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TTRMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉDIOS tMOEtLtÁRpS

DA 142' SÉRIE DA 1' EMISSÃO DA HABITASÉC SECURITIZADORA S.A.

I- PARTES

Pelo presentê rnstrumento paíicular, as pârtes

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidede de São pãulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Brigâdeiro Faria Limâ, ne 2894,9'andar, conjunto 92,1ârdim paulistãno, CEp 01.451
902, inscrira no CNPJ/MF sob ns 09.304.427/0001.,58, neste âto representadâ na formâ de seu Estatuto
Social, doravante denomrnada "Sêcuritizâdora" ou "€missoÍa"j e

na qualidede de lntervenientê Anuente, o agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 1Oe da Lei

ne 9.514/97 e da lnstrução CVM ns 583/16,

PENTÁGoNos.a. DtsTRtBUtDoRÂ DETíIUtos EVAt-oREs MoBtLtÁRtos, instituiçãofinencerÍa,com sede

na Cidade do Rio de Jâneiro, Estado do Rio de Jâneiro, na Avenidâ das Américas, ne 4.200, Bloco 08, Ala B,

Salas 302, 303 e 304, BâÍ-a da Íijucã, CEP 22640-102, insrrita no CNpl/MF sob o ns 17.343.682/0001-38,
neste âto representeda na formâ de seu estâtuto social, doravante denomtnada simplesmente .,Agênte

Fiduciário",

RESOLVEM a Emissora e o Agente Fiduciário firmâr o presente ,Termo de Securitizoçõo de Créditos
lmobiliários do 142e séne do 7e Emtssõo de ceftilicodos de Recebíveis rmobiliónos do Hobitosec
Securitizodoro S.A.'("Termo de SecuÍitização" ou "Termo,,), de acordo com a tei ne 9.514, dê 20 de
novembro dê 1997, e âlterações posteriores (,,têi nc 9,5t4/97"), a tnsttuÇão da Comissão de Valores
Mobiliários ("gU!4") ne 414, de 30 de dezembro de 2004, e atterações posteriores {,,tnstrução CVM ne
414") e â lnsrruçâo CVM ne 476, de 16 de jâneiro de 2009, e alterações posteriores (,,tnstrução CVM ne
476"), conforme os termos e condiçôes a seguir desaritos:

n - cúusuras

cúusura pRtMEtRA: DrFtNrcóEt pRAzo E auroRtzaçÃo

1.1. Pâra os fins deste Termo de Sêcuritizâção, adotâm-se as seguintes definições, sem prejuízo dâquelas
que forem estabêlecidas no corpo do presente. Exceto se expressâmente indicádo: (i)pâlavras e
expressões em meiúsculas, não definidas neste Termo de Securitização, terão o significado previsto abaixo
ou nos Documentos da ofeÍte (âba'xo dêfinido); e (ii) o mâscurino incruirá o feminino e o sinBurar incruiÍá
o plural, Todâs as referênciâs contidâs neste Termo de Securitização a quaisquer outros contratos ou
documentos signiíicam uma referênciâ â tais contÍatos ou documentos da manerra que se encontrem em
vigor, conformê aditados e/ou, de quâlquer forma, modificados:
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"AÍiliadaí

"Agente de Medição"

"Alienàção FiduciáÍia"

"Atualizeção Monetária"

"Autoridedê"

"Banco Iiquidante"

"8'3"

possuidefinição nâ Cláusula 6.1. (d);

Dexter Engenharia ttdâ., inscrita no CNPI/ME sob o na

67.566.7711000L47;

em Berantia do cumprimento das Obrigações Garantidas, â alienação

fiduciáriâ do lmóvel Alienado celebrada pela Oevedore em fâvor da

Emissora, por meio da qual a Devedora transfere à Emissorâ, sob

condição suspensiva e propriedade fid'.lclárie do lmóvel Alienado,

coníituída por meio do Contrato de Alienâção FiduciáÍia;

a atualização moneúria do sâldo do Valor Nominal Unitário dos CRl,

estebelecdos na Cláusula 3.1. (f), âbaixo;

significá quelquer Pessoa, entidãde ou óÍBão (i)vinculâda(o), dtreta ou

indiretâmente, no Brasile/ou no êxterior, ao Poder público, incluindo,

sem limitação, entes representantes dos Poderes Judiciário, LeBislativo

e/ou Executivo, entidades da adminiíraÇão pública direta ou indireta,

âutarquias e outrâs Pessoas de direito público, e/ou (ii)que ãdministÍe

ou esteja vinculãda(o) a mercados regulementados de velores

mobiliários, entidades autorreguladorâs e outras pessoas com poder

normâtivo, fiscalizador e/ou punitivo, no Brâsrle/ou no exterior, entre
outroSj

ÍTAÚ UNIBANco s.A., instituição financeirâ, com sede ne cdãde de

São Pâulo, Estado de Sâo Paulo, nâ Praça Alfredo Egydio de Souza

Arânha, ne 100, Torre Olavo Setúbal, CEp 04726,170, rnscrita no

CNPJ/MF sob o ns 60.701.190/0001{4;

S3 S.A. -BRASIL, BOISÂ, BAICÃO-Segmenro Cetip UTVM, instituição
devidâmente autorizada pelo Banco Centraldo Bresil para prestãção

de serviços de custódia de ativos escriturais e liquidação financejra,

com sede na Cidade de São paulo, Estado dê São pâulo, na prâça

Antonio Predo, n' 48, Cenrro, rnscÍita no CNPJ/MF sob o ns

09.346.601/0001 25;

os boletins de subscrição dos CRt, por meio dos quais os lnvestidores
slrbscreverão os CRI e formali2ârão â sua adesão a todos os termos e
condiçôes deste Termo;
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"cct"

"Cêdente"

14 (quatorze) Cédulas de Crédito tmobiliário, todâs sem garantie reat

imobiliária sob â forma escriturâ1, para representar os Créditos

lmobiliários Lâstro, emitidâs nos termos da Escriturâ de Emissão de

CClfirmâdâ em 27 de meio de 2019, descritâs no Anexot a este Termoj

IPS ADMINTSTRAçÃO t COMÉRC|O [TDA., sociedade empresáÍia

limitada, com sede na Cidade de ltabunâ, Estado da Bahia, na Avenida

Aziz Mâron, s/n, sobreloje, loja 1.01. doJeq'.ltrbá plaza ShoppinB, Góes

Câlmon, CEP 45605 415, inscítâ no CNPJ/MF sob o ne

05.829.666/0001-70;

em gârentia do cumprimento das Obragâções Garântidas, a cessão

fiduciária dos Recebíveis, titulâdos e/ou que venham a ser titulados
pela Cêdênte, nos termos do Contrato dê Cessão Fiduciáriaj

a HABITASEC SECURITIZADORA S.A., qualiÍicadâ no preâmbulo deste

Íermo de Securitizâção;

possuideíinição coníânte na Cláusulâ 1.4.5 do Contraro de Cessão

possui definição constante na Cláusula 1.4.4 do Contrato de Cessão

em conjunto, as Condições Precedentes para Desêmbolso e Liberaçâo

do Vàlor de Cessâo e as Condiçôes Precedentes pârâ pagamenlo dâs

0ívides

em conjunto/ as seguintes condições precedentes

(i) cumprimento cumulativo e integrel das Condições precedentes

parâ Pãgamento das Dívidesj

(ii) pagamenro integrâ1, diretâmente pela Emissorâ, por conta e

ordêm da Cedenre, utilizando recursos descontados do Vâlor de

Cessâo existente na Conta do patrimônio Separâdo, da Dívida Fiscâ1,

bem colno de eventuais ecréscimos, multâs e/ou qualquer outro tipo
de valor adicional relacionado à Dívrda Fiscâl e cujo pagamento seje

necessário para quitar integralmente tâl obrigação, pâra extinguir
quãlquer tipo de processo de cobrançâ, protesto ou execução
relecionado, bem como para afastâr qualquer eventuãl

"Cêssionária" ou "Emissora"

"Cêssão Fiduciária de

Recêbíveis"

"Condição Rêsolutiva da

Cessão"

"Condição Suspensiva da

Cessão"

"Condições Precêdentêí'

"Condições Precedêntes para

Desembolso e Lib€iàção do

Valor de Cessão"
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"Condiçõês Precedentês parâ

Pa8âmento das Dívidas"

desdobrâmento dâ reÍerida dívida que possa afetar qualquer

obrigâçáo ( onstante dos Documentos dà Operâção;

(ili)pâgamenro integral, dtretâmente pela Emissora, por conta e

ordem dâ Cedenre, utilizando recursos descontados do Valor de

Cessâo existentê nâ Conta do Patrimônio Seperado, dos valores

devidos pelà Cedenrenoámbito do (Rt t! Sene; e

(iv) que, na data do pâgâmento do Valor da Cessão, todas as

declârações feitas pela Cedente e pelos Fredores constantes dos

Documentos da Operação mantenham-se verdadeiras, corretas,

suficientes e consistentes, sâlvo se eventual inveracidade,,ncorreção,

insuÍiciênciâ ou inconsistência não gerar efeito mâteriâl adverso para

â Emissora.

em conjunto, âs seguintes condtções precedentes:

(a) celebração de todos os Documentosda Operação, entendendo-se

como tâl â sua assinatura pelas respêctivâs partes, bem como a
verificação dos podêrês dos representantes desses pâÍtes;

(ii) apresentação do registro do Contrato de Cessão e do Contrâto de

Cessão Fiduciáíie nos competentes Cartórios de Registro de Títulos e

Documentos das localidades das sedes das respectivas panes;

(iii) âpresentâção à Cesslonáriâ de cópia srmples da ata de reunião de

sócios da Cedente âutorizando (1) a realizeção dâ Operaçãoj (2) a

coníituição da Alienação Fiduciáriâ de tmóvel; e (3) a constituiçâo da

Cessão Fiduciáriâ de Recebíveis; devidamente protocolede na IUCEB;

(iv) conclusão do levantamento de informações e do processo de due
diligence juÍídice dâ Operação, em termos satisfatórios, a exclusivo
critério da Emissora e do assessor legal, conforme padrão usualmente

utilizado pelo mercâdo de capitâis em operações destâ naturezâj

(v) encaminhamento, pelo âssessor legal, e âceitação pela Emissora,

dâ Íedação Íinal da opinião legal referente âos Documentos de
Ope.àção;
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(vii)que, na data do pâgemento do Velor da Cessão, todâs as

declerâçôes feitas pela Cedente e pelos Fiâdores constânles dos

Documentos da Operâção mantenham,se verdâdeiras, corretas,

sufrcientes e consistentês, salvo se eventual inveracidade, incorreção,

insufioência ou inconsistênciâ nâo geràr eÍeiro marerial adverso paía

a Emissorâ; e

(viii) recebimento pela Cessaonáriâ de 1 luma) cópia assinâda de todos

os Documentos da Operâção.

"Conta Movimento"

de

"Contrâto de Cessãd'

a conta coffente na 85812-9, âgência 0239 do Banco Bradesco S.A., de

titularidade da Cedênte.

"Conta do Patrimônio

Separàdo"

"Contrato

faduciária"

a conta corrente ns 362a2-1, eCência ne t3O7, do 8ânco 341 lTAÚ

UNIBANCO S,A, de titulâridade da Emissora, na quâl os Créditos

lmobrlários Lastro e os Recebíveis, conforme o ceso, serão recebidos

para pegâmento dos cRl;

Alienação lnstrumento Porticulor de Al1enoçõo Fiduciório de lmóvetem Gorontio
Sob Condição Suspensivo e Outros Avenços, celebrado em 27 de maio

de 2019, entre a Cedente, na qualidâde de fiducianre, e a Emissora, na
qualidâde de fiduciárie, por meio do qual será constituída a Alienâção

Faduciária,

lnstrumento Particulor de Cessõo de Créditos tmobiliários e Outros

Avenços", Íirmado em 27 de mâio de 2019, entre a Cedente, na
quâlidade de cedente dos Créditos hobiliários Lastro, a Emissora, na

quâlidade de cessionária, e os Fiadores;

Cessáo lnstrumento Porticulor de Cessõo Fiduciório de Direitos üeditótios em
Goiontio e Outros Avenços, cetebrâdo em 27 de maio dê 2019, entre a

Cedente, nâ qualidede de fiduciânte, e â Emissorâ, nâ qualidade de
frduciáriâ, por meio do qual será constituída a Cessão Fiduciária de
Recebíveisj

êm conjunto/ o Contrato de Alienação Fiduciárla e o Contrato de
Cessão Fiduciáriâ,

lnstrumentos Porticulorcs de Locoção de tmóvet paro Fins Nõo
Residenciois e Outtos Avenços, celebrados entre â Cedente e os
respectivos Locatários das Unidades, nos termos dos referidos

"Contrato

Fiduciária"

de

"Contlatos de Garantiâ"
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documentos, inclusüê os Contratos de Locação Complementâr

(conforme definido no ContÍato de Cessão), os quâis possuem

condi(ão suspensivaj

a coobrigação da Cedente no âmbito do Contrato de Cessâo;Coobrigação"

"CooÍdenador l-ídê/' Habitâsec Securitizadora S.A., qualificâda no preâmbulo deste Termo

de Sêcuritização;

"cÍéditos lmobiliários" em decorrência dã celêbração dos Contratos de Locâção, os Locetários

obflgaram-se, inclusive, mas não exclusivemente, ao pâgâmento à

Cedente (i)dos aluBueis mínamos pactuados nos re spectivo s Contratos

de tocaÉo; (ii) dos elugueis que sejam somenre um percentual do

faturamento mensale não esteja previsto o pagamento de um valor
fixo de aluguel ("Contrâros de Locáção Aluguet Vânável"); e (iii) de

todos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pelos Locâtários

em virtude dos Contratos de Locação, incluindo e totalidade dos

respectivos acessórios, tais como, mas não se limitando ã, juros,

multâs, atualizâção monetária, penalidades, indenizações, direitos de

regrêsso, encargos por atraso e demais encergos contratuets e legais
previstos nos Contratos de Locado;

"C.éditos lmobiliários Lânro" Créditos hobiliários oriundos de determinados Contrâtos de LocãÉo
de Unidades e representados pelas CCt, dispostos no Anexo tA deste

Termo;

"c.éditos rmobiliários testro sot créditos rmobiliários oíundos de determinados contrâtos de Locação
Condição Suspensiva" de Unidâdes e repÍesentados pelâs CCt, cedidos sob condiçâo

suspensive, dispostos no anexo lB deste Termo;

"cRt" os cenificados de recebíveis imobi[ários integrantes da 142s Série da
1. Emissão de Cenificâdos de Recebiveis tmobrtiários dâ Emissora,
titulos de crédito nominativos, de livre negocreção, emitidos pela

Emissorâ por meio deste Termo de Secuntização, de acordo com a Lei

ne 9.514/97, a Resolução do Conselho túonetário Nâcional ne 2 S17 de
29 de junho de 1998 e a tnstrução CVM ne 414;

a totâlidade dos CRtem circulação no mercâdo, excluídos aquelesque
â Emissora ou a Cedenle eventuâlmente possuam em lesouÍariâi os
que sejam de titularidâde dê empresâs li8ades à Emissorâ e/ou à
cedente, âssim entendidas âs empre$s que sejâm subsidiárias,

7
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"CRl la Sériê"

"CVM"

"Data de Emissão dos CRl" 27 de maio de 2019;

controladas, direta ou indiretamente, empresas sob controle comum

ou qualquer de seus diretores, conselheiros, acionjstâs, Fiadores ou

pessoa que estêja em situâção de conflito de interesses, para fins de

determinâção de quórum em assembleiasj

os cêrtificados de recêbíveis imobrliários integrântes da 1. Série da 1!
Emissâo de Certificados de Recebíveis tmobiliários da EmissoÍâ,

emitidos em 8 de novembro de 2010,

e Comissão de Vâlores Mobiliáriosj

"Data da PÍimêiÍa

lntegrôlização"

data em que ocorrer e primeira integralizaÉo dos CRl,

"Date de lntegraliração" possui definição constante nâ Cláusulâ 4.1.1

"Data de Vencimento Finâl dos 22 de outubro de 2029j

CRÍ'

"Diâ Útil" ou "Dias útêis"

"Dívida Fiscá|"

"Documêntos dâ Opeaação"

(i) si8nificâ todo e qualquer dia que nâo seja sábado, domingo ou

Íeriado declârado na República Federàtivâ do Bresil;

as divrdas da Cedente perante e lJniâo - Receita Federâ1, na condição

de débitos em ebêno, no vâlor conhecido total de RS 947.323,99
(novecentos e querente e sete mrl e trezentos e vinte e três reâts e

noventa e nove centavos), na data de 20/05/2019, conforme consta

de seu Relatório de Situação Fiscale Relatório Complementar emitrdos
pelos órgâos em 17l0S/2019 e 1o/o5/201.s;

os seguintes documentos: (i)os Contratos de Locação relacionâdos aos
Crédrtos lmobiliários Lestroeaos Recebíveis; (ii) o Contrato de Cessãoj

(iii) os Contratos de GaÍantiâ; (iv) Escrirura de Emissão de CCt; (v) o
Termo de Securitização; (vi) os boletins de subscrição dos CRt; e (vii)
os respectivos aditâmentos e outros instrumentos que integrem ou
venham a integrar a Emissão e que venham a ser celebrado, quando
mencionâdos em conjunto,

8I
\1,

"Emissão" 142! Sérieda 1c tmissão de CRtdâ Emissora;



"EmpÍeêndimento"

"EscÍituÍa de Emissão"

"Escriturado/'

'rEventos de Recompra

compulsória"

"Fiadores"

"Fiançe"

"Fundo de Obraí

"Fundo de ReseÍvâ'

"Garanties"

,,IGP.DÍ'

o lequitibá Plaze Shopping, conforme descrito e caracten2ado no

An€xo ll deste instrumento;

Instrumenlo Potticulor de Emissõo de Cédulos de Oédilo lmobiliório
Integtois sem Gorontio Reol lmobiliária sob o Formo Escriturol,

celebrâdo, nesta data, entre a Emissorâ e a tnstituição Custodiante;

lTAÚ coRREToRA DE vatoRES S.a., instrtuição finânceira, com sede

nâ cidade de São Paulo, Estâdo de 5ão Paulo, na Avenide Brigadeiro

Faria Lima, ne3.500,3e andãr, CEP04538-132, inscritâ no CNPJ/MF

sob o ne 61.194.353/000164;

possuideÍinição nâ Cláusula 6.1

Alexãndra Sousa Chaves Vélez, brâsrteira, câsadâ sob o regime de

separeção totâl de bens, edvogada, portedor da cédulâ de identidede

RG ne 04.038.676 73 55P/BA, inscrita no CpFlME sob o ne658.614.935

53, residente e domiciliada nâ Ruâ Plínio Moscoso, 1274, Apto.301,
Ed. Màrina Messina,lardim Apipema, Salvador, Bahia, CEp 40157-215

e Mariâne Kislansky Regueira Alves Châves, brasileira, casada sob o

regrme de comunhão parciâl de bens com Mânoel Sousa Chaves Neto,

economista, portadora da cédulâ de identidâde RG ne 05.670.369-44

SSP-BA, rnscrita no CPF sob o ne 884.651.015-15, rêsidente e

domiciliãdâ na Avenrda Princesa Leopotdina,644, Apto.23O1, Barra

Avenida, Salvâdor, Bahia, CEp 40150{80.

a garântiâ íidejussóriâ, na formâ de Íiançã, preÍada pelos Fiadores no

âmbito do Contrato de Cessão;

Coníituído nos termos da Cláusula 8.7j

Constitrrído nos termos da Cláusula 8.8.j

quando mencionadâs em conjunto, â Âlienâção Fiduciária, a Cessâo

Frduciárie, â Fiançâ, Fundo de Reserva e a Coobrigâçâo;

lndice ceral de Preços - Disponibilidâde tnterna _ tGp_Dt, âpurado e
divulgedo pela F'.rndação Getútio Vârgas - FGV;
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..IGPM/FGV"

"loF"

"tNss"

"|Pe'

"llnóvel Alienado"

"lmóveis"

"lnstituição Cunodiente" e

"48€nte Fiduciário"

"lnstrução CVM na 409"

"lnstrução CVM ne 414"

"lnstrução CVM ne 476"

Índice Geral de Preços - Mercado - IGPM, apurado e divrrleado pelã

Fundação Getú[o Vargas FGV,

lmposto sobre Operações de Crédito, Cámbio e Seguro ou relâtivas a

Títulos e Vâlores Mobiliários;

lnstituto Nacionel do Seguro Sociâl;

possui definição constante na Cláusula 15 2

1 (um) imóvel com 7.225,12 m2 de *ea de terreno, re8istrado sob a

matrículâ ne 12.834 do 2e Ofício de Registro de hóveis de ttâbuna/BA,

localizado na cidade de ltãbuna, estado da Bâhia, na Rua Rio pardo,

beirro Góes Glmon;

o lmóvelAlienado e 1(um) imóvel registrado na mâtrícula ne 10.168

do 2e Ofício de Registro de lmóveis de ttâbuna/BA, sobre os quais foi
implantado o Emprêendimento;

Penúgono S.A Distribuidora de Titulos e Vatores Mobiliários,
quehficâda no preâmbulo desre Termo dê Securitizâção,

a hstrução da CVM n-.4O9, de 18 de egosto de 2004, conforme
alterada, que dispõe sobre a constituição, a âdministração, o
Íuncionamento e â divulgação de inÍormações dos fundos de

a lnstrução da CVM ns 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme
álterada, que dispõe sobre o registro de companhia abertâ para

companhies securitizedoras de cíédiros imobiliários e de oferta
pública de distrib'.lição de CertiÍicados de Recebíveis lmobitiários -
CRIj

â lnstrução dâ CVM n.s 476, de 16 de janêiro de 2009, conforme
altereda, que dispõe sobre ãs ofenas públicas de valores mobiliários
distribuidas com esÍorços restritos e a negociação desses vâlores
mobiliários nos mercâdos regulamentados,

e lnstrução CVM ne 539, de 13 de novembro de 2013, conforme
altêrâda, que dispõe sobre o dever de verificâção da âdequação dos
produtos, serviços e operações ao perfildo clienre;

"lnstrução CVM ne 539"

I 1.0
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"lnstrução CVM he 583"

"lnvestidor(es)" ou "TitulaÍ(es)

dos CRl"

"lnvestidoaês Profi ssionais"

"lnvênidores Qualifi cedos"

"lnvestimehtos Permitidoí

'rucEB"

"JUCESP"

"luÍos Rêmunerâtórios"

"Lei ne 6.4Ú4176"

"Lei nP 9.W 196"

"Lei ne 9.5L4197"

"Leine 10.931/04"

â lnstírçãoCVM ns 583, de 20de dezembro de 2016, que dispõesobre

o etercício dâ função de agente fiduciário;

os subscritores ou adquirentes dos CRI emitidos nos termos da

presente Emissão;

os invêstrdores proÍissionais, conforme definidos no arti8o 9s - A dâ

lníÍução CVM ne 539;

os investidores qualificados, conforme definidos no ani8o 9s - B dâ

lnstrução CVM na 539j

títulos, valores mobiliários e outros instrumentosfinanceiros dê renda

fixa com liquidez diária do lteú Unibânco 5 A., reâftzãdos e liquidados

unicamente na Contâ do Patrimônio Separâdoj

Junta Comerciâl do Estado da 8ahia,

Junta Comerciâldo Estado de São Pâuloj

osjuros remuneÍatónos dos CRl, estâbel€cidos no item 3.1.(h), abaixo;

tei ne 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alteradâ, que

dispõe sobre âs socredades por açõesj

Lei ns 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alteradâ, que

drspôe sobre â ârbitragem;

Lei np 9.514 de 20 de novembro de 1997, conforme alteradâ, que

dispõe sobre o Sistema de Finânciamento tmobiliário, rnstitui a

âllenâçãofiduciárie de coisâ imóvele dá outras providências;

Lei na 10.931, de 2 de agoío de 2004 confoÍme âherada, que dispõe,

inter olio, sobte o patrimônio de âfetâção de incorporações

imobiliárias, tetra de CÍédito tmobiliáío, Céduta de Crédito tmobitiáÍio
e Cédula de Crédrto 8ânoírio,

conforme deÍiniçâo coníante dâ cláusulâ 8.8.;"Limite Mínimo do Fundo de

)-

"locatá.ios" os respectivos locatários das Unidâdes;
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"Obrigaçõês Gârântidas'

"OÍerta RestÍhe"

qualquer lei, decreto, medida provisória, regulamento, normâ

admrnistrativa, ofícro, carta, resolução, instrução, circutar e/ou
quàlquer tipo de determinação, na forma de qualquer oulro
instrumento ou regulamenlaçâo, de órgãos ou entidâdes

governamentais/ euÉrquias, tribunâts ou qualquer outrâ autoridade,
que crie direitos e/ou obri8ações.

todâs âs obrigações, presentes e futuras, principais e acessórias,

âssumidas ou quevenham â seÍ assumides pelã Cedente porforçâ do

Contrâto de Cessão, incluindo, mas não se limitando, a (r) o valor

corrêspondente ao sâldo dêvedor atualizâdo dos Créditos tmobiliários

Lâstro, remuneÍado pelos juros remuneratórios e acrescido do valor

dâs parcelas em etraso, se existirem, igualmente atuâlizâdas e

âcrescidas dos encârgos moratórios previstos no Contrato de Cêssão,

além da incidêncra de multa, a thulo de indenização na forma dos

ârtigos 408 a 416 do Código Civil, no valor de (a) 3% (três por cento)

sobre o respectNo saldo devedor atualizado câso a Recompía

Compulsória ocorrã entre 27 de meio de 2019 (inclusive)e 27 de maio

de 2020 (exclusive), (b) 2% (dois por cento) sobre o respectivo saldo

devedoramorti2âdocaso a Recompíâ Compulsória ocorra entre 27 de

mâio de 2020 (inclusive)ê 27 de maio de 2022 (exclusive), ou (c) 1%

(um por cento) sobre o respectivo sâldo devedor amoÍtizado caso a

Recomprâ Compulsória ocorrâ entre 27 de maio de 2022 (rnclusjve)e

27 de mâio dê 2024 (exclusive), e (ii) a CoobriBação, em coniunro com

os Locâtários dâs unidades Lastro, pâra cumprimento de todâs as

obngaçôes, prêsentes e futurâs, principals e âcessóriat âssumidas ou

quê venham a ser assumidas pelos Locatários poÍ força dos Contratos

de [ocação das Unidedes Lastro, ou seja, todas as obrigâções
principais, acessóriâs e moratórias, presentes e futuras, assumidâs

que sêram direta ou indiretâmente relacionadas aos Créditos

lmobiliários Lestro, incluindo ãs despesâs do patrimônio seperedo dos
cRt;

a diínbuição pública dos CRl, com esforços restritos de coloceção, a

ser reali2âda em conformidâde com a tnstrução CVM ne 476, a qual

está automâticamente dispensâda de regrsko de distribuição na CVM,
nos têrmos do ârti8o 6e, dâ lnstrução CVM ne 476;

12
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"Ordem de Prio.idade dê

Pa8amentos"

a ordem de prioridade nâ aplicâção dos recursos decorrentes do
pagamento dos Créditos lmobiliários Lastro e/ou da excussão das

Garantias, conforme o caso, nos termos da Cláusula 8.9;

é a emlssão dos CRl, objeto deste Termo de Securitizaçâo, com lastro
nas CCI representativas de toralidade dos Créditos hobrliários Lastro:

o pâtrimônio constituído, âpós a instituição do ReEime Fiduciário,

pelos Créditos lmobiliários tâíro, representâdos petas CCt, pelas

Gãrantias, e pelâ Conla do Petrimônio Sepârado. O patrimônio

separado não se confunde com o patrimônio comum da EmissoÉ e

destina-se exclusivamente à llquidâção dos CRt a que está afetâdo,

bem como ao pagamento dos respectivos custos de edmnistração e

obrigeções fiscâisj

a colocação dos CRI deverá ocorrer em até 90 (noventa) dias contâdos

a partir da Deta de Emissão dos CRl, podendo ser enceÍrada quândo da

ocorrência de uma das seguintes hipóteses: (r) subscrição e

integralirãção dâ totalidade dos CRt pelos tnvestidoresj ou (ii)

encerramento dâ oferta Restritâ, a exclusivo cntério da Emissorâj

todos e queisquer direitos creditórios presente, futuros, principais e

acessórios, titulados ou que venhem â ser titulados pela Cedente em

decorrência da exploraçâo econômica dâs Unidedes da Cessão

Fiduciária, o que inclui, mas não se limitâ â, principal, ârualização

monetária, encârgos moratórios, multas, penalidades, indenizâções,

seguros, despesas, custas, honoíários, garântias e demais encargos

contrâtuâis e legels, decorrentês da locâção ou sublocação das

unidades dâ Cessâo Fiduciária, nos termos dos respectivos contretos
de locação dâs Unidades dã Cessão Fiduciáíâ celebrados ou a sêrem

celebrados com os respectivos locâtários, e/ou dâ exploÍaçâo

comercial das áreas comuns,see quândohouvera exploraçãoonerosa

destâs áreas, excluindo os respectivos estacionamentos, e/ou das

indenizações poÍ sinrstros ou relatives a desapropriâção totel ou
pârcial des Unidâdes da Cessão Éiduciárie, incluindo principal e

acessórios, nos termos do presente instrumento;

"Operação"

"PâtÍimônio Separado"

"Prâzo de Colocâção"

"Preço de lntegralização" possui definição constante na Cláusulâ 4.1.;

"Recebíyeis"

!

"RecompÍa ComF,ulsó.ia" possui defin4âo constante da Cláusirla 6.1.;
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"Recomprâ Facultativa" possui deÍinação constante dâ Cláusula 6.4.;

"Regime Fidu€iário" é o regime fiduciário instituído pela Emissora, na forme do ertigo 9s da

Lei na 9.514/97, sobre os Crédrtos lmobiliários Lastro, represenrados

peles CCl, as Gârantias e e Contã do Patrimônio Seperâdo_ Os crédatos

e recuÍso§ submetidos ao Regime Fiduciário pâssarão a coníituir o

Pâtrimônio Separado;

"saldo DevedoÍ dâ Operação" o montente correspondente à soma dos seguintes valores: (i)o saldo

devedor atuallzâdo dos CRt, lncluindo eventuais percelas de

amortização e/ou juros em âtraso, atualizâdos monetariemente até a

dete do efêtivo pagamento do Saldo Devedor da Operaçâo, acrescido

dos encargos moratórios previstos no Contrâto de Cessão; (ii) as

despesâs do Patrimônlo Separado (conforme deÍinido no Termo de

Securitização) em aberto; e (iii) a multa, e título de indenização, na

formâ dos arti8os zlOS a 416 do Código Civil, de 2% (dois por cento) sob

osomatório dosvaloÍes dos itens (i)e (ii);

"TabelaVigente" â curvâ de amortizâção dos CRl. tnicialmente, a tabeta vigente é a

tabela constante do Anexo ttt, quê poderá ser alterâde âo longo dâ

operação pare refletir eventuais alterâções no Íluxo de amortizâção

dos Créditos lmobiliános;

"Unidaded' Unidâdês do Empreendimento obletos dos Contratos de Locação;

"Unidades Lastro" determinadas Unidades cuja exploração econômica, mediante os

Contretos de Locação, que originâm os Créditos tmobiliários Lestro,

dispostos no Anexo ldeste Termo;

"Unidades da Cessão Fiduciária" determinadas Unidades, que não as Unidades tâsrro, cuja exploração

econômra, mediânte os ContÍatos de Locáção, que oíBinam os

Recebivers.

"ValoÍ da Cessâo" o valor â ser pago pela Emissora ao Cedente, pela cessâo dos Créditos
lmobiliárlos Lâstro, no montânte de RS 14.650.000,00 (quatorze

milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), nâ Data de Emissão dos CRt,

descontado dâs retenções e observâdas as condiçôes previstas no
Contrato de Cessãoj e

\
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"Valor de Recompra

compulsória"

"\r'alor dê RecompÍâ

Facultativâ"

possuidefinição constânte na Cláusula 6.3;

possui deÍinição constante ne Cláusula 6.4.1.; e

"Valor Nominal Unitárid': o valor nominâl unitário dos CRt, conforme prêvisto na Cláusula 3 1

1.2. Todos os prazos aquiestipulados serão contados em dias corridos, exceto se expressamente indicado
de modo diverso. Na hipótese de qualquer dâta aqui prevista não ser Dia útil, haverá prorrogação para o
primeiro Dia útil subsêquente, sem qualqueí penâlidade e/ou acréscimo aos valores a serem pâgos A
re8re êm referênciâ deverá sêí âdotada em todos os Documenros dâ Operãção, inclusive nâs Aras de
Assembleiã Gerâ1.

1,3, A Emissão reguleda por este Termo de Securitizeção é realizedâ consoante o que âutoÍza o perágrafo
tercêrro do ani80 22 do Estatuto sociâl da Emissora, mediante detiberâção romadâ em Assembleia Gerel
ordináriâ e Extreordinária, tâmbem realizâda em 30 de abril de 2015, cuja âtâ foi devidamente registrada
perante â IUCESP em data de 17 dê agosto de 2015, sob o número 362 744/15{.

cúusuta SEGUNDA: ouETo E cRÉDÍTos tMoatLtÁRtos tasrRo

2.1. A Emissorâ realiza, neste ato, em caráter irrevogávele Íretrâtável, â vinculeção da totâlidade dos
Créditos lmobillários tâstro, repÍêsentados pelas CCt, bem como as Garantias aos CRt, que constituem a

142! série de suâ 1! Emissão, conforme as cárecteristicâs descritas na cráusurâ Terceira abaixo, sendo que
conforme cláusula 3.10 abaixo, os créditos rmobiliários Lâstro sob condiçâo suspensiva fora m cedidos sob
condição suspensiva.

2.2. A Emissora declâÍa que íoram únculados, pelo presente Termo de Securitização, os Créditos
Imobiliários Lastro, representados pelas CCt, decorrentes dos Contrâtos de tocaçâo dâs Unidâdes Lestro,
observâda a condição suspensiva mencionada ne Cláusula 3.10 abeixo, relâtjva à parte dos Créditos
lmobiliários Lastro, co,n valor nominal total de RS 33.739.646,16 (trinta e três milhões, setecentos e
quarentâ e seis mir e dezesseis centavos), na Dâta de Emissão dos cRr, cuja tituraridade foiobtida pera
Emissorâ por melo dâ celebrâção do Contrato de Cessâo.

23 0s Créditos rmobiriários Lastro encontram-se representâdos peras ccr integrars emitidâs pera
Emissora, sem garentia real imobíiáriâ sob â formâ escrirural, nos termos dâ Lei np 10.931/04 e da
Escritura de Emissão.

2.3.1. A Escritura de Emissão encontra-se devidamente custodiadâ junto à lnstituiçâo Custodiante,
nos termos do § 4s do âíigo 18 dâ Lei ne 10.931/04

15
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2 3 2 O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio desre Íermo de Securitização, será

registredo nâ lnstituição Custodiânte das CCl, nos termos do aíi8o 23, parágrafo único, da Lei n.e

10-931/04, âtravés dâ declaração que constitui o Alexo tV a este Termo.

2.4. Os pagamentos recebidos pelã Emissora em vinude dos Crédiros tmobiliários Lâstro representados
pelas CClserão computados e integrârão o lastro dos CRt âté sua integral liquidação. Todos e quaisquer

recursos relativos aos pagamentos dos Créditos tmobiliários Lastro representados pelas CCt estão
expressamentê vinculados aos CRt por força do Regime Fiduciário, consrituído pele Emrssora em

conformidade com o presente Termo de Securitização, não estândo sujeitos a quâlquer tipo de retenção,

desconto ou compensaçâo com ou em decorrência de outras obrigações da Emissora. Neste sentido, os

Créditos lmobiliários Lastro representados pelas CCt:

a) coníituem Patrimônio Separado, não se confundindo com o patrimônio comum da Emissorâ

em nenhuma hipótese;

d

b)

d)

ê)

permânecerão segregâdos do patrimônio comum da Emissora até o pegâmento integraldâs
Obrigâções Garantides,

destinem{e exchrsivemente ao pagamento dos CRte dos custos da admtnistração nos termos
deste Termo de Securitização, bem como ao pagamento dos custos relacionados à Emissão,

incluindo mas sem se limrtar a (a) emotumenros da 83 relativos tanto às CCt quanto aos CRt;

(b) remuneração dâ Emissora pelâ estruturação da Oferta Restritâj (c) remunerâção a ser
paga à lnstituição Custodiente; (d) remunerâç;o devidâ âo Agente tiduciárioj (e) despesas

Íelativas eo registro de ãtivos no sisrema eletrônico dâ B3j e (Í) averbaçôes/Íegistros em

cartórios de registro dê imóveis e títulos e documentos, quando for o caso;

estão isêntos e imunes de qualquer ação ou execução promovidã por credores da Emissoraj

não podem ser utilizâdos na preíeçâo de garanttas e não podem ser excutidos por quelsquer
(redores da Emtlsora, por mâÉ privilegtados que seFm; e

f) somente respondem pêlas obrigaçôes decorrentes dos CRta que estão vinculados.

2.5 a titularidâde dos créditos rmobiliários Lastro representados pelas ccr foi adquirida pele Emissorâ
arràvés da celebração do contrato de cessão, observedâ a condição suspensiva prevista ne cráusura 3.10
âbaixo, referente à pane dos Crédttos lmobiliários Lâstro, sendo que todos e quatsquer recursos
decorrentes dos créditos rmobiriários Lâíro Íepresentados peras ccr serão pâgos diretamente na conta
do Patrimônio sepârâdo, mediante transferência eretÍônica disponíver (TED) ou por outra forma permitida
ou não vedada pelas normes então vigentes

2.6. Pelâ aquisição dos Créditos tmobiliários Lastro, ã Emissora pagará o Vâlor da Cessão ao Cedente, na

q

formâ do Contràto de Cessão
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2.7. Os CRI da presente Emissão serão objeto da Ofertã Restrita e poderão ser negociãdos pelo Vâlor
Nominal Unitário atuâlizado acrescdo dos luros RemuneÍatóriot conforme Cláusula 4.1. âbaixo, sendo
admitido ágio ou deságio, observadâs es reskições dâ legislação e regulamentãção em vr8or,
principalmente aquelâs constântes da tnstíução CVM ne 476

cúusut-a rERcflRA: rDENTtFtcaçÃo Dos cRt E FoRMA DE DtsrRtBUtçÃo

Da ldêntificação dos CRI

3.1. Os CRlda prêsente Emissão possuem âs seguintes cáracterísticasi

â) Emissão: 1.;

b) série: 142sj

c) Quântrdade de cRt: 14.650 (quatorze mil, seiscentos e cinquenra);

d) Valor Global da Série: RS 14.650.000,00 (quatorze milhões, seiscentos e cinquenta mil reais),

na Deta de Emissão;

e) Vâlor Nominal Unitário: RS 1.OOO,OO (milreais), na Datâ de Emissão;

Atualizâção Monetáriâ: de ecordo com a veriâção mensal do,,índice Geral de preço _

Disponibilidâde lnternâ ("1G401"), câlcutada conforme o disposto na cláusula euinte deste
Termo de Securitização

g) Data do Primeiro Pâgâmento deJuros:22 dejunhode2olg;

h) Juros Remuneratórios: Tâxa eÍetiva de juros de 7,30p1 a.â., base 360 (rrezentos e sessenta)

diâs, câlculados conforme o disposto ná Cláusula euinta deste Termo de Securitização;

i) Periodicidâde de pâgâmento de Amorti2ação do Vâlor Nominal Unitário: mensâ1, de acordo
com o cronogremâ de pagâmentos dos cRl, constante do anexo lll âo presente Termo de
Securitização, sendo o primeiro pâgamento de amortização devrdo em 22 de junho de 2020,

Pagamento de Juros Remuneralórios: mensá1, de acordo com cronograma de pâgamentos
dos CRl, constente do Anexo lll âo presente Termo de Securitização, sendo o primeiro
pagamento de luros Remunerâtórios em 22 de junho de 2019j

k) Regime Fiduciário: Sim;

l) Garantia Flutuãnter Não;

Í)

)
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Pegâmento de Jutos Remuneratórios: mensal, de âcordo com cronograme de pagâmentos

dos CRl, constânte do Anexo lll ao presente Têrmo de Securitização, sendo o primeiro

pagamento deJuros Remuneretórios em 22 dejunho de 2019;

k) RegimeFiduciário:Sim;

l) Gaíantia Flutuante: Não;

m) GâÍantias: as garenties descritas na Cláusula Oiteve deste Termo de Securitização, quàis

sejam, a Fiança, a Alienação Fiduciária, Fundo de Reserva e â Cessâo Fiduciária de Recebíveisj

n) Coobrigação da Emissorâ: Nãoj

o) Subordinação: Não;

p) Sistema de 0epósito e Iiquidaçào Financeira;

q) Deta de Émissão dos CRI: 27 de maio de 2019;

r) Localde Emissão: São Paulo, SP;

s) Dàta de Vencimento Final dos CRI: 22 de outubío de 2029;

t) Prazo dà Emissão:3801dias corridos contados da 0âtâ de Emissão;

u) Curvà de Amortização: Variável, de acoído com â tâbela de amortização dos CRt, constãnte

do Anêxo lll ao presente Teímo de Securitização;

i)

v) Forma: Os CRI serão emitidos de forma escritural e sua titulaídâde seÍá comprovada por

extrato emitido pela 83 enquanto êstiverem eletronicamente custodiados na 83. Pâra todos

os fins de direito, a titularidade dos CRI seíá compÍovadâ âtravés de extrato emitido pela 83;

w) Fatores de Risco: conforme Clausula Décima Sétima deste Termo de Securitização

3.1.1. Na hipótese de extinçâo ou substituição do tGP-Dl, será aplicâdo automaticamente o índice
que, por disposição legal ou regulamentâr, vier à substituí,|o. Na Íalta de disposição legal ou

regulamentar, utilizãÊse-á o lGPIvl/tGV, ou aquele que vier â substituí,1o.

De FoÍmâ de Distribuição dos CRI

3.2. Os CRI serão depositados pa.a (a) distribuição pública no meícâdo primário por meio do MDA,
administrado e operacionalizado pela 83, sendo a distribuição tiquideda finânceiíamente por meio da B3j

e (b) negociação no mercado secundário por meio do CET|p21, administrado e opeíacionalizado pela 83,
sendo as negociações dos CRI liquidadas fjnanceiramente e os CRtcustodiadas elekonicamente na 83.
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Forma de Distribuição dos CRt:

3.3. Os CRI serâo objeto dâ Oferta Restritâ, em conformidade com a tnstÍuÊo CVM ns 476, sendo esta

eutomaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6e, da hstrução
CVM ne 476.

3.3.1.. A Oferta Renrita será rêâli2âda diretâmente pela Securiti2adorã, nos termos do art. 9e dã

lnstÍução CVM ne 414, e é dêsrrnada apenâs â investidores que atendam às característicâs de

lnvestidores ProÍissionais, nos termos do arligo 9-A da tnstrução CVM ne 539 e do artigo 3e, da

lnstruÉo CVM ne 476, respeitâdes eventuais vedações ao investimento no CRt ofe.tâdo previstâs

na regulamentâção em vigor,

3.3.2. Em atendimênto ao que dispõe a tnsrrução CVM ne 476, os CRt da presente Oferta Restrita

serão ofeÍtados a, no máximo, 75 (setenta e cinco) tnvestidores profrssionais e subscritos por, no

màrrmo, 50 (cinquenta) lnvestdores Profissronâi\.

3.3.3 Os CRI serão subscritos e inte8ralizados à vista pelos tnvestidores proÍissionâis, devendo

êstes fornecer, porêscrito, declerâção no boletim de subscrição, âtestãndo que estão cientes que:
(â) â Oferta Restritâ não foi registrâda na CVMj (b) os CRt ofertados estão sujeitos às restrições de
negociação previstas na lnstrução CVM ne 476, e observado â Cláusula 3.5, abaixo. Ademars, os

lnvestidores Profissionais deverão Íornecer, por escrito, declaraçâo, atestândo sua condrção de

investidor proÍissional, nostermos definidos neste Termo.

3.3.4 O vâlorde Emissão não podeÉ seraumentado em nenhuma hipótese

3.4 A OfeÍta Restrita será encerrâda quendo da subscrição e integralizâção da totehdade dos CRt pelos

lnvestidores, ou a exclusivo critério de Emissora, no prâzo de 180 (cenro e oitenta)diâs contados do inícro
dà drstÍibuição dos CRt, o que ocorrer pímerÍo.

3.4.1. Câbe à Securitizadora informar à CVN4, em conÍormidade com o ârti8o 7e dâ Instrução
CVM ne 476, o início dâ Oferte, no pÍâzo de âté 05 (cinco) Dias úteis contedos da primeara procu ra
â potenciâis investidores, devendo refeÍida comunicação ser encaminhadâ poÍ tntermédio da
página de CVM nâ rêde mundral de computadores e conter as informações inclicadas no artigo 7_

A da hstrução CVM ne 476.

3.4.2. A comunicâção de que tratâ o item 3.4.1

no Anexo 7 A dã lnstrução CVM 476.

acima, deverá conter as informações indicadas

3.4.3. Â Securitizadorâ deverá manter liste contendoi (i) o nome das pessoas pÍocurâdas; (ir) o
número do Câdastro de pessoas Fisicás {CpF) oL, Cãdastro Nacional de pessoas Juridicas (CNpJ),
(iii) a dâtâ em que Íorâm procuradâsj e (iv) a suâ decisão em relação à Oferta Restrita.
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3.4.4. Em conformidade com o ãrtigo 8e da tnstrução CVM ne 476, o encerrâmento da Oferta

Restritã deverá ser inÍormado pela Securitizâdora à CVM, no pÍazo de 5 (cinco) dias corridos
contados do seu encerràmento, devendo referidã comunicação ser encâminhada por intermédio
dã página da CVM ne rede mundialde computadores e conter as informeções indicadas no Anexo

I da hstruçâo CVM n0 476 ou por outro meio admirido peta CVM em caso de indisponibilidade do

sisteme êletrônico disponível na páBina dâ rede mundial de computadores da CVM.

3.4.5. No câso de cancelâmento da Oferta e deteÍminado tnvestidor já tenha realizado a

integralização dos CRl, a tmissorâ deverá em âté 2 (dois) Diâs úteis contâdos da data do
câncelamento dâ Oíêrta, Íazer o râteio entre os subscritores dos recursos finen€eiros recebidos,

líquidos dâs despesas flât (previstas no itêm 1.4.6. do Contrato de Cessão de Crédito) e demais
custos incorridos pelo Patrimônio Separado, nâs pÍoporções dos CRt integrâli2ados e, caso

aplicável, âcrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicaçôes obtidas com os recursos

integralizados, sendo certo que não serâo restituídos âos lnvestidores os recursos despendidos

com o pegâmento de tributos incidentes sobre â aplicação Íinânceira, os quâis serão arcâdos pelos

lnvestidores na proporção dos vâlores subscritos e integrâli2ados.

3.4.6. Tendo em vistâ tratar-se de oferta pública drsrribuída com esíorços restritos, a OfeÍta não

será reBistrada junto à CVM, nos termos da tnstrução CVM ns 476. A Emissão será Íegistrâda nâ

ANBIMA, nos termos do ânigo 1e, § 1e, do Código ANBtMA, e das normas estebelêcidas na diíetriz
anexe à deliberàção n0 2, de 06 de outubro de 2014, do Conselho de Regulação e Melhores práticâs

do Mercedo de Capitais dâ ANBIMA, exclustvamente para fins de rnformação ao banco de dâdos
da ANBIMA.

35 Os CRI da prêsente Emissão, ofertâdos nos termos da Ofertã Restrita, somente poderâo ser
negociados nos mêrcados regulamentedos de valores mobiliários depois de decoÍridos 90 (noventa) diâs
dâ data de subscrição dos CRI pelos investidores.

3.5.1 Os CRI de presente Emissão somente poderão ser negociados entre lnvestidores

Qualificâdos, a menos que e Emissora obtenha o registro dê ofertâ pública perente a CVM nos
termos do 6oput do àrtigo 21da Lei ne 6.385, de 7 de de2embro de 1976, conforme alterada, e dâ
lnstrução da CVM ne 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme âlterada, e apresente prospecto
da oferte à CvM, nosrermos da regulâmenteção aplicável.

3 6- observado o item 3-5 acimâ, os cRr poderâo ser negociados nos mercãdos de barcão or8anizâdo e não
orgenrzado, devendo a Emissora cumprir o dtsposto no anigo 17 dã tnstruçâo CVM ns 476.

37 Os recursos obtidos com â subscriçâo e integrâlização dos CRt serão utilizados pela Emissora
exclusivamente parà o pagâmento à Cedente do Valor dâ Cessão, descontâdos os valores de determinâdas
despesâs e os valores para constituição dos fundos, nã forma prevista no ContÍato de Cessão.
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Condiçôes Precedentes ê Resolutivas dâ Cessão

3.8. O pâgamento doVâlordâ Cessãoserá rea[zãdopela Emissora à Cedenteapenasepósocumprimento
cumulativo e integral de todas as Condições Precedentes.

3.9. Quândo verificedo pêlâ Emissora o cumprimento inte8raldâ totalidade das Condições pÍecedentes, a

Emissora realizará â imêdiata liberâção do Valor da Cessão, Íessalvados os eventuais problemas

operecionais, que deverão ser solLrcionâdos em aré 02 (dois) Diâs úteis sem âplicâção das penalidâdes

constântes na Cláusulâ 3.9.4 ãbaixo, sendo certo que o Vâlor de Cessão â ser liberado à Cedente será

descontado dos pagamentos reelizãdos na esteirã do cumprimento dâs Condições precedentes, bem como
dos recursos necessários perâ pâgâmento das despesas da operação, constituição do Fundo de ObÍa e do

3.9.1

CRI,

O Valor da Cessâo será pâgo exclusivamente com recursos oriundos da integrâllzâção dos

3-9-2- sobre o Vâlor dâ cessão não câberá qualquer remuneração ou quâlquer tipo de coÍreçào

entre a data de integrelização dos CRI e o efetivo desembolso dos Íecursos para a Cedente, além
dos recursos obtidos com a aplicaçâo em tnvestimentos permitidos.

3.9-3.EnquântonãocumpridâsâsCondiçõesprecêdentes,osvaloresquetenhâmsrdopa8ospelos

inveíidores dos CRI à EmissoG a título de integralizâção dos CRt nos termos dos respectivos

Eoletins de Subscrição dêverão ser inveíidos pela Emissora em tnvestimentos permitidos, não
sendo a Emissora responsâbilizada por qualquer Barantiâ mínima de rentabiladâde. Os recursos
oriundos dos rendimentos auferados com teis Investimentos permitidos integrarão o pâtrimônio

Separado. Sem prejuízo do âctma disposto os r€cursos constantes do Fundo de Obrâ e do Fundo
de Reserva tembém deverâo sêr aplicados nos tnvestimentos peÍmitidos.

3.9.4 Umã vez cumpridâs integrâl e cumuletivamente todâs as Condiçôes precedentes de forma
a permrtir a liberâção de recursos à Cedente, nos teÍmos acima dispostos, em caso de rnora no
pagamento da imponância remânescente do Valor dâ Cessão à Cedente, o valor em âtraso ficârá
sujeito à multa morâtória à taxe eíetiva de 2% (dois por cento)/ot, bem como a juros moratórios
à taxa efetiva de 1% (um por cento)ao mês, calculados pro roto die.

3.10. O Contrato de Cessão está sujeito à condição suspensiva, nostermos dos artigos 125 e 126 do Código
civil Brasileiro, a qual consiste nâ liberação dos ônus constituídos sobre os créditos rmobiliános tastro
descritos e câracteri2ados no ânexo Vllldo Contrato de Cessão,

3-11. o contrato de cessão está suieito à condição resorutiva, nos rermos dos ârtigos 127 e 128 do código
Civil Brasileiro, a qual consiste em não cumprimento, por qualquer razão, dâs Condições precedentes, em
ate 90 (noventa) diâs contâdos dâ âssinaturà do Contrato de Cessão.

\
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cúusuLA euaRTÂ: suBscRrcÃo E tNTEGRALtzaçÃo Dos cRt

4.1. Os CRI serão subscritos e integrellzâdos na forma do subitem 4 1 1 abãixo. O preço de integrâli2ãção
de cada um dos CRI corresponderá âo Valor Nominâl Unitário dos CRt, acrescido da Atuali2âção Monetáriâ
e dos luros Remunerãtórios, coníorme o item 5.1., abaixo, calculados pro roto die, desde a Data dâ
Primerrâ lnte8ràlizâção dos CRlou dâ última Dâtâ de Aniversário, até â data de sua eÍetiva integralização,
sendo certo que estes valores poderão ser deduzidos de evêntuais amorti2âções que possâm vir a ocorrer
entre a Data dê Emissâo dos CRI e a data de sua eÍetiva integralizaçâo, sendo admitido, inclusive, ágio ou

deúgio no momento dâ subscrição, por conta de vâriações nas condições de mercado vigenres à épocá
dâ efetiva colocação ("PÍeço de lnte8relireção").

4.1.1. A integralização dos CRI será reali2âda em moeda corrente naoonal, à vistâ, na data a ser
inÍormada pela Emissora no Bolêtim de Subscrição (',D.tâ de tntegralizãção,,), pelo preço de

lntegrâlizaÉo, conforme previsto neíe Termo.

4.2. A integrãlização dos CRI será reâlizada observando-se os procedimentos estabelecidos pela 83, ou
mediante crédito em conta corrente de titularidad€ da Emissorá

4-3.0estinâcão dos RecLrrsos Os recursos obtidos com â integrali2âção dos CRt serão utilizâdos pela

Emissorâ para o pâgamento do Valor da Cessão, observedas as Condições precedentes e as retenções
previstâs no contrâto de cessão.

431 Os recuGos liberedos do Fundo de Obras, deverâo ser destinedos exclusavâmente à

aquisição de insumos necessários às obrâs do Empreendimento, conforme cronogramâ indicativo?
descrito no Anexo Vl do Contrato de Cessão.

4.3.2. Nos termos do Contreto de Cessão, será contrâtado um Agente de Medição pâra realizar
vistories nas obrãs do Empreendimento, o qual irá gerar relâtório mensal, conforme Cláusula 8.7.1 ,

demonstrândo a evoluçâo referente à construção do Empreendimento.

cúusuLA eu|NTA: cÁtcuro Do sat-Do DEVEDoR coM aÍuatlzaçÂo MoNErÁRta, luRos
REMUNTRATóRloS E ÂMORTIZAçÃO

5.1. atualizâção Monetárie dos cRr: o varor Nominer unitário dos cRr, ou seu sardo, conÍorme o câso, será
atuâlizado monetariâmente pera variâção ecumurada do Índice Gerar de preços - Disponibiridade rnternâ,
divulgado pela FGV ("rGp_Dr'), conforme fórmura abaixo (respecrivamente ,.Atuarização Monetária,,e
"Valor Nominel unitário Atu e liza d o,, ):
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VNa = Valor nominal unitário âtualizado dos CRt, calculado com 8 (oito) cãsâs decimais, sem

VNe = Valor nominal unitário dos CRt da Datâ dâ pÍimeira tnt€Bralização dos CRl, ou da data da

úlrima amortr2ação or, incorpoÍaçâo de juíos e Atualizaçâo Monetária, se houver. calculãdo com

8 (oilo)casâs decimais, sem ârredondamento;

C = Fator da vâriâção mensâl do tGp,Di, câlculâdo com 8 (oito) cases decimais, sem

arredondamento, âpurado de seguinte forme:

!!
(

lr,, ,,1

Nlr = valor do n 'mero -ndice do tcp-Dl do segundo mês anterioí ao mês de âtualização, caso â

arualização seja em data anterior ou nâ própria Dâtâ de Aniveríno dos CRt (deíinida na Cláusula

5 1 1âbaixo). Após a Dâte de Aniversárlo dos CRt, o Ntk"corresponderáaovalordonúmeroíndice
do IGP Dl do mês imediâtemente ânterioÍ ao mês de àtualizeção;

Nlk-1 = Valor do número índice do lGp Ol, refeíente ao mês imedratamente ânlerior ao Mês ,,k,,1

dcp = Número de diâs corridos entre a Dete dâ primeire htegralizaçâo dos CRt ou â Data de
Aniversáío (conforme definida no ltem 5 1.1âbeixo) imedretemente anterioÍ, conforme o caso, e

dara de cálculo. sendo "dcp" um número inteiro;

dct = Número de dias corÍidos contidos entre a última Oetã de AniversáÍio e a próxima Datâ de
Aniversário lconforme definida no item S.1.1 âberxo), sendo ,,dct', um número inteiro pâê o
primeiro período, dct será iBuel a 31 (trinte e um).

5.1.1. Considera se dâtâ de aniversárto o die 22 de cada mês (,,eq!ê_dr_11!!!g§!tiq,,), sendo a

primeira oatã de Aniversáno o dia 22 de junho de 2019.

5.2. Cálculo dos Juros Remuneratórios

I = VNu x (Fator de Juros - 7)

onde

I = Valor unitário dos juros remuneratórios âcumulâdos no periodo, calculâdo com 8 (oito)
câsâs declmais, sem arredondamento;

\
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VNa = ConÍorme definido acima;

Fâtor de Juros = tetor de Juros calculado com 9

arredondamento, pârâmetrizâdo conforme deÍinido â seguir:

d.!l)

(nove) casas decimais, com

F ator de JuÍos = (
L

r00''

t= 7,3000 (setê rnteiros e trinta décimos);

dcp = f,irn"|,o de dias corridos entre â Data da primêÍa tnte8íalização dos CRt ou a DaIa de
Aniversário (conforme definida no item 5.1.1 abaixo) rmediatamente ânterior, conforme o caso, e

dâtâ de cálculo, sendo "dcp" um númeÍo rnteÍo.;

dct = Número dê dias corridos contidos entre â última Datâ de Aniversário e a próximâ Dàta de

Aniversjrio (conforme dêfinida no item s.1.1 abâixo), sendo,dct',um númêro inteiro. pera o
primeiro período, dct será iguala 31 (trinta e um).

S 3 Cálculo dâ emortrzação mênsãl

onde

AMi= Valor unitário dã iésima percela de âmortizâção, calculâdo com 8 (oito) cases decimais,
sem arredondârnento;

VNa = conforme definido âcime,

TAi= Taxa de Amonizâçâo, êxpressa em percentual, com 4 (quâtro) câsas decjmais de acordo
com a Tabelá Vigente.

5,3,1, Caso ã Tabelã Vigente aprêsentê taxa de amortização negetiva, o valor dos luros
Íemuneratórios será incorporado âo valor nominâl unitário dos CRt.

5.3.2. A Tabelâ Vigente inicialmênte será a constante do Anexo lll deste Termo e poderá ser
alterâda pela Emissorâ para refletrr êventuais ârterações no fruxo dos créditos rmobiriários. sem a
necessidâde de ãutorização dos tnvestidores em Assembleia.
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5 3-3 Nâ ocorrêncià de elteração à Tabela Vigente a Emissora deverá disponibilizar à 33 e ao

agente fiduciário o novo fluxo de pagamento âos titulaÍes dos CRl, por meio eletrônico, nâ forma
prêvista neste Termo em âté 2 (dois) Dias úteis dâ atteração

5.3.4. Câso sejam necessárias alterações no fluxo de pâgâmento em decorrência de Recompra

Compulsória e Recomprâ Facuhative Totâl ou parcial reelizados de âcoÍdo com as condiçôes aqui

definidas, não seÍá necessánâ ã realização de aditamenro eo presente Termo, sendo válidã para

todos os fins ã substituição da tabela de âmortização disponibilizada e registrada na 83. Nessa

hipótese, será eplicâdo o disposto nes Cláusula 5.3.2 e 5.3_3 acima.

5.4. Considerãr-se ão prorrogâdos os prezos referentes ao pâgâmento de quâisquer obíigâções referentes
âos CRl, até o 1e (primeiro) Diâ Útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia que não seja um Diâ

Útil, sem nenhum ãcréscimo âos valores e serem pagos,

5.5. Exceto quando de seu vencimento finâ1, os prazos de pagamento de quaisquer obrigações referentes
âos CRI devidâs no mês em questão serão prorrogâdos pelo número de dÉs necêssários para assegurar
que, entÍe o recebimento e disponlbilização dos recursos dos Créditos tmobiliários Lastro pela Emissora ê

o pagamento dê suas obrigâções reÍerentes eos CRl, sempre decorram 2 (dois) Dias úteis.

5.5.1 A prorrogâção previstâ no item 5.5 âoma se justifice em virtude da necessidâde de haver
um intervâlo de pelo menos 2 (dois) Diâs úteis entre o recebimento dos CredÍtos tmobiliários
[astro pelâ Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRl, por essa rezão nào

haverá qualquer remuneração dos vâlores recebidos pela EmissoÍa durante a prorrogeçào ora
mencionadâ.

cúusutA sExra: DA REcoMpRA coMputsóRÁ t REcoMpRA ÍacutrATtva rorAl- ou paRctal

61 4 cedente esterá obrigadâ â realizâr â recompra compulsória totaldos créditos rmobiliários Lâstro
("Recompra CompulsóÍia"), conÍorme aplicável, na ocorrência de qualquer das hipótesês abaixo,
mediante deliberação pelos titulares dos CRt Íeunidos em assembleia geral (,,Eventos de RecoÍnpra
Compulsória"):

e) se em câso de inãdimplemento de qualquer dos Locatários, e Cedente, nos têrmos da
Coobrigação, não honrer e não efetivar o pagamento à EmissoÍa de tats Créditos lmobiliários
Laíro reÍerentesà parcela devidã porreferjdo Locetáriono âmbitode seu respectivo Contrato
de Locâção, no prezo de 5 (cinco) Otes Uteis do recebrmenlo, pela Cedente, da notificeção do
respectivo descumprimento, sendo certo que poderão ser utilizados os Recebíveis;

b) se a Cedente e/ou os FiadoÍes, conforme o caso, deixa(em) de cumprir quelquer obri8ação
pecuniária, previstâ no Contrato de Cessão ou em quâlquer outro Documento da Operâção
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não sanadâ no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contedos do recebimento peta Cedente e/ou
pelos Fiadores da notiÍicação comúnicândo o fato;

c) se a Cedente e/ou os Fiadores, conforme o caso deixa(em) de cumpír qualquer obrigeçâo

não pecuniárie, princrpâl ou acessóriâ, prevista em quâlquer Documento da Operação, e o

reÍerido descumprimento nâo for senedo: (a) no prazo de âté 30 (trinta) dias corridos

contados dâ dâtâ em que a obrigação se tornou devida; ou (b) no prazo de cura específico

êstipulado pârà e rêspectiva obrigâção, conforme o cáso;

d) sê houver pedido de quâlquer plano de liqurdãção/recuperâção judicial olr extrâjudicial em
face dâ cedente, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial

do reÍêrado plano; ou se a Cedente ou quelquer sociedade que sejâ controledâ, coti8ada ou

sob controle comum, ou controladora da Cedente ("Afiliâdâí) in8Íessar em luizo com

requerimento de liquidação/recuperação judicial, independentemente de deferimento do
processemento da liquidâção/recuperação ou de sua concessão pelo jui2 competente; ou,

ainda, se a Cêdente ou qualquer dâs Afiliadas tiver suâ falência ou insolvência civil decretada,

ou estejam sujehâs â qualquerforme dê concurso de credores;

e) se houver quãlquer processo de reestruturâção societáriâ, em umâ única operaçào ou

conjunto de operâçõês societáriâs em valor superior a RS 5.000.000,00 (cinco milhões de

reâis), da Cedente e/ou de qualquer das Afiliadas, conforme o câso, incluindo, mes nào se

limitândo a redução do capitâl das referidas sociedades, sem a prév;a e expressa anuéncià

dos titulares dos CRI em Íeunião que poderá ser convocada pâra tais Íins pelâ própria

Cedente, sendo certo qLre eventual não concordância pelos ntulaÍes de CRt deveÍá se dar de
forma justificade;

se houver inâdimplêncie não sanadâ nos prazos previstos nos respectivos instrumentos ou se

houver vencimento entecipado de quaisquer obri8ações pecuniáriâs de valor individual ou
cumulativo supeÍioÍ a RS 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reâislda Cedente, em
quâisquer operações financeiràs Íechedâs junto a instituições ftnânceirâs ou ao mercâdo de
câpitais locâl ou internâcional;

g) se forem prestadas pela Cedenre inÍormâções ou declareções fâlsas, imprecrsas ou
incompletâs nos Documentos da Operação em âlgum aspecto relevante e que não tiverem
srdo sanedas, quando possível, no preuo de 30 (trintâ) dias corridos contados dâ data do
r€cebimênto, pela Cedente, da notificação do respectivo descumprimento;

h) se for movida quálqLrer espécie de ação administrative ou judicial e/ou hajâ quatquer
determinâção nas âções já exrstentes contrâ â Cedente, quâlquer das Afiliadas e/ou Fiadores,
direta ou indiretamente, que afete direta e inequivocâmente quelquer dos Créditos
lmobiliários Lãstro e/oL, quãlquer das Gârântias, ou ceso quâlquer dos Créditos tmobitiários

f)
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i)

i)

k)

r)

Lastro e/ou qualquer das Gãrântias se tornem inúteis, inábeas ou imprópriâs para garantrr às

Obrigações Garantidâs e, em quaisquer das hipóteses aqui descritas, os referidos bens e

direitos dados em garântiâ das obrigações Garantidas não tenham sido substituídos ou

reforçados, satisfatoriamente a critério dos titulares dos CRt, nos rermos dos respectrvos

instrumentos que consrituem os referidos Créditos tmobiliários Lastro e/ou as refeÍidas
Garantias;

se a Cedente e/ou as AÍiliadas, conforme o caso, vierem a sofrer protesto legÍtimo dê título
em valor individual ou cumulâtlvo superior a R5 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dentro
do prâzo de existêncra dos CÍéditos tmobiliários Lâíro, excero se, no prazo de âté 10 (dez)

Dias Úteis contâdos da dâta do respectivo protesro, tiversido comprovedoque: (i)o protesto
foi eretuado por erro ou má-fé de terceiro e tenha sido tomada medida judrcrãl adequada
para anulâção ou sustaio dê seus efeitos; (ii) o protesto foicancelâdo ou; (iii) o valor do(s)

título(s) protestâdos(s) Íoi depositado em juizo;

se ocorrerquelquer das hipóteses previstâs nos artigos 333 ê 1.425 do códi8o civil, ou demars

lêgislações aplicáveis,

se ocorrer ã ãlienâio, oneração ou quatquer espécie de transferênciâ da propriedade do

lmóvel Allenâdo, sem â prévE e expressâ anuência dos titulares dos CRt;

sê não forem mantidos em dia os pagâmenros de quaisquer tributos, contribuiçôes,
condomínios, contribuiçôês associativâs, lançadas ou incidentes sobíe os tmóveis, em vãtoÍ
cumulativo superior RS 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), exceto sê a

exigibilidãde desses créditos estiver suspensà;

m) se qualqLrer dâs Garentiâs for onerada, BÍavadâ ou alieneda em garantia a terceiÍos, sob
qualquer formâ;

n) se porquâlquer motivo qualquer dos Documento dâ OpeÍação vier a ser resolvido, rescindido
ou resilidoj

o) se houver e deterioração ou perecimento, totâl ou pârcial, dos lmóveis, desde que teis
garantias não sêjam substituidâs ou reforçadas sâtisfatoriâmente, a critério dos titulares dos
CRl, nos prazos enabelecidos nos respectivos inírumentos que ÍoÍmali2âm a constitu4ào
das Garentiasj

p) se os lmóveis e o Empreendimento não forem mantidos em perfeito estado de conservação,
segurançâ e habitâbilidâde, ou, epós a cessão de créditos, câso sejam realizadâs, sem o previo
e expresso consentimênto dâ Emjs§ora, obras de demoliçâo, alteração ou acréscimo, que
diminuâm ovâlordos lmóveis ou do Empreendimento;

!
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d

q) seja proferida qualqLrer decisão adminisrrariva ou judiciat, e esta não seja revertidâ em aré 90
(noventa) diâs corridos, por qualquer razão, que reconheçâ violâção de leis de zoneamento,
o descumpramento de dirêtn2es do planejâmento urbano, ou decisôes similaíes, ainda que

não trânsitadas em julgâdo e passíveis de inlerposição de recurso, em relação ao respectivo
lmóvel, que gere um efeito adverso relevante aos Créditos lmobiliárjos Lastro que pÍovoque

uma efetive diminuição dâs receitas do Empreendimento e, consequentemente, da

capacdade do pagamento dos Créditos lmobi[ários tastro O píazo aqui previsto poderá ser
prorrogâdo em decorrênclâ de morosidâde do jrrdicaário e/ou de órgão âdministrâtivo;

na hrpótese dê imeÍposição de qualquer ação judiciat ou arbitral parâ fins de declârâr a

nulidãdê ou redução dos Créditos tmobiliários Lâstro, exceto se, no prazo de âté 10 (dez) Diâs

Úteis contados dâ data dâ respectiva interposiÉo, tiver sido comprovado que: i) a

interposrçâo foi eÍêruâda por erro ou má-fé de terceiro e tenhe srdo tomâda medida judiciâl

ou erbitrãl âdequâdâ pâra ãnulação ou sustação de seus efeitos; ii) o processo foi extinto; ou

iii) o valoÍ da crusâ Íoidepositado em juízo;

s) se ã Cedente deixar de cumprir qualquer sentença judiciâltransitada em julgado, que possa

impâctâr, direta ou indiretamente, â Operação, o Empreendimento e /ou os tmóveis;

t) se ocorrer a imissão provisórie do poder expropriante na posse dos tmóveis em râzão de ação
expropriâtóriâ, observedo (i) o prâzo de 90 (noventâ)para revêrsão de imissão na posse e (ii)
a possibilidâde de substituição do tmóvel Alienâdo, nos termos dã Cláusula 10 3 do Contrato
de Alienação FiduciáÍiâ de tmóvel,

u) exclusão das atividâdes atualmente praticadas e exclusivamente relâcionadas, direta ou
indiretamente, ao desenvolvimento e admrnistração de shopping centers do objeto social da
Cedentei

a Cedente não disponibilize pâra a Emissora cópias dos eventuais novos Contratos de Locação
e quârsquer âditamentos celebrados, na formâ e prazo previstos no Contrato de Cessão e no
Contrato de Cessão Fiduciáriâj

w) caso, âpós a celebrâção do Contrato de Cessão Fiduciária, os Recebíveis venham a ser
credilãdos em conta diversa dâ Conta do patrimônio Separâdo e não efetjvamente
transÍeridos nos termos do referido contratoj

v)

r) se e Cedente nâo rêãlizar o Reforço de Garantiâ, nos termos da Cláusula 4_7 do Contrâto de
Cessão e nos rermos das Cláusulâs Sétima do Contrato de Cessão Fiduciária dê Recebiveisj

y) se os CÍéditos tmobiliários Lâstro forem cedidos a terceiros sem â
autorização por escrito dâs partes signatáriâs do Contrãto de Cessão; e

prévia e expressâ
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?l se a Cedente não apresentar à Emissoíã , no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias coÍridos,
contados partir da presente dara, sua certidão positiva com efeitos de ne8ativa de débitos

relâtNos àos tribLrtos fedêrais e à dívida ativa da União, emitida pela Secretaria de Receita

Federeldo Brasil.

6.1.1. A ocorrência de quâisquer dos Eventos de RecompÍa Compulsórjâ deverá ser notiÍicada à
Emissorâ tanto pelâ Cedênte, pelos tituleres dos CRt e por qualquer terceiro que tenha
conhecimento dos fatos.

6.1.1.1.Na ocorrênciâ dos Eventos de Recompra Compulsóriâ, a Emissorâ convocará, em

até 05 (cinco) Oias Úteis contados da data em que tiver tido conhecimento de ocoÍrência

do fato, uma assembleia geràl para que os titulâres dos CRt deliberem sobre a eventual

realizeção da Recompra Compulsória. O quórum paÍa a deliberação de reâlizâção de

Recomprâ Compulsórie deverá serde, no mínimo,75% (setenta e cinco por cento)dosCRl
em Circulação, em primeira convoceção, e 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRtem

Circulação, em segundâ convocação, conforme os procedimentos ãqui previstos Dessa

formâ a Recompê Compulsória somente será realizade se êxistirem votos a favor de suâ

reelizâção em montante suficiente pâra satisÍazer o quórum aqui defindo.

A não instâlação em segunda convocação dâ Assembleia Geral por feltâ de quórum ou â

não obtenção de quórum dê deliberação em segunda convocâção, em relação a todas as

hipóteses hstadas na Cláusulâ 6.1., acima será inteÍpretada pela Emissora como uma
opção dos tituleres dos CRtem não dêtêrminar a Recompra Compulsória.

Não obstânte à obrigâção previstâ nâ Cláusula 6_1.1., acima, anualmenre, e Cedente

deverá declarar para â Emissora â não ocorrência de quaisquer Eventos de Recompra

Compulsórie. Este declarâção poderá ser solicitadâ pela Emissora, em periodjcidade
mênor, se assim consideÊr necessário ou por solicitaçâo dos titulares dos CRt.

6.1.2. Uma vez que os titulâres do CRttenhãm deliberado em fevor da Recompre Computsóriâ e
e Cedente não honre ê eÍetive o pagamento nos termos destâ Cláusula, será declarado o
vencimento ântecipâdo dos CRi, de forma que as Gârantias deverão ser executadas afim de qu itâ r
o montante correspondente âo Saldo Devedor dâ Operâção.

6.1.3. Em quâlquerdos Eventos de Recompra Compulsóriâ, â Emissora conrinuará tendo direito
ao rêcebimento dos Créditos tmobiliários Lâstro que deveriâm ter sido recomprados, enquânto
não pàga a totalidâde do Seldo Devêdor da OpeÍação, no câso da Recompra Compulsória.

6.1.4. A obrigâção dâ Recompra Compulsória e â quitâção do Saldo Devedor dâ Opereção,
prevista nes cláusulas âcima, configura_se um negócio aleatório, nos termos dos arti8os 4S8 e
seguintes do Código Civil, de modo que a excussão dâs Gârantias para â quitaçâo do Saldo Devedor

6-11.2

6.1.1.3
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da Operâçâo, nos termos acima, poderá ocorrer independentemente do êstâdo em que os
Créditos lmobiliários Lastro se enconrrarem, ou mesmo de sua existência, vatidade, eficác,a ou
exiBibihdàde quando dà Recompra CompulsóÍrà.

6.1.5. Fica, desde já, certo e âjustado pelâ Sêcuritizadorâ, que, pâra todos os fins de direito,
âpuração do sâldo devedorâtuah2ado a Íim de âpuraro Sâldo Devedoí de Operação será realtzado
pela Emissorà, observâdo ainda que incidiÍão os encârgos moratórios e multa indenizâtóía
prevista no Sâldo Devedor dâ Opêrãção.

6 2 RecomDra ComDUlsória. Em câso de ocorrênciâ de Evento de Recomprâ Compulórie , observado o
quanto disposto na Cláusula 6.1., acima, a Emissora deverá Íetroceder a totalidâde dos Créditos
lmobiliários Lastro, no estado em que se encontrârem, à Cedênte, que, nessa hipótesê, adquirirá
compulsoriamente os Créditos tmobiliários tastro, ê Íicará obrigada a pegar à Emissorâ, de formâ
deíinitiva, ,rrevogável e irretrâtável, o Valor de Recompra Compulsória (conforme abaixo defrnido). Os

Fiadores obrigem-se, ainda, â realizar o imediato pagamento do Valor d€ Recomprâ Compulsória
(conÍorme abaixo definido), caso â Cedente não o rêâlize, no píe20 previsto ne Cláusula 6.3.1_, abaixo.

6.3. Vâlor de RecomD ra Compulsória A Ced ente ficará obrigada â ãdquirir os Créditos
lmobiliários [astro, pêlo Valor de Recompre Compulsória, correspondente ao sâldo devedor
atualizado dos CRl, incluindo eventuais parcelas de amoíizâçâo e/ou juros em atraso, atuelizâdos
moneteriâmente até e data do eÍetivo paBamento do Valor de Recomprâ Compulsóriâ, acÍescido,
aindâ, dos encârgos moratórios prêvistos neste instrumento, as demâis despesas do patrimônio

Separado que estejam em âbeío, na dâta da Recompra Compulsória, e â incidênciâ de multa, a

tÍtulo de indenizãção na forma dos artigos 408 a 416 do Código Civit, de (a)3% (rrês por cento)
sobre o respectivo saldo devedor caso a Recomprâ Compulsória ocorre entre 27 de maio de 2019
(inclusive) e 27 de maio de 2O2O (exclusive), (b) 2% (dois por cento) sobre o respecrivo saldo
devedor âmortizado caso â Recompra Compulsória ocorra entre 27 de maio de 2O2O linclusive) e
2l de maio de 2022 (êrclusive), ou (c) 1% (um por cento) sobre o respectivo saldo devedor
amortizedo caso â Recompra Compulsória ocorrâ entre 27 de mâio de 2022 (inclusive) e 27 de
mâio de 2024 (exclusive) ('Valoí dê Rêcompra CompulóÍaa,,).

6.3.1. A Cedente pagará o Valorde Recompra Compulsóriâ no prezo de até 2 (dois) Dias úteis a

contar do envio de notificâção reelizâda pela Emissore, noticiândo_a dâ RecompÍa Compulsóriâ,
mediante o envio de recursos perâ e Contâ do patrimônio Separado.

6.3.2. Após o efettvo pagamento do Valor de Recompra Compulsória, a Cedente se sub rogerá a
Emissora em todos os Créditos tmobiliários tâstro recomprado, observado, entÍetânto, que a
Cedente desde já concorda e obriga-se a exrgir e/ou demandar os Locatários somente após a
liquidação integrâl dos valores de recompra.
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6.3.3. A obrigação de Recompra Compulsória prevista nas cláusutas acimâ, confiBura-se um

negócio aleatório, nos termos dos artigos 458 e seguintes do Código Civil, de modo que a Cedente,

nos termos do Contrato de Cessão, obrigou-se de formâ definitiva, irrevogável e irretratável a

pâger à Emrssora o Vâlor de Recomprâ Compulsória, nos termos acima, independentemente do
estado em que os Crédttos lmobiliários Laíro se êncontrarem, ou mesmo de suâ existência,

validâde, eficácia ou exigibilidade quando de Recompía Compulsóíia

6.3.4. Fica, desde já, ceÍto e ajuíâdo entre a Securitizadora e o Agente Fidrrciário, que, para

todos os fins de drreito, a apurâção do saldo devedor atuatizâdo a fim de apurar o Vator de

Recompra será reâlizado pela Emissorâ, observado aindâ que incidirão os encargos moralórios e

multa indenEatória previstâ no Valor de Recompra, observâdo ainda que incidirão os encargos

moratórios e multâ indenizatórie previÍa na Cláusula 6.3., acimâ_

6.3.5. A partir de 27 de maio de 2024 (inclusive)não haverá incidêncie de mutta em câso d€

Recomprâ Compulsória.

6.3.6. O Vâlor de Recomprâ Compulsórie, nos termos da Cláusula S 3 acimã, será calculado de
ãcordo com â seguinte Íórmula:

VRC=SDex(t+rtrulto)

onde

VRC = Valor de Recompre Compulsória;

SDa = Sâldo Devedor atuelizedo dos CRt nâ data da Recompra Facultativai

Conforme cláusule 6.3 acima

6 4 Recomprâ Fâcultativa Totãl ou parciel. Desde que mediante a prévia e expressa norificâção enviadâ
àEmissoracomprazomínimode30(trinta)diascoÍridosantesdâdaranâqualacedentepretendârealizer

a recompra facirltativa, a cedênte poderá exercer seu direito de recompra inte8ralou parcialdos créditos
lmobiliários Lestro, cujo pegâmento correspondente âcarretârá a amortizaçâo ou o resgate ântecipâdo
dos CRl, alcançando indrstintamente todos os CRI ("Recompra Facultativa,,).

6.4.1. O "Valorde RecompÍa tacultativa,,corresponderá aos seguintes valores:

a. sâldo devedor atuatizâdo dos CRt, incluindo o Juros Remunerarórios, calcula do pro rcto
tempoÍis deíe a Date dâ Primeirâ tnlegrelzação dos CRl, ou última Data deAnüersário, conforme
o caso, âté a dâtâ dà Recompra Fâcuhativa, ecrescido de prêmio de (i) 3% (três por centolsobre o
respedivo saldo devedor âmonizado caso a Recompra Facultativâ ocorra entre 27 de maio de
2019 (rnclusive) e 27 de maio de 2020 (exctusive), (ii) 2% (dois por cento) sobre o respecrivo satdo
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devedor amortizado caso a Recompra Facultâtiva ocorê entre 27 de mâio de 2020 0nclusive) e 27

de maio de 2022 (exclusive), ou (iii) 1% (um por cento) sobre o respectivo sâtdo devedor
âmortizado cásoa Recompra Facuhativa ocorra entre 27 de maio de 2022 (inclusive)e 27 de maio
de 2024 (exclusive), cálculados conforme Íórmula abeúo.

b. quâisquer outros valores devidos pela Cedente e/ou Emissora coníorme este Terrno e os
demais Documentos da Operâção.

6.4.2.a. A pafti de 27 de maio de 2024 (rnclusive), não seÍá acrescido nenhum prêmio em caso de

Recomprâ Fâcultativa.

6.4.2.2.O Vâlor de Recompre Fãcultativa, nos termos da Cláusula 6.4.1 (â) acima, será celculado

de âcordo com â seguinte fófmula:

vRF=sDex(l+Prômio)

onde

VRF = Valorde Recomprâ Fâcultativa;

SDe = Sâldo Devedor âtualizado dos CRt na data da Recompra Fâcultativa ou saldo do Vâlor
Nominal Unitário atualizedo acrêscido dos Juros Remunerâtórios;

Prêmio

Conforme cláusulâ 6.4.1 acima

6.4.2. Os recursos decorrentes da Recomprâ Facultativa deverão ser integralmente utilizados
pela Emissora para o res8ate dos CRl, alçando, proporcional e indiíintamente, todos os CRt.

6 4.3. O Valor de Recomprâ Facultative será pago pela Cedente e/ou pelos fiâdores à fmissora
que, por sue vez, repâssârá estes vâlores aos titulares dos CRI em âté 2 (dois) Dias úteis do seu
recebimento, deduzidos os vâloÍes devidos quanto às despesas do patrimônio separado dos CRt.

6.4.4. No caso de recebimento, peta tmissora, de notificâção nos termos da Cláusula 6.4 acjmã,
esta deverá/ em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir do recebimento de tal notificação,
enceminhar tâl noriÍicaçâo ao Agênte tiduciário e âos Titulaíes dos CRt.
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cúUsUTÂ sEflMA: oBRIGAçõEs E DEcLARAçõEs DA EMIssoRA

7-1. A [missora obriga se a informâr todos os Íatos relevantes aceÍcâ da Emissão, bem como ãqueles

relativos à própriâ Emissora, mediante publicâção na imprensa, nosjorners em que costuma publicar seus

atos sociêtários, assim como informar tâis fâros diretamente ao Agente Fiduciário por meio de

comunicâçâo por escrito no prâzo máximo de 05 (crnco) Dias úteis de sua ocorrência.

7.2. A Emissora obrigâ-se âinda ã elaborar um relâtório mensal, colocá,lo à disposção dos titulaíes dos
CRI e enviá-lo âo Agente Eidrrciário âté o 25e (vigésimo quinto) dia de câda mês, ratiÍicando a vinculação
dos Créditos lmobiliários Lestro âos CRl.

7.2.1. O refeÍido relatórlo mensaldeverá incluir:

i) Dâtâ bâse do relatório;

ii) Dâdos Gerais

Securiti2âdora;

Emissão;

Série;

Vâlor Nominal Unitário dos CRl, nâ Data de Emissão,

Quantidade de CRI;

6. Valor Globalde séíie nâ Data de Emissâo dos CRt,

7. Dâtâ de Emissão dos CRt;

8. oata de Vencimento dos CRt,

9. Atualizâção Monetáfla, e

10. Juros Remuneíâtórios

ili) Sâldo do Vâlor Nominâl lJnirário dos CRt

iv) Saldo do Valor Global da série

v) Lastro da Série

1.

2.

3.

4.

5.
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1. Valor totâlde fluro recebido pela Emissora no mês de Íeferência;

\



2. Valor atualtotãldos CÍéditos lmobiliários Lastío;

Velor atuâltotal dos Crédatos lmobiliários Lâstro em atraso (acima de noventa

dias corridos);e

4. Valor atualtotaldos créditos dados em Cessâo Fiducrária de Recebíveis

vi) Gârentias

Fundo de Reseívâ;

Fundo de Obrâ;

Razão Mínime Mensal

73 As ãtividâdes relâcionadas à àdministração dos Créditos tmobiliários LâstÍo e dos Recebívets serão
exercidas pele Cedente, nos termos, respectivamente, do Contreto de Cessão e do Contrato de Cessâo

tiduciária devendo â Emissora reâli2âr â ãdministração do parrimônio Sepârado.

7.4. A Emissorâ obriga{e a inÍormãr o oÍgãnograme e enviar todos os dados financetros e atos societários
necesúrios à Íeâlizâção do relatório ânual, conÍorme â lnstrução CVM ne S83, que venhâm a ser

solicitâdos pelo Agente Fiduciário, os q uãis deverão serdevidamentê êncâminhados pela Emissora em até
30 (trinra) dias antes do encerramento do prazo para disponibilização do mesmo nâ CVM. O referido
orgãnograma do grupo societário da Emissorâ deverá conter, inclusive, controladores, controledas,
controle comum, coligâdâs, e integrântê de bloco de controle, no encerramento de cada exercício social.
Os referidos documentos deverão sêr ãcompanhedos de declarâção assinâda pelo(s) diretor(es) da

Emissora atestando (a) que permânecem válidas âs disposições contidas no Termo de SecuÍitjzação, (b)
acerca da não ocorrênciâ de qualquer dâs hipóteses de vencimento antecipado, recompê compulsóna e
inexistêncra de descumprimento dê obri8ãções dâ Emissorâ perante os titulares de CRt e o Agente
Fiduciário e (c) que nâo forem praticedos àtos em desácordo com o estatuto dâ Emjssorà.

7.5. Nos termos do item 15 do Anexo lll da tnstrução CVM ne 414, a Emissora responsabilize se pela
êxàtidão dâs informeções e declârâções prestadas ao Agente Fiduciário e aos titulares dos cRr, ressârtando
que anahsou diligentemente os documentos relacionados com os CRl, para veriÍicação de sua legalidade,
le8itimidade, êxistêncie, exigibilidâdê, validade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correçâo e
suÍciência das informações disponibiliradãs aos titulares dos cRr e âo agente Fiduciário, declârando que
lais documentos encontrâm se perfeitãmente coníituídos e na estrita e fiel forma e substáncia descritãs
pele Emissorâ neste Termo de Securitizeção.

3
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7.5.1. A Emissora declârã, aindâ, com relâção a si, que



i) é uma sociedade devidamente orgeni2ada, consthuída e existentê sob a formâ de sociedade

por âções com registro de compânhiâ âberta de âcordo com as leis brasileiras

ii) está devidamente autorizada e obteve todas as aprovaçôes necessárias à celebraçâo deste
Termo e dos demais oocumentos da Operâção em que sejâ parte, para â emissão dos CRt e

eo cumprimento de suas obrigâções, rendo sido satisfeitos todos os requisitos te8ars e

estâtutários necessános referentes à Emissora pâre esse fim;

iii) os representantes lêgâis que assinâm este Termo e os demais Documentos da Opêrâçâo em
que seja pârte têm poderes eíatutários e/ou delegados perâ assumir, em seu nome, as

obÍigações orâ estãbelecidas e, sendo mandâtários, tiveram os poderes legitimamente
outorgados, estãndo os Íêspêctivos mandâtos em pleno vtgor;

7.5.2. Quanto âos Créditos lmobi[ános Lasrro

i) é legitima e únicã titular dos Créditos lmobiliános Lastro e a cessão previste no respectivo
Conlrâto de Cessão operou-se plena e integralmente, obseÍvâdo o disposto na Cláusula 3.10

acima;

ll) a EscÍiturâ de Emissão dãs CCt está custodiâda pelâ tnstituição Custodiante;

iii) foi contratado escritório especia[zedo e foi realizada diligência jurídicâ âcerca do objeto da

gârântia e seus garantidorês, conÍoÍme relatório emitido pelo referido escrirório
contrâtado, e que nâs condições enunciedas no Contrâto de Cessão, os Créditos lmobiliários
laíro, observado os ônus relacionâdos no Anexo Vlll do Contrato de Cessão e do Contrâto
de Cessão Eiduciárie, encontrãm-se lMres e desembâraçados de quaisquer ônus, grãvames

ou restrições de naturezâ pessoal e/ou real, não sendo do conhecimento da Emissora a

existência de qualquer fato qLre impeça ou restrinjâ o direrto da Emissora em celêbrar esre
Termo de Securitização e os demâis Documentos da Operâção em que seja parte nâs exatas
condições enunciadâs no Contrâto de Cessão, não tem conhecimento da existência de
procedimentos âdministrâtrvos ou açõês judiciais, pessoais ou reais, de qualquer nature2a,
contrâ â Emissora em qualquer tribunal, que afetem ou po§sam vir a afetar os Crédiros
lmobiliários Lâstro oLt, âtnda que indketamente, o presenre Termo de Securitização;

iv) observades es disposições do Contrato de cessão, a Emissora passou a ser leghima credorã
dos Locatárrcs relacionados âos Cíéditos hobiliários Lastro, observado o drsposto na
Cláusula 3.10 acima;

v) o Contreto de Cessão consubstencia-se em relação contratual regularmente constituíde,
válida ê eficâ2, sendo ãbsolutãmentê verdâdeiros todos os termos e valores indicados no
presente Termo de Securitizâção e seus aneros;
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vi) a Emissorã não oferece, na presenre Emissão, Bâranrias ou direito de regresso contrâ seu

pâtrirnônio comum, bem como não há qualquer tipo de coobrigação por parte da Emrssorã

quãnto às obngaçôes dos Locátários e/ou dâ Cedente; e

vii) â Emrssora cumpre e cumprirá, durante todâ â vi8êncaâ do Termo de Securitizâçâo e dos
demârs Documentos da Operâção, todos os requisitos legais e regulamentãres necessanos

à reâlização,pele tmrssora,da d istribu içâo púb lica dos CRt, na quatidade de intermediadora,
incluindo, sem limitação, todos os requisitos do artigo 9e da tnstrução da CVM ne 414.

7.5.3. Quanto à Emissão

i) esta Emissão, incluindo â âquisição dos CÍéditos tmobiliários Lastro, é legítima em todos
seus espectos, observadas as disposições do Contrato de Cessâo, e

ii) todos os documentos inerentes a esta operação estão de acordo com a legislação aplicável.

7.6. A Emissora compromête se a notiÍicâr em até 5 (cinco) Diâs úteis os titulares dos CRt e o Agente
Fiduciário cáso quaisquêr das declârâçôes prestadâs no presente Termo de securitizeção tornem-se tota I

ou parciâlmente inveridrcas, incompletas ou incorretas, â pãrtir do momento que tome conhecimento

7.7. A Emissora obÍga se a fornecer aos tituleres dos CRt e/ou ao Agente Fiduciárjo, conforme o câso, no
prazo de 5 (cinco) Diâs Úteis contado do recebimento dâ respectivâ solicitação, todas es informações
relativâs aos Créditos hobiliários tastro.

7.7.1. A Êmrssora obri8aie â Íornecer âo A8ente Ftduciário cópia de toda documentaçâo
encaminhadâ à CVM e âostitulaíes dos CRt, bem como informações peÍtinentes à hstrução CVM
ne 476 e à lnstruçâo CVM ne 414, suas âlterações e aditamentos, no prâzo de 5 (cinco) Dras úteis
contados de seu envio

7.8. As âtividades relacionadâs à administração dos cÍéditos rmobiliários Lastro e dos Recebíveis serão
exercidas pelâ cedente, nos termos, respect âmente, do contrato de cessão e do contrâto de cessão
Fiduciáriâ.

7.9. As declerações exigdas do Coordenâdor Líder pelo item 15 do Anexo t da tnstrução CVM ne 414
constam do Ânexo V a este Termo, o quàl é parte integrânte e insepâráVel deste Termo.

cúUsULA oIAVA: GARANÍIAS E oRDEM DE PRIonIDADE DE PAGAMENTos

8.1- Foram ou serão constituídas as seguintes garantia5 para viabilizaÍ a presente Emissão

a) Alienação Fiduciária do lmóvet;

b) Cessão Fiduciáriâ de Recebívêis, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciárià;
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c) Fiançâ;

d) Fundo dê Reserve; e

e) Coobrigâção da Cedenre

8.2. Alienecâo Fiduciária de lmóvel. por meio do Contrato de Alienâção Fiduciária do hóvel, o lmóvel
Alienâdo Íoi alienado fiduciariamenre pela Cedente em Íavoí de Emissora, sob condição suspensiva, em

Barentiâ do cumprimento da totalidâde dâs Obrigâçôes 6aràntidâs.

8.3. Cessão Fiduciáriâ de Recebívêis_ por meio do Contrato de Cessão tiduciária, foram cedidos
fiduciariamente pela cedente os Recebiveis decorÍentes da explorâção comercialdãs unidades da cessão
Fiduciária, em garantia do cumprimenro dâ totalidade das ObÍi8ações Garantidas, nos termos do Contrato
de cessâo Fiduciána, sendo certo que os Recebíveis listâdos no Anexo vlrdo contrâto de cessão Fiduciáriâ

foram cedidos íduciàriàmente sob condrçâo 5uspensivà.

8.4 Fundo de Reserva. A Cessionána constituirá um fundo de reserva, na Conta do patrimônrc Separedo,
por meio da retenção de pârte do Valor dã Cessão em montante equivalente a RS S33.694,00 (quinhentos
ê trinta e três mil, seiscenros e noventâ e quatro reâis), corrigido mensalmente pela variação mensaldo
IGP.DI,

8.4. Eê!fa. Os Frâdores constituem-se, nos termos do Código Civil, de formâ irrevogável e irrerratável,
como fiâdores e prlncipais pagâdores de todâs as obrigações Gãrantidas, com renúncia aos beneÍícios de
ordem e divisão, bem como a outros previstos na legislação em vigor.

8.4.1 Os Fiadores, nos termos do Contràto de Cessão, Íenunciaram aos benefícios dos artigos 333,
parágrafo único,366, 368, A27, a24, A2j, a2g, a30, 834, 835, 836, g37, 838 e 839 do Código Civit,
130 e 794 do Código de processo Civil.

8.4.2. Os Fiâdores, nos termos do Contràto de Cessão, declâraram ter se informado sobre os flscos
decorrentes da prestâção da presente Fiença.

8.4.3. Os Fiadores, nos termos do Contrâto de Cessão, deverão cumprir todas as suas obriBações
decorrentes da Fiânça, no luBar indicado pela Emissora e conforme as instruções por ele dadas,
em moeda corrente nâcional, sem qualquer contestação oL, compensâção,liquidas de quâtsquer
taxas, impostos, despesâs, retenções ou responsabiridâdes presentes ou Íuturas, e acrescidas dos
enclrgos e despesâs incidentes, no 5s (quinto)dia útil seguinte eo do recebimento de notifrcação,
enviada pela Emissore, nos termos das cláusulas 4 4.3 e 8.1 do Contrato de Cessão, informendo o
valor dâs Obrigações Garantidas vencidas ê não paBas a ser pâgo pelos Fiadores. As Obrigaçôes
Garantidas serão cumpridas pelos Fiadores, mesmo que o edimplemento destâs não seja exi8ivel
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da Cedente em razão da existência de procedimentos de falência, recuperação judicial ou

extrajudiciâlou procedimento srmilarênvolvendo ã Cedente, conforme o caso.

8.4.4. Nos termos do ânigo 296 do Código Civil, os Fiedorês re5ponderão pela solvência em relação

âo pàgamento dos Créditos lmobiliários tastÍo, oriundos dos Contretos de Loceção, âssumindo â

quelidâde de coobrigâdos e responsabili2ândo se pelo pâgamento integral de tode e qualquer
obrigâção dâ Cedente dasposta no Contrato de Cessão e dos Contratos de Loca ção

8.4.4.1. Em râzão da tiânça, os Fiadores estaíão obri8ados em relação à totalidade dos

Crédhos lmobiliários Lasrro, responsâbilizando-se pelo seu adimplemento integrã1, bem

como poÍ adimplir quaisquer parcelas inadimplidâs dos Crédhos tmobitiários Laíro,
independentêmente da promoção de qualquer medida, judrcial ou extrâjudrcial, pâra

cobrânça dos Créditos tmobiliários Lastro e/ou da execução de outres garantias

eventuelhente prestadas no ámbito dos Documentos da Operação, respondendo em
relaçâo âo pagamento dos Créditos tmobiliários tâstro, no prazo de até 5 (cinco) Dias úteis
contâdos do recebrmento da notificaÉo, envradâ pela Emissora, nesse sentido.

8.4.4. Os Frâdores, nos termos do Contrâto de Cessão, poderão ser demendados até o
cumprimento válido e eficaz dâ totalidade das Obri8ações Gâranridas quantas vezes necessario_

8.4.5 A Fiânça, nostermos do Contreto de Cessão, extinguir-sê-á automaticamente com o totale
fineladimplemenro válido e eíicaz de todas âs Obrigâçôes Garantidas.

8.4.6. O Sr. Menoel Sousa Chaves Nêto, cônjuge de Meriene Kislansky Regueira Alves Chavês
otrtorgou, em 13 de maio de 2019, autorização uxória à sua cônjuge, Mâriane Kislânsky Re8uerra
Alves Chaves, parâ os fins do àrtigo 1.647 da Leine 10 406/2002, com relação à celebração do
Contrato de Cessão e à outorgâ da Fiança

8 5. coobripacão. Nos termos do artigo 296 do Codi8o Civil, a Cedente responderá pela solvência em
relâção âos pagamenlos dos Créditos lmobiliários Lastro, oriundos dos respectivos Contretos de LocáÉo,
assumindo â qualidade de coobrigâde e responsâbilizendo,se pelo pagamento inte8ral de toda e qualquer
obri8âção dos Locâtários dispostã nos contratos de toceção, de âcordo com o oê previsto no contrato de
Cessão.

8.6. Reforco de Garantiâ. A Cedente será obígâda a mânter â Razão Mínimâ Mensâ1, conforme descrita nâ
cláusulâ abâixo, e venficãdo mensâlmente, em cadâ Datâ de Verificação, pela Emissora, durânte a vigência
do prazo da opeÍação.

8.6.1 Nos dias 13 de 20, ou o dia útil subsequente, de câda mês (respectivâmente, ,,primeirâ Data
de VêriÍicãção" e "SeBUnda Data de VeriÍicação,,, sendo mencionadâs em conjunto, es,,Datas de
VêriÍicação" e, individuâlmente, ,,Data 

de Verificação,,), a Emissora veriÍicãrá o cálculo da Râzão
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Primeira Datâ e da Râzão Mínima Mensal, conforme o caso? sem prejuí2o do envio pela Cedente
de quâisquer informaçôês que lhes sejam justificadamente solicitadas pelâ Emissorâ, no prazo de
até 2 (dois) Dias Úteis contados da respectiva solicitação, que deverá ocoÍrer por escrito.

8.6.2 Entende-se por "Razão Mínima Mensal" o quociente, mínimo, de 13S% (cento e trinta e

cinco) do valor dâ parcela mensâl de amortizâção dos CRt sobre o valor dos créditos imobiliários
lastro e recebíveis recebidos nâ Conta do patrimônio Separado entre o dia 2Odo mês anterior,
incluslve, e o diâ 19 do mês dâ Segunda Data de Verificâção, ou o diâ útil anterior, conÍorme o

8.6.3 Entende-se por "Razão primeira Data" o quociente, mínimo, de 1OO% (cem por cento) do
valor da pârcele mensal de amortização dos CRI sobre o valor dos créditos imobiliários lâstro e
recebíveis recebidos na Conta do Patrimônio Separàdo entre o dia 20 do mês anterior, inclusNe,
e o diâ 12 do mês de Primeire Dâta de Verificação, ou o dia útil anterio, conforme o caso,
exclusrve. Caso, nâ Primeire Data de Verifrcação, a Râ2ão primeka Data seja ultrapessáda, os
velores que excederem os 100% (cem por cento) poderão ser liberados à Cedente, no prazo de
até 2 (dois) Dias Úteis, contedos a partir do recebimento, pela Emissora, de solicitação enviada
pelâ Cedente nessê sentido. pâra evitar dúvidas, caso tâis valores sejam liberados à Cedente, os
mesmos serão computados no cálculo da Fazão Mínima Mensal, na Segunda Datâ de Verificação
subsequente.

8.6.4 A Emissora, quândo aplicável, obriga-se ã disponibilizar à Cedente: (i) memóriâ de €álculo
compreendendo todas as rubricas necessárias perâ a obtenÇão dâ Razão Mínima Mensâl; (ii)
demonstrãtivo de pagamentos dos créditos imobilários e Recebíveis no período de referência do
élc'rlo; e (iii) quâisquer outrâs informâções evêntualmente solicitâdas pela Cedente, no prazo
referido nâ Cláusula âcima, desde que disponíveis na sede da Emissora.

8.6.5 Em caso de não cumprimento da Razão Mínima Mensal, a Cedente deverá reforçar, com
recursos próprios â serem depositedos na Contâ do petrimônio Separado, em até 02 (dois) Dias
Úteis da segunda Data de Verificâção, monlante necessário para o enquadramento da Razão
Mínima Mensãl de acordo com

encâminhendo cópÉ do êxtrato

a razão previstâ na Cláusula 8.6.2 âcima (,,Reforço,,),

indicando os depósitos em comento à Securitizadora.
Adicionalmente, observãda a possibilidade de reforço acima prevista, ceso em 3 (três) Datas de
Verificação consecutivas durante â vigência deste instrumento ou em 3 (tíês)Segundas Dâtas de
Verificação elternades ao longo de um período de 12 (doze) meses ânteriores a referida segunda
Data de Verificâçâo, a Rezão Mínima Mensal não seja etrngida e não tenha ocorrido o respectivo
Reforço pâra tanto, a Emissora solicitará, por escrito, à Cedente para que este realize, sob pena
deincorrerem Eventode Reco mpra Com pu lsóna, noprãzodeâté 10(dez)Dlasúteisda soticitação
apresentar, â complementâção dos Recebíveis parã que seja atingido o referido percentuat da
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Razão Mínima Mênsel ("ReÍorço dos Recebíveis")

8.6.5 O Reforço dos Recebíveis deverá enconlrar se perfertâmente formalizado (rncluindo a

obtenção de todos e quaisquer re8istros, everbaçôes, notificâções e autori2ações que sejam
necesúÍios pare essegurar a exiíência, vatidâde e eficácie, inclusive peÍante terceiros), por mero
de celebração dê âditamento ao Conrrato dê Cessão Fiduciária e, por conse8uinte, e Razão Mínima
Mensal deverá encontrâr-se reenquadrada de acordo com o previsto no presente contrato, no
prâzo máximo de 60 (sessentâ) dias contâdos da data em que ocorrer a notifrcâção, à Emrssora,

da ocorrência do respectivo desenquadremento.

8.6.6 O Reforço dê Recebíveis só pode ser realizado peiâ Cedenre, devendo o mesmo ocorrer por
meio da cessão fid Lrciá ria de direitos creditórios decorÍentes exclusivamente do Empreendjmento
que p€rfaçam vâlor nominâl suficiente para o reenquadràmento da Razão Mínima Mensal e
preencher, de forma cumulâtNa e integrâ1, os seguintes cÍitérios de elegibilidade (,,Critérios de
Elegibilidade dê Recebíveis"):

a) os novos créditos deverâo ser representâdos por conlratos de locação válidos e
eÍicezes, cuies cópias (e seus eventuais aditamentos) serão encaminhados à

Emissora;

b) novos créditos sejâm de nature2a semelhânte, ou seja, com prazos e valores de
locação igual ou supeÍiores aos Recebíveis cedidos;

c) hajâ correspondênciâ entre es épocas de seus vencimentos e âs dates de
vencimento dâs Obrigeções Garantidasj

d) não serem os devedores dos novos direitos creditóÍios dÍetâ ou indiretamente
ligedos à Cedênte e/ou à outra empresa do seu grupo econômico e não se
encontrem sob regime defalênciâ, recuperaçãojudicialou extrâjudiciâ1, insolvência
civil ou em situâdo crediticie desÍavorável c:Íacterizada por impontualidade no
cumprimento de quaisquer obri8açôes, devendo setisfâ2er, ainda, outros requisitos
de crédito que râzoavelmente venhâm a ser estipulâdos pela Emissorâ; e

e) o imóvêl objêto dos novos contrâtos seja o mesmo dos presentes Recebíveis.

8.6.7 A Emissora terá 10 (dez) Dias úteis â pârtiÍ do recebimento das informações sobre os novos
créditos para verificar se os cÍitérios de Ere8ibiridàde dê Recêbiveis Íoram etendi;os. caso a tmrssora
verifique que a nova gârântia atênde aos Cíitérios de Elegibilidâde de Recebíveis, as partes celebrarão,
em até 10 (dez) dias corridos, editamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, refletindo os termos do
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Reforço dos Recebívers ou da suâ substituição, conforme o caso, o quãl deverá observar
substancialmente os termos da minutâ constante do Anexo tV do Contrato de Cessão Fiduciária de
Rêcebíveis. Caso â Emissora verfque, que os novos recebíveis ofeÍtados não preenchem os Critérios
de Elegibilidâde de Recebíveis, a Cedente deverá providenciâr a ofenâ de novos recebíveis, em até 10
(dez) dias a contar dâ comLrnicáção da Emissora, o Reforço dos Recebíveis, observâdos os pra2os

acimâs, quãis sejam ânálise pela Emissora em até 10 (dez) Dies úteis e celebrãção do âditamento ao
presente instrumento parâ refletir os termos do Reforço dos Recebíveis ou da suâ substituicão em até
(10) diâs corridos a contar da veriÍicâçâo da Emissora_

8.6.8 Exclusivemente no tocânte aos tmóveis, a Cedenre, ao longo da existêncja e exigibilidade das
Obngâçôes Garantrdas, nâo poderá constiturr novas garântiâs e/ou ônus sobre os direitos creditórios
oriundos dos Contratos de Locação Lâstro e Recebíveis que nâo aqueles atualmente vigentes, inctuindo
os ônus constituídos no âmbito do cRl 1! série e da emissão de certificados de recebíveis imobiliários
da 103q Série de 1e Emissão de Emissora.

8.6.9 Os eventuais recursos que sobejarem após os pagâmentos des parceles mensais de Juros
Remuneratórios e Amortizâção dos CRte a recomposição do tundo de Reserva, deverão ser restituídos
à Cedente ('Vâlor Excedente") no prezo de até 2 (dois) Dias úteis contãdos dâ data do últrmo
pâgâmento, sendo que os Fundos constituídos deverão permânecer íntegros no patrimônio Separado.
Essa restituição seÉ realizâdâ, mensal e sucessivamente, desde que sejam verificâdos (i) recursos
disponíveis excedentes nâ Conta do pâtrimônio Separado, (ii) o Limite Mínimo do Fundo de Reserva, e
(ii) a Razão Mínima Mensal. Fica estabelecido que quaisquêr recursos credtados ne Conta do
Patrimônio Separado, referentes ao Valor Excedente pertencerão à Cedente. O Valor Excedente
somente poderá ser utiÍzâdo pârâ o pagamento dos CRt no câso de inâdimplênciã da Cedente, dos
tocarários e/ou dos Fiâdores no ámbito dâs obrigações Garantidas.

8.7. Fundo e Obres A Emissora conÍrtuirá um Íundo de obra, na conta do patrimônio sepârado, por
meio dâ retenção de pane do Valor da Cessâo em montante equivalente a RS 6.152.691,00 (seis milhôes,
cento e cinquentâ e dois mil, seiscentos e noventa e,lm reajs) ("f!!dg!C loble,,). Os recursos disponíveis
no Fundo de obrâ serão liberados à Cedente da seguinte forma, a saber:

a) de acordo com o ândamento da obra, nos termos e condições previstos nas Cláusulâs g,7,1

€ seguintes; e

b) mediante a apresentação pela Cedente de orçâmentos e faturas à Emissora, de forma
conjunta ou tndividuâ|, incluindo, mâs nâo se limitando, aos orçamentos previstos no
contrato de Cessão, pâra aquisição de insumos necessários às obras do Empreendimento,
limitâdo ao vâlor âCregado máximo de RS 3.SOO.0OO,O0 (três milhões e quinhentos mil reais)
â serem pagas diretâmente pela Cesgonária, por contâ e ordem dâ Cedente, com os recursos
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disponíveis no Fundo de Obra, no pÍazo de até OS (canco) Dias úteis da respeclvâ
apresentâção dosorçâmêntos e faturas pela cedente, nos termo do contrato de cessão

8.7.1. O A8ente de MediÉo realzará viíorias nas obÍas do Empreendimento e elâborãrá relatório
mensal, â respeito da evolução das obras deste, tomândo,se como base o cronogÍamâ físico-
financeiro atuâldâs obràs de coníÍuçâo do Empreendimento e o cronograma Íinanceiro estimado
constante do Contrato de Cêssão, informândo, inclusive, montantes e datas dâ destinação dos
recursos obtidos por meio dos Créditos tmobírários.

8.7 2 Em âdição ao relâtóno mensal, que deverá ser disponibilizado pelo Agente de Mediçâo,
conforme Cláusulâ 8.7.1 acimâ e Cláusula 1.4.8.1. do Contrato de Cessão, demonírando a

evolução reÍerente à construção do Empreendimento, â Cedente deverá prestâr contas, à

Emissora, dâ destinação de rêcuísos e seu status, devendo, ã contar dâ primeira Data de

lntegralização,emitÍsemestrâlmenteRelatóriodeDestinâçãodeRecursos,naformadoanexoV

do Contrâto de Cessão.

8-7.3. As medições e o acompanhâmento dos percêntuais de conslrução do Empreendimento
serão realizados, às expensas dos recursos disponiveis no Fundo de Reserva e/ou na Conte do
Pâtrimônio Sepârado, pelo Agente de Mediçâo, que sêrá responsável por elaboÍar os relâtórios de
obras, e en(âlnrnhã-los à Emissorâ, como condição pâra a liberaçâo progressiva dos recursos
objeto do Fundo de Obra O relarório de obras deverá conter âs informações relativâs ao
ândamento dâs obras do Empreendimento, bem como um comparetavo de evolução entre o
previsto no cronogremâ físico,financeiro e o efetivamente executado, devendo, ainda, âpontar
expressâmente eventualatraso do cronograma, tudo nos moldes previstos no Contreto de Cessão_

o Agente de Medição reâlizará vistorias nas obras do Empreendimento e elaborará relatório
mensal â partir de junho de 2019-

8.7.4. Observedâ a possibilidade de pâgamento direto pele Emíssora, nos termos da Cláusula
8.7-(b)acimâ, os recursos poderão ser liberedos à Cedenle no prazo de âté S (cinco) Dias úteis
contados do recebimento, pelâ Emissorâ, de cadâ relatórlo de obres, na proporção da evolução
da obra no Empreendtmento

8.7.5. O cronogramâ físico,finânceiro podeÍá seí âjustãdo, desde quê em comum acordo entre a

Cedente e â Emissorâ, sendo certo que o valor efetivãmente liberado em um determinâdo mês e
não utiliiado para ã evoluçâo da obra do Empreendimento será deduzido da parcela subsequente
a ser Iberada

8.7.6. Os recursos do Fundo de Obra estârâo abrângidos pela instrtuição do regime íiduciário do
Patrimônio Separâdo, sendo certo que serão ãplicados pela Emissora nos lnvestimentos
Permitidos, Os resulrãdos decoríentes desse investimento integraÍão âutomâticamente o Fundo
de Obra.
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8.7 7. Em câso de mora na liberâção dos respectivos recursos retidos no Fundo de Obrâ, o valor
em atraso ficârá sujeito à lhulra moratóriâ à taxâ efetiva de 2% (dois por €enro)/ot, bem como a

juros morâtórios à taxâ eferiva de 1% (um por cento)ao mês, calcutedos pro roto die.

88 fundo de Reserva. A Emissore constituirá um Íundo de reserva, na Conta do pâtrimônio Separado, por
meio dâ rêtenção de pâne do Vâlor de Cessão em montânte equivalente a RS 533.694,00 (quinhenros e

trinta e três mrl, seiscentos ê noventa e quãtro reais), corrigido mensalmenre pela variação mensãldo tGp-
Dl ("Limite Mínimo do Fundo de Reserva"). Os recursos desse fundo serão utiljzados para (i) eventual
necessidade de recursos parâ pa8amento dos CRI; (ii) o pa8amento de todos e quaisquer custos
relâcionados à eventua I execução ou excussão de uma ou mais 6arantias da operâção, incluindo, mas não
âpenas, custes extGjudiciais ê/ou judiciâis, despesas com cartórios e registros de imóveis, emolumentos
e demais tâxâs, honorários advocatícios e quaisquer outÍas despesas incorridas em decorrência dos
procedimentos judiciais ou extrãjudiciâis propostos, objetivando a execução e/ou excussão, conforme o
câso, (iii) contrârâção do Agênte de Medaçãoj e (jv) pâra fazeÍ frênte aos pagementos dâs Despesas
recorrentes e êxtrãordináriâs, bem como pâra o pagâmento do agente de Medição, nos termos da cláusula
8.6.2 acime ("Fundo de Rêsêrva").

88.1.Todâvezque,porqualquermotivo,osrecursosdoFundodeReservavenhamaserinferiores

ao timite Mínimodo Fundo de Reserva, oscrédirosde Cêssão Fiduciária deposjrados na Conra do
Patrimônio Separado seÉo utilizados para a recomposição do Fundo dê Reserva âté que o Limite
Mínimo do Fundo de Reservâ seja reestabelecido, observedo a ordem de prioridade de
pagamentos estâbelecida nestê Termo de Securilização. Caso os recursos disponíveis nâ Conte do
Pâtrimônio Separãdo não sejãm suÍicientes para â recomposiçâo do Fundo de Reserva âté o seu
timitê Mínimo do Fundo de Reserva, a Cedente deverá reforçar, com recursos próprios â serem
depositados na Contâ do patrimônio Separâdo, no montânte necessárjâ para a observância do
Limite Mínimo do Fundo de Reserva, em até S (cinco) Dias úteis do recebimento de notificação,
enviade pelã Cessronária, nesse sentido.

8.8.2. Em âté 3 (três) Diâs úteis após o pagamento da última parcela de remuneração e
âmortizâção dos CRi e cumpridas integralmente âs Obrigâções Gârântidâs, nos termos dos
Documentos da Operâção, e Cessionária deverá transferir eventualsaldo remanescente do Fundo
de Reservâ para à Cedênte.

8.8.3. Os recursos do Fundo de Reserva estaÍão abranBidos pela institlrição do regime fiduciário
do Patrimônio sêparado, sendo certo que serão apricâdos pera Emissora nos rnvestimentos
Permitdos, Os resultãdos decoríentes desse investimento integrarão automaticamente o Fundo

8.9. Os vâlores recebidos em râzão do pegâmento dos Créditos lmobiliários Lastro e/ou des Garânttas,
conforme o caso, deveÍão ser apliedos de acordo com a seguinte Ordem de priondade de pagamentos,
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de Íormâ que câda item somente será pago, caso hãjâ recursos disponíveis após o cumprimento do item
anterior

a) despesâs do Patrimônio Separado;

b) RecomposiÉo do Éundo de Reservâ;

c) EncargosMoretórioseventualmenteincorridos

d) luros Remunerâtórios e AmortizâÉo em âtrâso dos CRl, se houveí;

e) luros Remuneretórios dos CRI no mês correntej e

f) emorhzação do VâloÍ Nominâl Unilário Atuâlizado dos CRt, de acordo com a tâbela de
amortização dos CRI constante do Anexo lll a este Termo_

8.10. De acordo com o aít.49, §3s, da Lei ne 11.101/05, a Alienâção Fiduciáriâ de tmóvel e a Cessão
FiduoáÍia de Rêcebíveis não sê submetem âos efeitos dâ recLrpereção judicial, observado o disposto no
art. 76 da Medida Provrsória ns 2.158,35, de 24 de agosto de 2001, atndâ em vi8or.

CúUSULA NoNA: REGIMI FIoUcIÁRIo E AoMINIsTRAçÃo Do PATRIMôNIo SEPAR,ADo

9.1. Na forma do artigo 9e da tei ne 9.514/97, a Emissorâ institui Regime Fiduciário sobre os Créditos
lmobiliários rastro, representâdos pelas ccr, sobre es Gârantias e sobre a contâ do patíimônio sepârado.

9.2.OsCréditoshobilláriosLâstro,representâdospelesCCt,asGerantias,sobRegimefiduciário,eâConta

do Patrimônro Separado, permanecerâo separedos e segregados do pãIrimônio comum da Emissora, ate
que se complete o Íês8âte dos cRt.

9.3. Nâ forma do ânigo 11 dâ Lei ne 9.514/97, os Créditos tmobiliários Lastro, as Garantiãs, incluindo a

Conta do Petrimônio Separado, estão isentos de quâlquer ação ou execução pelos credores da Emissora,
não se prestândo à constrtuição de garentias ou à execuÉo por quaisquer dos credores da Emissora, por
mais privilegiâdos que sejam, e só responderão pelas obrigâçôes inerentes aos CRt, ressalvando se, no
entanto, eventuâl entendimento pela âplicâçâo do ani8o 76 da Medida provisória n.s 2.158-35/2001.

9.4 A Emissora administÍerá ordineriâmente o parrimônio Separado, pÍomovendo às dili8ências
necessárias à manutenção de suâ regulâridade, notadamente a dos fluxos de pagâmento das parcelas de
amortizâção do pÍincipel, juros e demâis êncargos acessóÍos

9.4.1. PâÍa fins do dispoío nos itens 9 e 12 do Anexo l à tnstrução CVM ne 414 e Emissorâ declera

i) a custodia dâ via originalda Escritura de Emissão será realizâda pelâ hstituição Custodiante;
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ii) â ârrecâdâção, o controle e a cobrança dos Créditos tmobiliários tastro são atividades que
serão realzedâs pela Cêdênte, cabendo a Emissora nâ quâlidade de âdmtnistradora do
Patrimônio Separado (i) o controle da evotuçâo do saldo devedor dos Crédjtos tmohiliáÍios
tastro; (ii) a apureÉo e inÍormâção eo A8ente Fiduciário dos valores devidos pelos

Lo@tários; (iii)o controle e a guarda dos rêcuÍsos que transitârão pelà Contâ do patrimónro

Sepârãdo, e

iii) a emissão, quendo cumpridas as condiçõês estâbelecidâs, medrante ciência do Agente
Fiduciário, dos respectivos termos de liberâção de garântias.

9.5. A EmissoÍa somente responderá por prejuízos ou insuficiênciâ do patrimônio Separâdo em câso de
descumprimento de disposição lêgalou rêgulamentar, negligência ou edministração temerária ou, âinda,
desv,o de finalidade do Patrimônio Separado.

9.9. Â Emissora fará jus ao recebimento mensatda taxa de administração, no vatoí de RS 3.500,00 (três
mil e quinhenros reais), líqu,dos de todos e quaisquer tributos, âtualizadâ ânualmente pela variâção
âcumuladâ do IGP-M, ou nã falta destê, ou aindâ nâ impossibilidade de suâ utilização, pelo índice que vier
â substituí-lo, calculadas pro rata die, se necessário. A remunerâção acimâ pÍevista contlnuará sendo
devidâ, mesmo epós o vencimento dos CRt, caso a Emissora âinda estejâ atuando nâ cobrança de
inadimplência não sanada, remuneração eía que será catculada e devida proporcionalmenre aos meses
de atuação da Emissorâ.

9.10. Todos os tributos e/ou contribuições que incidam sobre os pagamentos da remuneração da Emissora
des.rita na Cláusula 9.9., âcima, sêrão suportados pelo pâtrimônro Sepârâdo, inclusive os tnbutos
incidentes na fonte que devâln ser retjdos sobre tais pagamentos, que deverão sêr ajLrstâdos para que
Emissorâ receba o valor devido livre que qualsquer tributos rncidentes na Íonte (gross-up). A tãxa de
administração deverá seí pâgâ a penir do 1e (primeiÍo) Diâ útil subsequente à inte8rali2ação dos CRt e, a
panir de então, mensâlmente nâ Data de Verificação, âté o resgate total dos CRt. Em caso de atrâso no
pagamento da taxâ de administraÉo, incidiÍâo sobre o valor do débito coÍreçâo monetária pelo tGp-M,
multa dê 2% (dois por cento), bem como juros moratórios de 1% (um por cento) âo mês, calculâdo pro

cúusuLA DÉctMA: aGTNTE FtDUctÁRto

10.1. A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciáío, que formalmente aceita a suâ nomeeção, pârâ
dêsempenhar os deveres e atribuições que Ihe competem, sendo_lhe devida uma remunerâÉo nostermos
da lei e deíe Termo de Securiti2ãção.

10.2. Atuando como reprêsentante dos thulares dos CRt, o ABente FiduciáÍio declara que:

)
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â)

b)

c)

c)

aceitâ â função pâra e qualfoinomeâdo, assumindo integralmente os deveres e âtflbuições
previíâs nâ legislação êspecífica e neste Termo, bem como aceita integralmente o presente

Termo de Securitrzação, em todas as suâs cláusules e condições;

eíá devidâmente autoíizâdo a celebrar esre Termo e â cumprir com suas obrigações aqui
previstas? tendo sido satisfeitos todos os requisitos legets e estatutários necessános para

tânto;

â celebração deíe Íermo e o cumprimento de suas obrigações aqui previías não inÍringem
qualquer obrigação ânteriormente essumida pelo Agente Fiduciário;

d) ter anelisâdo, diligentemente, os docúmentos relecionados com â Emissão, paÍa verificeção

de sua legalidade e ausêncie de vicios da operação, elém da veracidâde, consislência,
correção e suficiênciâ das informações, conforme disponibilizadas pela Emissora no Termo de
Securitizâção.,

e) não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrâÍo terceiro do artigo66, da Lei ne

6-40416 e ártigos 4e e seguintes da tnstrução CVM ne 583 para exercer a função que lhe e

conferidaj

não se encontrâ em nenhuma das situeçôes de conflito de interesse previstas no ânigo 6 da
lnstrução CVM ne 583; e

B) âtua em demais emissões dâ Emissora, conforme Anexo lX

10.3. lncumbe âo Agente Fiduciário ora nomeâdo, pÍincrpalmente:

a) exercer suas atividâdes com boa fé, trânsparência e lealdede parâ com os titulares dos CRt:

b) pÍoteger os direitos e intêresses dos ritulâres dos CRt, empregando no exercício da função o
cuidado e a diligênciâ que todo homem etivo e probo costuma empregar na administração
de seus próprios bensj

f)

renunciar à Íunção, na hipótêse de superveniência de conÍljto de interesses ou de qualquer
outrâ modâlidade de inaptidão e reeli2ar a imedjatâ convo€açâo dâ âssembleia parâ detiberar
sobre suâ substituição;

d) conservarem boa guardâ tode a documentação relatjva ao erercicio de suas funções;

e) verificâr, no momento de acenar a função, a veracidâde dâs informações relâtivas às
Garântias, e a consiíência dâs demais informeções contidâs neste Termo de Securitização,
diligenciando no sentido de que sejem sanâdas as omissões, falhas ou dêíeitos de que tenha
conhecimento;
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daligenciaí junto à Emissora para que esre Termo de SecuítizaÉo e seus eventuais
aditamentos, sejâ m regiírâdos nos órgãos competentes, neste caso, regiírado na lnstitutçào
Custodiante, âdotando, no caso da omissâo da Emissorâ, as medidas eventualmente prêvistas

em lei.

c) âcompanhar â prestação das inÍormações periódices peta Emissora e elêrtar os titulâres dos
cRl, no relâtório anuel, sobre inconsistências ou omjssões de que tenhe conhecimento;

h) manter âtualizada a relãção de titulâres dos CRl, inclusive mediantes gestão junto à Emissorã;

0

i)

i)

0

opinâr sobre a suÍicaência das informações prestadas nâs propostas de modificâção dâs
condições dos CRl,

k) verrficar a regularidede da constituiçâo das Gârantias, bem como o vator dos bens dâdos em
gârântia, obsêrvando e manutenção de suâ suficiênciâ e exequtbilidade nos termos das
disposiçôes estâbêlecidas neste Termo de Securitização;

âcompanhâr â âtuaça_o dâ Emissora nâ administreção do patrimônio Separado por meio das
in{ormações divulgadâs pela Emissorâ j

47

exâminar proposta de substituição de bens dados em garantia, maniíestendo sua opinião a
Íespeito do assunto de forma justificada;

m) intrmar ã Cedente a reÍorçãr âs Garantias, na hipótese de suâ deterioração ou deprecrâçâo;

n) solicitar, quando julgar necêssário pârâ o fiel desempenho de suas funçôes, cêrtidões
ãtualizedâs dos distribuidores cíveis, dâs Varas de Fazende pública, cârtórios de protesto, das
Vâras do Trãbalho, procuradoriâ da Fazenda pública, da localidade onde se situe o bem dado
em gârantia ou o domicílio ou a sede da Emissora e/ou dâ Cedente e/ou dos tiadores.
conÍorme o ceso;

o) solicitâr, quândo considereÍ necessário, auditoriã externâ da Êmissorâ ou do patrimônio
Separadoj

p) disponrbirizar diariamente o preço unitário dos cRr, carculado em conjunto com a tmrssora,
âtravés de seu weósite;

q) Íornecer à Emissora termo de quitação, no pÍazo de 5 (crnco) djas após saísfeitos os créditos
dos titulares e a comprovação de quitaçâo dos CRI em Circulação à época dã extinção do
Regime Fiduciário;
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convocâr, quàndo necessário, a Assembleia Gerãl de titulares de CRt, coníorme previsra no
Termo de Securitização, respeitâdas as regrãs relacionadas às assembleiâs gerais constântes
da Leins 6.404176;

s) compârecer à Assembleiâ Geral dos Titulares de CRt a afim de prestar informações que lhe
íorem solicatedas,

r)

t) fiscalizar o cumprimento dâs cláusulas constântes no Termo de Securitizaçâo, especiâlmente
dâquelas impositives de obrigâções dêÍazer e de não íazeÍ;

u) comunicar eos titulares do CRt, em até 7 (sete) Dias úteis contados dâ suâ ciênciâ, qualquer
inadimplemento, pela Emissora, de obrigeções financeiras assumidas neste Termo de

Securitização, incluindo âs obrigações relâtivas âs Gârantias e â cláusulas contrãtuais
destinadas â proteger o intêresse dos titulares do CRt e que estabelecem condições que não

devem ser descumpridas pela EmissoÍâ, indicando âs consequêncies para os titulares do CRt

e as providências que prêtende tomar a respeito do âssunto; e

v) deverá divulgãr em sua páginâ nâ rede mundlalde computadores, em até 4 (quako) meses
âpós o fim do exercício socielda Emissore, relatório enual descrevendo os fatos relevantes
ocorridos durânte o ereícício relativos a presente Emtssão, conforme o conteúdo mínimo
abâixo:

cumprimento pela Emissora das suâs obrigações de prestaçâo de informações
peÍiódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimentoj

(ii) alterâções eíâtutárias ocorridas no exercício socialcom efettos relevãntes para

ostitulâresdosCRl;

(iii) comentários sobre indtcadores econômicos, ftnanceiros e de estrutura de câpital
da Emissora relacionados a cláusulãs contratuais desttnadas â proteger o interesse
dos titulâres do CRt e que estabelecem condições que nâo devem ser
descumpridâs pela Emissora;

(iv) quânrrdade de CRI emitidos, quantidade de CRt em circulacão e saldo cencelado
no período;

(i)

(v) resgate, emortização, conversão, repactuação e pagemento de juros dos CRt

realizados no perlodo;

constituição e apli(áções do fundo de amoni2açâo ou de outros tipos fundos,
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(vii) destinação dos recursos captados por meio da Emissão, conforme informaçôes

prestadas pelâ Emissora,

(viii) relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver,

(ix) cumpramento de outres obrigações assumidas pela Emissora ou Cedente, neste

Termo;

(x) manutenção da suficiência e exequibilidade das Gârantias;

(xi) existência de outras emlssões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas
pela Emissora, por sociedade coligâda, contÍoladâ, controladora ou rntegrante do

mêsmo Srupo de Emtssora em qUe tenhâ atuado no mesmo exercício como a8ente

fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissõesi

1. dênominação dâ companhia ofertente;

3. quantidâde de valores mobiliános emitidosj

2. velor da emissão;

4. espécie e gerantias envolvidâs;

prâ20 de vencimento e taxa de juros; e

inadimplêmento no período

(xii) declãração sobre â não existência de situaçâo de conÍlito de interesses que impeça o agente
Írduciarioa conttnuàrà exer(era ktnçào

10.3.1. No ceso de inadimplemento de queisquer condições dâ Emissâo, o Agente Fiduciário deve
usâr de tode e qualquer medidâ pÍevista em lei ou neste Termo para proteger diíeitos ou defender
os interesses dos tirulares do CRl, nos termos do artigo 12 da h struçâo CVM ne 583/16 e do artiCo
13, inciso llda teine 9.514/97

10 4. O Agênte Fiduciário recebêrá da Emissora, observada a Cláusula Décima Terceira ebaixo, como

remunereção, paÍcelâs ânuais de RS 18.260,00 (dezoito mil duzentos e sessenta reais), sendo o primeiro
pagâmento devido âté o 5e (quintoldia útitepós a data de assinatuÍa do presente Termo de Securitizaçâo,

e os seguintes no mesmo dia dos anos subsequentes, calculadas pro rate die, se necessárlo.

10.4.1. A primêirâ parcela será devida ainda que a operação não seja integÍali2âda, a título de êstruturação
e implãntação

5.

6.

\
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10 4.2. A remuneração será devida mesmo após o vencimento Íinatdos CRt, caso o ABente Fiduciário ainda
esteja exercendo âtividades inerentes a sua função em relação à Emissão.

10.4.3. As parcelas citadas acima seíão reajustadas pela variação positrvâ acum,rlada do tGp M, ou na faltâ
deste, ou âinda na impossibilidade de suâ utilização, pelo índice que vier â substituí-lo, a partir da datâ do
pnmeiro pegâmento, até âs detâs de pagamento seguintes, câlculâdas pro íâta die, se necessáflo e càso
aplicável.

10.4.4. As parcelas citâdâs nos itens ecima, serão acÍescidas dos segrrintes impostos tSS (tmposto Sobre
Serviços de Qualquer Nâtureza), PtS (Conrribuição ao programa de tnregração Sociat), COFTNS

(Contnbuição perâ o Financiamento da Seguridade Social), CSLL (Contribuição Sociat Sobre o Lucro
Líquido), IRRF (hposto de Rende Retido na Fonte)e quâisquer outros impostos que venhâm a incidirsobre
a remuneÍação do Agente Fiduciário nas aliquotes vrgentes nas dates de cada pegemento.

10.4.5. Em caso de mora no pagemento de qualqueÍ quantia devidâ, os débitos em atraso ficârão sujeitos
à multa contratuâlde 2% (dois poÍ cenro) sobre o valor do debrto, bem como â juros morâtórios de 1%
(um por cento) eo mês, ficando o valor do débito em arraso sujeito a atuã12âção monetánâ pelo tGp-M,
incidente desde a data da inâdimplêncie etê ã data do eíetivo pagamento, calculado pro ratâ die.

10.4.6. A remuneração não inclui despesâs consideradâs necessárias ao êxercício dâ Íunção de agente
fiduciário durântê a implantâção e vigênciã do serviço, as quârs seÍâo cobenâs pela Emrssora, mediante
pagemento dâs respectivas cobrançàs acompanhadas dos respectivos comprovantes, emitidas
diretamente em nome dâ Emissora ou medianre reembolso, após préviâ âprovação, sempÍe que possível,
quais sejam: publicações em geral; cusros incorridos em contaros teleíônicos relacionados à emissão,
notificações, extração de certidões, despesas ceíorárias, fotocópias, diBitalDeções, envio de documentos,
viagens, alimentação e estadias, despesas com especialistas, rais como auditoria e/ou fiscalizâçâo, enrre
outros, ou assessorie legalaos investidores,

10,4.7. Todas as despesas decorrentes de procedimentos legais, inclusive as edministrativas, em que o
Agente Fiduciário venhâ â incorrer pâra resguardâr os interesses dos Titularês do CRt deverào ser, sempre
que possível, previamente aprovadâs e adiantedas pelos Titulâres do CRt e, posteriormente, conÍorme
previsto em lei, ressârcidâs pelâ Emissorâ. Tais despesas a serem ediantadas pelos Titulares do CRt,
coffespondem a depósitos, custâs e taxas judiciárias nâs ações propostas pelo Agente Fiduciário
decorrentes de ações intentadas contra ele, enquanto rêpresentante dâ comunhão dos Titulâres do cRl.
os honorários de sucumbência em eções judiciâis serão iguelmente suportados pelos Titulares do cRr, bem
como a remuneração do Agente Fiduciário ne hipótese de a Emrssorâ permanecer em lnadimplência com
relação ao pa8amento desta por um período superior â 30 (trintâ) diâs, podendo o Agente Fiduciário
solicitâr garantiâ dos Titulares do CRt pare cobertura do risco de sucumbênciâ.

10.5. O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de impedimento, renúncia, intervenção,
ou liquideção extrâjudrcial do Agente Fiduciário, dêvendo ser reâhada, no prazo dê 30 (tÍtnta) dias,
contado dâ ocorrência de qualquer desses eventos, assembleia geral dos titulares dos CRI, parâ que seja

50

\

L/

-P



eleito o novo agente fiduciário. Sendo que o Agente Fiduciário prevalecerá nas suas funções até a efetiva

substituição.

10-6. A Assembleia Geral deíinâda à escolha de novo agenre fiducrário deve ser convocada pelo Agente
Fiduciário â ser substituído, podendo rambém ser convocadã por ttulâres dos valores mobitiários que
representem 10% (dêz por cento), no minimo, dos CRt em Circulação.

10.6.1. 5e a convo€âçâo da assembleia não ocorrer até 15 (quinzê) diâs antes do Íinal do prazo

referido na cláusula 10.5, acima, cabê à Securitizedorâ a imediata convocação. Em casos

excepcionais, a CVM pode pro€edêr à convocâção da ass€mbteia para a escolha de novo agente
fiduciário ou nomear substituto provisório

10.7. O âgente fiduciário eleito em substitLriçâo nos termos do item 10.6. acima, assumirá integralmente
os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legisleção aplicável e deste TeÍmo.

10-8. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser objeto de aditamento ao
presente Termo. A substituação do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM, no pre20 de até 7 (sete)

Dias Úteis, contados do registro do editãmento ao Termo.

10 8.1- luntâmente com â comunicação do item 10 8, âcimâ, devem ser encaminhadas à CVM a

declâração e demeis informâções êx,gidas na tnstrução CVM n.583.

10.9. Os tituleres dos CRI poderão nomeer substtuto provisório nos casos de vâcância por meio de voto
da mâioria absolute dêstes.

10.10- Os âtos ou manifestâções por perte do ÀBente Fiduciário, que criarem responsabrtrdade para os
Titulares de CRI e/ou exonerârem terceiros dê obrigações para com eles, bem como aqueles relacionados
ao devido cumprimênto das obrigâções assumidas neste instrumento, somente serão válidos quando
previâmente assim deliberado pêlos Titulares de CRt reunidos em Assembleiâ de Titulâres de CRt.

cúusuLA DÉctMA pRtMHRA: UeutDAçÃo Do parRtMôNto sEpaRADo

11 1. Caso seja verificada â insolvência dâ Emissora com relação às obrigações da presente Emissão, o
Agente Fiduciário, deverá realizer imediata e trânsitoriamente a administração do patrimônio Sepârado
constituído pelos CÍéditos lmobrliários LâstÍo e pelâs Garantias, ou promover e liquidação do patrimônio

Sepârado nâ hipótese em que a assemblêia geral dos tiiulares dos cRt venha a deliberâr sobre tal
liquideção.

11.2. Em até 30 (trinte) dias a conter do inicio dâ administração, pelo Agente Fidrrciáno, do pâtÍimônio

Separâdo, deverá ser convocâdâ uma assembleia geral dos titulares dos CRl, na forma estabelecidâ na

Cláusula Décime Segundâ abaixo, e na Lein.a 9.514/97.

\
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11 3 A assembleia gerâl dos titulares dos CRt deverá deliberer peta tiquidação do patrimônio Separado,

ou pelâ continuidade de sua adminístreção por uma novâ securirizadorâ, fixando, neste caso, â

remuneraçâo destâ Últimâ, bem como es condições de sua vrâbitidade econômico financeirâ_

11.4. Além dâ hipótese de insolvência dâ Emissora com releção às obrigações da presente Emissão, a

critério da Assêmbleia Gêraldos tirulares dos CRt, a ocoírência de quâlquer um dos eventos abâixo poderá

ensejâr liquidação ou não conforme itens 11.1 a 11.3 ãcimâ:

a) pedido de recuperãção judicial, extrajudiciel ou decretação de falência da Emissora, não

elidido no prazo legal, liquidação, extinçâo ou dissolução da Emissora; ou

inadimplemento ou morá, pela Emissorâ, de qualquer de suas obragaçôes pecuniàíes
previstâs neste Termo, desde que por culpa exclusive e nâo justificável da Emissora, sendo
que, nessa hipótese, a liquidâÉo do pâtrimônio Separado poderá ocorrer desde que tâl
inadimplemento ou mora perdLrre por mais de 45 (quarenta e cinco) dias, contâdos da data

da ocorrênciâ do Íeferido inadimplemento.

11.4 1 A ocorrência de qualquerdos evenros acima descritos deverá ser prontamente comunicada
ao ABente Fiduciário pelâ Emissora em 1 (um) Dia úril

11.5. A iosrrficiêncie dos bens do Patrimônio Separado não dará.ausa à declaração de sua quebra. No

entânto/ a Emissora convocará Assembleie Gerãl para deliberâr sobre a forma de âdminisrração ou
liquidação do Patrimônio Sepalado, bêm como a nomeâção e remunerâção do liquidantê.

11.6- Os pâgâmentos dos Créditos lmobiliários tastro ou outros necessários à viabilização da amortização
e/ou juros rêmuneratórios dos lnvestidores, sob regim€ frduciário em patrimônio Sepârado, confoíme
descrito neste Termo, não contam com nenhuma espécie de garantiâ nem coobrigação da Emissora Desta

íorma, e responsabilidâde dâ Securitizadora está limitada ao patrimônio Sepârâdo_

11.7- O patrimônio Sepârâdo será liquidado na forma que seBue

(a) âutomaticamente, quândo do pâgamento integrâl dos CRt nas dates de venctmento
pectuadas;ou

(b) na hipótese de não pâgâmento dos Créditos tmobilaários tastro e nâo satisfação de recursos

nã excussão des Gârantias, e, se for o câso, após deliberâção da Assembleia Geral convocádâ

nos termos dâ lei, com ânrecedêncie mínima de 20 (vinte) dtas em primeirâ convocação e 8
(oito) dias em segunda convocâção, observando as regras para suas respectivas publicações

êstabelêcidas conÍorme Cláusula 1.2.4, mediante transferência dâs CCt e dos demais bens e

direitos integrantes do Pãtrimônio SepaÍado aos lttulâres dos CRt. Neste caso, as CCte demais
bens e drreitos integrantes do patrimônio Sepârado serão transferidos imediatamente. em

b)
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dação em pagàmênto, perâ fins de extinção de toda e qualquer obri8ação de Securitizadora

sob os CRl, âos Titulares dos CRl.

11.7.1. quando o Patrimônio Separado for liquidado, Íicará extinto o Regrme Fiductario aqur

instituído. O Agentê tiduciário deverá forne€er à Sêcuritizadorã, no prazo de 5 (crnco) Oias úteis a

pârtir da extinção do Rêgime Fiduciário e satisfeção dos beneficiários do patrimônro Separ?do a que

estão submetdas as CCr, termo de quitâção, que servirá pâra baixa Junto â instituiçâo financeira
custodiente das CCl, das âverbâçôes que tenham instituído o Re8ime Fiduciário, se for o c"so, no
caso de extinção do Pâtrimônio Separado nos termos da alínea ,,â,, dâ Cláusula 11.7., acima Na

hipótese de extinçâo do Patrimônio Separado nos termos da âlínea ,,b,, 
dâ Cláusula 11.7 , acrmà, os

Tirulares dos CRI receberão os Créditos hobiliários Lastro oriundos das CCt ê do patrimônio

Separedo em dação em pâgamento pela dívida resuhânte dos CRt, obri8ando-se os Titulares dos
CRl, conforme o cãso, a restituir prontâmente à Cedente eventuais crédttos que sobejarem a

totalidâde dos valores devidos aos Titulares dos CRt, cujo montante já deverá estar âcrescido dos
custos e despesãs que tiverem sido incorridas pelâ Emissora, pelo Agente Ftduciário ou tercerro ou
pelos Titulares do CRI com relação à cobrançâ dos referidos Créditos tmobiliários Lastro derivados
dàs CCI e dos demàrs Documentos da Opera(ão.

11.7.2. Caso o pâgamento dos Créditos tmobiliários Lastro não ocoríerem nos prazos previstos

nos Contratos de Locàção e es Gârantias após sua execLrção não seja m suficientes pare quitaÉo, os

bens, diÍeitos e gârantias pertencenres ao patrimônio Separado, serão entregues, em favoÍ dos
Titulares dos CRl, observado que, para fins de hquidâção do pãtrimônio separado, a câda CRt seÍá
dâda a parcela dos bêns e direitos inte8rantes do patrimônio separado dos CRr, nâ proporção em
que cada CRI representâ em relação à totalidede do saldo devedor dos CRl, operando se, no
momento dâ referide dâção, a quitâçâo dos CRt e liquidação do regime fiduciário

cúusuLA DÉctMA sEGUNDA: assEMBlIta GERAT-

12.1. Os titulares dos CRlpoderão, ã quelquertempo, reunir,se em assemblera Berâ1, e frm de deliberarem
sobre matériâ de interêsse da comunhão dos titulares dos CRt.

12.2. Sem prejui2o das demais etribuiçõês previstas neste Termo de Securitização, compete,
exempliÍicativamente, privâtivamente à assembleie geral, observados os respectivos quóruns de
deliberação, deliberâr, dentre outros, sobre:

â) a substituição do Agente Fiduciário;

b) ocorrêncie de inadimptênciâ das Obrigãções Garanridâs

c) a liquideção do pâtrimônio Sepâradoi

d) amodificeçãodostermosêcondiçõesestabelecidosnesteTermodeSecurjtização;e
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e) ã modificâção dãs carâcterísticas arribuídas âos CRt

12.3. A assembleiâ geral dos titulâres dos CRt poderá ser convocadâ

a) pelo Agente Fiduciárioj

por titulares dos CRI represententes de, no mínimo, 10% Ídez poÍ cento) dos CRt eÍn

Circulação.

12.4. A convocação da essembleia geràldos titulares dos CRtíar se,á mediânte editatpublcãdo por 3 (três)

vezes, com â antecedência de 20 (vinte) dias, em um jornalde grande circulação, uritizado pela Emissora
para divulgação de suas informeções societárias, sendo que instâlar se-á, em primeira convocaçào, com a
presença dos titulâres dos CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI

em crrculação e/ em segunda convocaçâo, com qualqueÍ número, exceto se prevrsto de foímâ distinra
neste Termo de Securitizâção.

12.S. À presidência dâ assembleiâ geral caberá, de acordo com quem â tenhâ convocado,

a) ao representànte da Emissoraj

b) pela Emissorâj ou

c)

b) ão Agente Fiduciário,

c) ao titulâr de CRleleito pelos titulãres dos CRt pr€sentes; ou

d) à pessoâ designada pêla CVM

12.6. Sem prejuízo do dlsposto no item 12.7 abâixo, a Emissora e/ou os titulares dos CRt poderão convocar
representantes dâ Emissorâ, ou quaisquer terceiros, para pârticipar dâs âssembleias gerais, sempre que ã

presença dê qualquer dessas pessoas for rêlêvante pârâ a deliberâçâo da ordem do dia.

12.7. o agente Fiduciário deverá comparecer a todas as âssembreiâs gerais e prestar âos titurâres dos cRr
as inÍormações que lhe forem solicitãdes.

12.8. Para os fins deste Termo, as deriberâções em âssembreiâ geÍar serâo tomadas por Tituraíes de cRr
representando? pelo menos, S0% (cinquentâ por cento) mârs um dos CRt em Circulação, caso nâo haja
quórum especÍfico pâra materiâ, observado o dtsposto no item 12.9 abaixo, sendo certo que as propostas
de alteraçõês, perdão temporário e renúncias feitas pelos Titulares dos CRt em relação a (iJ às Oatas de
PâCamento dos CRI; (ii) à Amortização dos CRt; (iri) à ordem de âlocação de recursos, previstâ na Cláúsulâ
Oitâva deíe Termo, (iv) ao prâ2o de vencimento dos CRt, (v) à Condição Resolutiva da Cessãoj (vi)
quaisquer alteraçôes nas 6ârântias; e/ou lvii) quóruns de detiberação, deverâo ser âprovadas seja em
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primêirâ convocação dâ essembleia dos titulares dos CRI ou em qualquer convocâção subsequente, por
titulares dos CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois terçosldos CRt em CiÍculação

12-8.1. A cada cRl corresponderá um voto, sendo admitida a constituição de mandatários,

observâdâs as disposições dos §§ 1s e 2s do artigo 126 da Lei n.e 6.40416

12.9. Para efeito de cálculo de quâisquer dos quóÍuns de instalação e/ou deliberação da assembleia geral

dos titulares dos CRl, serão sempre €onsiderados os CRt em Circutação. Os votos em branco também
deverão ser excluídos do cálculo do quórum de delibeÍação da âssembleiã Beíâ1.

12.10. As deliberãções tomadâs pelos titulares dos CRt, observados os quóruns estabelecidos nesre Termo
de Securitizâção, serão existentes, válidas e eficazes perante a Imissorâ, bem como obrigaêo a todos os

titulares dos CRl.

12.11. lndependentemente das Íormalidades previstas na lei e neste Termo, será considerade

regulârmente instaledâ a assembleie geral dos titulares dos CRI a que comparecem todos os titutares dos
CRl, sem prêjuízo dâs disposições relacionadas com os quóruns de deliberaçâo estabêlecrdos neste Termo.

112.12. As del,berações tomedes pelor ritulares dos CRI em Assembleies Gerais de Titulares dos CRt no
âmbúo de sua competência legel, ohservados os quóruns neste Íermo de Securitizâção, vincularão a

tmissora e obrigarão todos os titulâres dos CRtem Circulaçâo, independentemente de terem comparecido

à Assembleia Geral dê Titulâres dos CRI ou do voto proferido nas respectivas Assembleias Gerats de
Titulares dos CRl.

cúusur-a oÉoMATERcflRA: DEspEsas Do pATRtMôNto sEpaRADo

13.1 São despesas de responsâbilidade do pâtrjmônio Seperado

despesâs com registros perante a 83, e do Termo e demâis Documentos da Operação perante
os registros competentes;

b) as despesas com a gestão, cobrança, contâbilização (regiíro contábil independente),
audatorla, realizeção, administração, custódia e liquidação dos Crédros tmobiliários e do
Patrimônio Sepârado e outras despesas indispensáveis à administração clos Crédilos
hobiliários Lâstro;

a)

as dêspesas com tercerros especialistas, advo8ados, Bãnco tiquidante, Escriturador, Âgente
Fiduciário, contadorês, auditores ou fiscais, bem como as despesas com procedimenros
legâis, incluindo, mas sêm limitação, depósito judicial, erbtra8em e sucumbêncie. incorndas
pera resguardar os interessês dos titulares dos CRt, do ABente Fiduciário e/ou da EmissoÍa e

c)
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reâli2açâo dos Créditos tmobiliários Lastro e das Garanrias inte8íântes do pâtnmónio

Separedo, que deverão s€r sempre que possível, pÍeviâmente aprovadas e pa8as pelos

tituleres dos CRl. Tâis despesas incluem tãmbém os gastos com honorários advocatícios,
depósitos, cr.rstãs e taxes judictárias nas ações propo$as pelo A8ente Fiduciário e/ou pela

Emissore ou contra o Agente Fiduciário e/ou contra a Emissora intentâdas, no exercício de

suas funções, ou aindâ que lhe aáusem preiuízos ou riscos finenceiros, enquanto
represententê da comunhão dos tituleres dos CRt, ou EmissoÍa dos CRl, bem como a

remunerâção ê as despesâs reembolsáveis do Agente Fiductário na hipótese de a Emissora
permânecer em inãdimplênciâ poÍ um período superior a 30 (tírnta) dias, podendo o Agente

Fiduciário solcitaÍ Barantiâ prévia do tnvestidor para cobenura do risco dâ sucumbênciaj

d) eventualtâra dê âdministrâção â outros panicipântes da estruturâção;

e) os tributos incidentes sobre â distribuição de rendimentos dos CRt aos Titulâres de CRt, bem

como os eventuâis tributos que, a partir da Data de Emissão, venham a ser €íiados e/ou
mâjorados ou qLre tênham sLrâ basê de cálculo ou base de incidêncra alteÍada, questionadâ

ou reconhecidà, de Íormâ â representar, de formã absolutâ ou relativa, um incremento dâ

tributaçâo incidente sobre os CRt;

as despesas com publicações, em geral (por exemplo, edital de convocação de Assembleia

6erâ1, âta da Assembleiâ Geral, entre outros), notificâçôes, extrâção de certidões, fotocópias,
despesas cãnorárias, transpone, alimentâção, viâgens, estâdias e demâis mêncionadas no

subitem 10.4.7 acirna, necessánâs ao exercício dâ função de Agente Fiduciário, durante ou

após â prestação dos serviços, mas em razão deste, serão arcadas pelo patíimônio Separado,

desde, sempre que possÍvel, que aprovadas prevramente por escrito pela Emissorâ, na

qualidadê de ãdministrâdora do Patrimônio Seperâdo,

0

c) as despesas de regiíro nos competentes cartóÍios, inclusive cartórios de registro de imóveis,
cartórios de títulos e documentos e juntas comerciais, bem como de eventuâis aditamentos
deste Termo de Securitização e dos demais Documentos dâ Operaçãoj

h) es perdas, danos, obn8ações ou despesas, incluindo tâxas e honorários advocatícios
arbitrados pelojuiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto se tais perdâs,
dânos, obÍigaçóes ou despesasj (i)forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por
parte da Emissora e/ou do Agente Fiduciário, o,r de seus adminisrradores, empre8ados,
consultores e ãgenrês, conforme vier â ser determinâdo em decisão ludicialfinalprofefldâ
pelo jLrízo compêtente, da qual não caibâm mais recursos; ou (ii) sejam de responsabilidade
da Cedente ou puderem ser a ela atribuídos como de sua responsâbilidade, nos termos dos
Documentos da Operação;

\
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i)

i)

k)

as despesas previstas no item 10.4 acima, e subitens, referentes à remunereção do Agente

Fiduciário, bem como âquelas custas e despesas cãrtorárias em que o Agente FidLrciário venha

a incoÍrer no decorrer da emissão relâcionada ao termo de quitação e acompanhâmento das

Garantias e remuneração de lnstituição Custodiante;

âs despesás incorfldas pelâ Emissora com a depósito, uso, registro e custódia da CCt,

representativa dos Créditos lmobiliários Lastroj e

dêmais despesâs previstas em lei ou em regulamentação âplicável como sendo de

responsabilidade do Patrimônio Separado.

13.2. Considerândo-se que â rêsponsabilidáde da Emtssora limita,se ao pârrimônio Separedo, nos lermos
da Lei na 9.514/97, caso o patrimônio Sêpârado seja insuficiente para ercãr com as despesas

mencionadas no item 13.1 ecimâ, tâis despesas serão suportadâs pelos titutares dos CRt, nã proporçào

dos CRltitulados por cada um deles.

13-3. Observedo o disposto nos tens 13-1 e 13.2 acima, são de responsabilidade dos titulares dos CRt

a) evêntuais despesas e taxas reletivâs à negociação e custódia dos CRl, não compreendidas na

descrição acimâ;

b) todos os custos e despesâs incorridos parâ salvaguârdar seus direitos e prerrogativas, e

c) tributos diretos e indiretos sobre investimênto em CRt

13,3.1. No câso de destituição da Emissore nos teÍmos previstos neste Termo, em caso de

insuficiência de recursos no Pâtrjmônio Sepârâdo, os recursos necessários para cobír as despesas
com medidas judiciais ou extrâjudiciais necessárias à salvaguardâ dos direitos e prerrogâtivas dos
titulares dos CRldeverão ser previâmente aprovâdas em assembleia geraldos titulares dos CRt e
adiântadas ao Agente Fiduciário, na proporção de CRt detidos, na data dâ respectivâ âprovação.

13.3.2. Em râzão do disposto na alíneã "b" do ltem 13 3 âcima, as despesas â serern âdiantadas pelos
titulares dos CRI à Emissora, na dêfesa dos interesses dos Titulâres do CRt, ancluem (a) as despesas
com contrâtação de servrços de auditoria, assessoria legal, fiscâ1, contábil e de outros espe€iaIstasj
(b) as cusrâs iudiciais, emolumentos e demâis taxas, honoráíos e despesas incorridas em
decorréncie dos procedimentos judiciais ou extrajLrdiciais propostos, objetivando salvaguardâr,
cobràr e/ou executâr os crédrtos oriundos de CCt; {c) âs despesâs com via8ens e estadras incorrdas
pelos administradores da Emissora e/ou pelos prestadores de serviços eventualmenre por ela
contratâdos, dêsde que relacionados com as medidas judiciais e/o! extrâjudicieis necessáÍas à
salvaguaÍda dos direitos e/ou cobrânça dos créditos oriundos da CCI; (d) eventuais indenrzeções,
multâs, despesãs e custas incorridâs em decorrência de eventuers condenações (incluindo verbas de
sucumbência) em ações judiciais propostas pela tmissora, podendo â Emissora soricitar garantia
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prévia dos titulãres dos CRI para cobertura do risco da sucumbência; e (e) a remuneração e as

despesàs reembolsâveis do Agenre trducrário.

cúusuta DÉctMA euaRTA: TRATAMENTo TRtBUTÁRto apLrcÁvEraos tNVtsÍDoREs

14.1. Serão de responsabilidâde dos investidores todos ostributos diretos e indiretos mencionâdos abaixo,
rêssaltando-se que os investidores não devem considerar unicamente as informações contidas a seguir
para fins de âvâliâr o investimento em CRl, devendo consultar seus próprios consultores quanto à

tributeção específica que soÍrerão enquanro titulaÍes de CRt:

(i) lmposto de Rendâ Retido ne Fonte - |RRF

Como regra Beral, o trâtamento fiscel dispensado aos rendimentos e genhos relativos â cenificâdos
de recebíveis imobíliários é o mesmo aplicádo aos títutos de renda Íixa, sujeitando-se, portânto, à

incidência do IRRF â âlíquotas regresstuas que variam de 15% (quinze por cento) a 22,5% (vjnte e
dois e meio por cênto), dependendo do prazo dos inveslimentos As alíquotas diminuem de acordo

com o pra20 de investimento, sendo de 22,5% (vinte e dors e meio por cento) para a aplicãêo com

prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;20% (vinte por cento)pãra a apliceção com prazo de 181
(cento e oitêntâ e um) diâs até 360 (trezentos e sessente) dias; 17,S% (dezessete e meio poÍ cento)
para a âplicâção com pra2o de 361 (trezentos e sessentâ e um) a 720 (setecentos e vinte)dias; e 15%

(quinze por cento) para a eplicação com pra2o de mais de 720 (setecentos e vinte) dias (artigo 1e da
Lei ne 11.033, e artigo 65 da Lei ne 8.981, de 20 dejaneiro de 1995). Estes prâ2os de aplicação devem
ser contados dâ dâta em que os inveíidores efetuaram o investtmenlo, até a data do resgâte.

Não obstante, há regras especificas aplicáveis a cãda tipo de investidor, conforme sua qualificação

como pessoa física, pessoã jurídicâ, fundo de investimento, instituição financeire, socredade de
seguro, de previdêncie privada, de cepitalização, corretora de titulos, valores mobiliários e câmbio,
distriburdora de títLrlos e valores mobiliários, sociedade de ãírendamento mercantil ou investador
estrângeirq íesidente ou domtciliado no exterior, inclusive em países com tributação Íavorecidâ.

Os investidoÍes pessoãs físicas estão isentos do tRRF e do imposto de renda na declerâção de ajuste
anual com relação à remunerâção produ2ida por CRI a partir de 1e de jâneiro de 2OO5 {artigo 3e, jt,

dâ tei ns 11.033/04) Essa isenção, se estende âo ganho de capitâl auferido na alieneção oLr cessào
deste ativo (parágrafo único do artigo 55 da tnstRrção Normativâ ne 1585/2015).

Os investidorês, quando forem pessoas juÍídicás isentes, terâo seus rendimentos tributados
exclusivemente na fonte, não sendo compensávelcom o impoío devido no enceÍramento de cada
período de ãpuràção (artigo 76, , dã Lei ns 8.981, de 20 de lâneiÍo de 1995). As entidades imunes
estâo dispensadâs da retenção do |RRF desde que declarem por escrjto esta sua condição de
entidade imune à fonte pagâdora (artigo 71 da Lei np 8.981/95, na redação dada pelâ Lei n 9.065,
de 20 dejunho de 1995).
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O lRRf, às aliquotâs Íegressivâs âcima mencionadas, pago por investidores pessoas jurídicas

tributadas pelo lLrcro prêsumido ou real é considerado antecipação, gerando o direito à

compensação do montante retido com o imposto de Íenda devido no encerramento de cáda período
de âpuração (artigo 76, t, dâ teinp 8.981/95). O rendimento também deverá ser computado na base

de cálculo do IRPJ e da CSLI-.

As âlíquotas do IRPJ corrêspondem a 15% lquinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento),
sendo o edicional calculado sobre a paÍcela do lucro real que exceder o equivalente â R5240.000,00

(duzentos e quarente mil reâis) por ano; e alíquotâ da CSLL, pârã pessoas jurídicâs, corresponde a

9% (nove por cento).

As carteiras dos Íundos de invêstimento estão isentâs do imposto de renda (artiBo 28, §10, da Lei ne

9.532, de 10 de dezembro de 1997) e, para os Íundos de inveíimento imobrlário, nos teímos do

artieo 16-4, §1e, da Lei ne 8.66& de 28 de lunho de 1993, a isençâo não abrange as aplicações

finânceiràs, que estão sujeitâs a impoío de renda na fonte, compensável com o impoío deüdo
pelo investidor no momento dâs diíribuições feitâs pelo fundo. As aplicações de Íundos de

investimento imobiliário em CRInão estâo sujeites âo impoío de renda na fonte. Na hipótese de

âplicação finânceirâ em CRI reeli2ada por iníituiçôes Íinanceirat sociedades de seguro, entidãdes
de previdência complemêntar abertas, entidades de previdêncja privedâ fechadas, sociedades de
cãpitalização, soEiedades corretoras de títulos, valores mobiliários e cámbio, sociedades

diíribuidoras de títulos e va lores mobiliários e sociededes de arrendâmenro mercântil, há dispensâ

de Íetenção na fonte e do pâgamento em separado do impoÍo de rendâ sobre os rendimentos ou
ganhos líquidos âuÍêridos (artigo 77, t, da Lei ne 8.981/9S, na redação da tei ne 9.065/95 e ârtigo Se

dâ tei na 11.053, de 29 de dezembro de 2004). Não obstente a isenção de retenção na fonte, os

rendimentos decorrentes de investimento em CRI por essas entidades, viâ de regra e à exceção dos
Íundos de investimento, seÍão tributâdos pelo tRpJ, à alíquota de 15% (quinze por cento) e adicional
de 10% (dez por cento) e pela CSLI- à atíquotâ de 20% (vinte por cento).

Em relaÉo eos inveíidores resdentes, domicillados ou com sede no exterior, eplicã,se, como regÍa
geral, o mesmo trâtamento tributário cabívelem relação âos investidores residenles ou domrcrliados
no País (ârtigo 78 de Lêi ne 8.981/95). por sua vez, há um regime especial de tributação apllcável aos
investidores externos cujos recursos adentrarem o pâís de acordo com as normas e condições da
Resolução ne 4.373, dê 29 de setembro de 2014 do Conselho Monetário Nacional, e que nào sejam
residentes êm país ou jurisdição com tíbutação favorecidâ. Nessa hipórese, os rendimentos
auferidos pelos investtdores estrangeiros estâo sujêitos à incidência do impoÍo de rendâ à alíquotã
máxima de 15% (quin2e por cenro) (anigo 81. dâ Ler ne 8.981/95, artigo 11 dâ Lei no 9 249, de 26 de
dezembro de 1995, artigo 16 da Medida píovisória ne 2.189-49, 23 de agosto de 2001).

Com bâse na legislação em vigor, será considerado pâís ou jurisdição com tributação favorecidâ: (i)
aqLrele que não tribute â rendâ ou que a tributem à alíquota inferior a 20% (vinte por cento),
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atualmente reduzido para 17% {dezessete por cento) paÍa os países que estejam âhnhados com os

padrões internacionãis de transparência fiscâl conforme definido pela tnstrução Normativa ns

1-530/2014; e (ia) âquele cuja legislâção não permira o acesso â informações retetrvâs à composrção

societárie de pessoas juridicas, à suâ ntularidade ou à rdentificação do beneficiário efetivo de

rendimentos âtribuídos a não residentes. A lnírução Normariva ns 1.037/2010 lista as jurisdrções

consideredâs pâís ou jurisdição com tributação favorecidâ.Com rela ção aos inveÍrdoÍes estrângeiros

4.373, estes Íicâm isentos do imposto de renda sobre os ganhos de cápital aufeÍjdos (i) em

operâções realizadasem bolsâs de valores, de mercadonas, de futuros e assemelhadas, com exceçào

dos resultâdos positivos âuferidos nas operâçõês conjugadas que permitam a obtenção de

rendimentos predeteÍminados, e (ii) nas operações com ourq ativo financeiro, Íorâ de bolsa (ertigo

81, §§ 1e e 2e, "b", da Le; ne 8.981/95) Outros rendimentos auferidos pelos investidores

estrangeiros, nâo dêfinido como ganho de capital (à exceçâo de dividendot arualmente rsentos no

Brasil), sujeitam-se à incidência do imposto de renda à âlíquota de (i) 10% (dez por cento), em

relaçâo a aplicãções nos fundos de rnvestimento em açôes, opeÍações de ,,swap,, e operaçôes

rêâlizadãs em mercados de liquideção futura, fora de bolsâ; e (ii) 15% (quinze por cento), nos demãrs

câsos, inclusive aplicâções/operações finânceiras de rende fixa, realizadas no mercado de bãlcão ou

em bolsâ (ânrgo 81dâ tei ne 8.981/95 e arti8o 11 da Lei ne 9.249195).

É prevista, ainda, âlíquota zero de imposto de renda a esses investidores estrangeiros 4.373 sobre
rendimentos proporcionâdos por CRt, a depender de alguns requisitos, todos cumulativos, a saber:
(i) remuneração por taxa de juros prefixada, vinculadâ à índice de píêço ou à Tâxâ ReÍerenciâl - TR,

vedada pactuação total ou pârcialde taxa dejuros pós-fixada; e (ii) prazo mdio ponderado superior
a 4 (quatro) anos (fórmulâ â ser definide pelo Conselho Monetário Nacionel); (iii) vedação à

recompra dos CRI pelo emlssor ii.e., pela compânhia securitazadora) ou pârte a ele relâcionada e o
cedente ou originâdor Íp ex., instituiçãofinânceira) nos 2 (dois) primeiros anos após a emissão (salvo

conforme íegulâmentaçâo do Conselho Monetário Nâcional); (tv) vedação à liquidação antecjpadâ
dos CRI poÍ meio de res8ate ou pé-pagâmento (salvo mnforme regulamenração do Consêlho
Monetário Nacionâl)j (v) inexistência de compromrsso de revenda assumido pelo €ompradorj (vi) sê
existente o paBamento periódrco de rendimentos, realização no prazo de, no minrmo, 180 (cento e
oitenta) dies; ivii) comprovação de que os CRt estejam registrados em siíemâ de regrstro,
devidamente autori2ado pelo Banco Central do BÍasil ou pela CVM, nas respectivâs áreas de
competênciâ (viii) procedimênto simprficado que demonstre o compromisso de elocar os recuÍsos
captãdos no pagamento futuro ou no reembolso de Bastos, despesas ou dívidâs reladonados a
projetos de investimento, inclusive os voltâdos à pesquisa, desenvolvimento e inovâÉo (em Íorma
a ser deÍinida pelo Conselho Monetário Nâcional); e (ix) o projeto de investimento deve ser capaz
de demonírar quê os gestos, dêspesas ou dívidas passíveis de reembolso ocorreram em prazo rgual
ou infenoÍ a 24 (vinte e quâtro) mêses da data de encerrâmento da oferta públice (artigo 1. e § 1e
g da Lein'12.431de 24dêjunhode 2011).
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A mesmâ âlíquota zero sê estende também às cotas de fundos de investimento exclusivos para

investidores não residentes que possuâm no mínimo 85% (oitenta ê cinco por cento) do valor do
patrimônio líquido do íundo aplicãdo em CRI e outros títulos previíos no anigo 1s da Lei ne

12.43V2011. O percentuâl poderá ser de 67% (sessenta e sete por cento) nos dois primeiros anos a

partir dâ oferta públice iniciâl das cotas constrturivas do patrimônio inicial do fundo.

Os íundos também deveÉo obedecer â requisitos adioonais, a merecer menção o requtsito
concernente à necessidadê do fundo se enquadrar à composíção de carreira em âté 180 (cento e
oitentâ diâs)diâs âpós sue constituição, ou em 90 (noventâ) dias se apenas dêcidir se reenquâdrar
para gozar do tratamento tributário

O re8ime privilêgiado indicâdo acima não se aplica aos investimentos estrangeiros (Resolução ne

4.373, de 29 de setembÍo de 2014 do Conselho Monetário Nacional) oriundos de país ou jurisdição

com tributâção favorecida (conforme descíto acima), hipótese em que os inv€sridores externos
sujeitar-se-ão às mesmas regras de tributação previstas para investidores residenres ou domiciliâdos

no Brâsil (artigo 29, §1e, dâ Medida Provisória 2.158-35, 24 de agoío de 2001, anigo 16, §2s, da

Medida Provisóriâ ne 2.1,89-49107, arti9o 24 da Lei ne 9.430/96 e artigo 8e da Lei 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, artigo 1e, tei ne 12.431, de 24 de junho dê 2011 e artigo 17, Lei na 12.844, d€ 19 de
julhode 2013) Haverá também incidênciâ do tRRF à elíquotâ de 0,005% (cinco mitésimos por cento),
como ântecipação, no câso de operações realizadas em bolsas de valores, de mercadoÍias, de

futt:ros, e assemelhadas, no Brâsil (artigo 78 da Lei ne 8.981/95 c/c artiCo 2s, ,,caput,,e 
§1e, da Lei

ns 11.033/04 e ârtigo 85, I ê tt, da hírução Normativa n-. 1585/2015)

E responsável pela retenção do tRRF â pessoa jurídica que efetuâr o pagamento dos rendimentos ou
a insÍituição ou entidâde que, emborã nâo seja fonte pâgadora originâ1, façe o paBàmento ou crédito
dos rendimentos eo beneficiário final (artigo 6e do Decreto Lei ne 23g4, de 21, de dezembro de
1987, e anigo 65, §8e, de têine 8.981/95).

No câso de CRI relâcionados à cãptação de recursos destinados à implementação de projetos de
investimento nâ áreâ de tníraeírutura, ou de pÍodução econômica intensrva em pesqursa,

desenvolvimento e inovâção, considerados como prioritários ne forma regulamentadã pelo poder

Executivo Íederal, os rendimentos auferidos por pessoas Íísicas ou jurídicâs residentes ou
domiciliâdâs no País sujeitam-se à incidência do imposro sobre a Íendâ, exclusivamente na fonte, às

sêguintes âlíquotes: (i) 0% (zero por cento), quândo euferidos por pessoa Íísica, e (ii) 15% (quinzê
por cento)/ quando auferidos por pessoa jurídrca tribútâda com bàse no lucro real, presumido ou
arbitrado, pessoa jurídice isênta ou optantê pelo Rêgime Especiâl unificâdo de Arrecadaçâo de
Tribútos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresâs de pequeno porte (Simples
Nâcionâl) (aíigo 2e, dâ tet ne 12.431, de 24 de junho de 2011 e artigo 17, Lei ne 12.844, de 19 de
julho de 2013)- Nos termos do §7e, do ârrigo 2e, da Lei ns 12.431, de 24 de junho de 2011, os
rendimentosprodu2idospeloCRlsuieitamseàâlíquotâreduzidaacima,mesmoqueovalorcaptado
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nâo selâ alocãdo no projeto de investimento relacionado, sem prejuízo des mulrâs aplicáveis ao

emissor e âo cêdênte dos créditos originários (ârtigo 49, §9e, da tnstr'rção Normativa ne 1585/201S).

(i') loF

lmposto sobre Operâções reletivas â Títulos e Vâlores Mobiliários (tOF/Títulos): As operações com
Certificados de Recebíveis lmobiliários estão sujeitas à alíquota zero de tOF, na forma do artigo 32,

§2e, Vl do Decreto 6.306/2007, com sua redação ãherada pelo Decreto 7 48712011.

Porém, a alíquorâ do IOFlfítulos pode ser majorâda a qualquer tempo por ato do poder Executivo,

âté o percentualde 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento)ao dia, relativâmente a

opeÍações ocorridãs após este eventual aLimento.

lmposto sobre Opêrações de Câmbio (IOF/Câmbio): tnvestimentos estrangeiÍos realizados nos
mercâdos frnanceiros e dê capitâis de acordo com as normas e condições do Conselho Monerário
Nacional (Resolução CMN ne 4 373)êstão sujeitos à incidência do |OF/Gmbio à alíquota zero no

ingresso e no retomo dos recursos (anago 15,8, inciso XVt e XV do Decreto 6.306/2007). porém, a

alíquote do IOF/Câmbio pode ser mâjorâdâ até o percentual de 25% (vinte e cinco poÍ cento), a

qualquer tempo, por âto do Poder Executtvo, relârivamente a opereções de câmbio ocorridâs após
esta eventual alterãção.

(ii, Contribuição âo Progrâma de lnte8ração Socjal - ptS e parã o Financiamento da Seguridâde

SociâlcOFlNS

As contribuições pere o PIS e COFTNS incidem sobre o valor do Íaturamento mensal das pessoãs
juridices, assim entendido, o totâldâs receiras na sistemáticâ não{umulativa, por estas auferidas,
independentemente de suâ denominação ou classÍficação contábil.

O total dâs receitas compreendê a recelta bruta da vendâ de bens e serviços nas operaçôes em
conta própria oL, elheE e todas as demais receitâs auferidâs pela pessoa jurídice, ressalvedas
ãlgumas exceções, como as receitas não{peracionais, decorrentes da venda de ativo não
circulante, classificados nosgruposde investimento, imobilizadoou tntângível(ertrgos 2s e3eda tei
na 9.718, de 27 de novembro de 1998, e ertigo 1s da Lei ne 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
conforme âlterãda, e da Lei n' 10.833, de 29 de dezembro de 2003, conforme aherâda).

Os rendimentos em CRt auferidos por pêssoas juridicas nâojinânceirãs, sujeitas a tributaçâo pelo
P15 e COFTNS na sistemáticâ não-culnulativâ, por força do Decreto ne 8426/2015, estâo sujeitas à
aplicêção dâs alíquotas de 0,65% para prs e 4% pâra coFrNs, sobre receitâs financeiras (como o
seriâm as recêÍtas reconhecidas por conta dos rendimentos em CRI). Se â pessoa jurídica for opranre
pela sistemáticã cumulativâ, não hâverá a incidência do ptS e de COFTNS sobre os rendimentos em
CRl, pois, nessa sistemáticâ, a base de cálculo é a receita bruta, e não â totalidade das recertas
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ãuferides (o que exclui â recêita financeira) Sobre os rendimentos auferidos por investidores
pessoas físicas, não há incidência dos reÍeridos tributos.

Na hipótese de ãplicação finânceira em CRt realizada por instituições financeiras, sociedades de

seguro, entidades de previdência complementaí abertas, entidades de previdência privadâ

fechadas, sociedades de câpitalização, sociedades corretoras de títulos, valores mobrliários e

cámbio, sociedades distribuidorâs de títulos e valores mobiliários e sociedades de ârrendamento
mercântil/ à êxceção dos fundos de investimento, os Íendimentos poderão ser tributâdos pelã

COFINS, à alíquota de 4% (quatro por cento); e pelo pts, à alíquotâ de 0,65% (sessenta e cinco

centésimos por cento).

cúUsULA DÉcIMA QUINÍA: PUBI-IcIDADE

15 1 Os fâtos e atos rêlêvantes de interesse dos titulâres dos CRt, bem como as convocações pâra as

respectivas assembleias gerais, serão objeto de publicâção no jornal no quâl â EmissoÍa dtvulga suas

inÍormaçôes societánas, obedecidos os prazos legâis e/ou regulamenlares.

15.2. As demâis inÍormeções periódicas dâ Emissão e/ou da Emissora serão disponibili2adas ao mercado,
nos prazos legâis e/ou re8ulamêntares, através do sistema de envio de hfoímações periódices e Eventuais

l"tPE" ).

CúUSULA DÉcIMA sÉxrA: REGIsÍRo Do TERMo

16-1 O presente Termo será .egistrâdo na tnstituição Custodiânte da CCt, nos termos do paráCrafo único
do ârtigo 23 dâ lein.a 10 931/04.

cúusuLA DÉctMA sÉTtMA: Rtscos

17.1. O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser observados pelo porencial
investidor. Esses riscos ênvolvem Íatores de liquidez, crédito, mercâdo, rentâbrlidade, regulamenteção
especíÍicâ, entre outros, que se relacionâm tanto à tmissora, quânto à Cedente, eos Fiadores, e aos
próprios CRl, objeto destâ Emrssão. O potencial investidor deve ler cuidadosamente todas âs informâções
que estão descrites neste Termo, bem como consultar seu consultor de investimentos e outros
proÍissionais que julgãr necessários antês de tomâr uma decisâo de investimento. Estão descritos â seguir
osriscos, nãoexaustivos, rele.onados, exclusivamente, aos CRI e à estruturaJurídica da presente Emissão.

FATORES REI-ATIVOS AO AMBIENTE MÂCROECONôMrcO

Politica econômi(ã do Governo Federal, A economia brasileirâ rem sido marcedâ por frequentes
e, por vezes/ significativas intervenções do Governo Federal, que modificam as políticas
monetárias, de crédito, frscãle outras pâra inÍluenciar a economia do Brâsil

)
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As ações do Governo Fêderâl para controlar a inflação e efetuar outras politicas envolveram, no
pâssado, controle de salários e preço, desvalori2ação da moeda, controles no Íluxo de capital e

determinados limites sobre es mercadoriâs e serviços importados, dentre outras.

Não existe possrbilidade de controle ou previsão, com signiíicativo grau de certe2a, das medidas
ou políticas qLte o Govemo poderá adotar no fururo. Os negócios, os resultados opêracionàis e
financeiros e o fluxo de cârxâ dos Locâtáíos podem ser âdversamente aÍetâdos em razão de
mudançâs nas polítices públicas e por fatores como: (a)variação nas taxas de cámbioj (b) controle
de cámbio; (c) índices de inÍlâçâo; {d) ftutuações nas tâxes de juros; (e) Íalta de tiquidez nos
mercâdos Íinanceiro e de cepitais brasileiros; (Í)racionamento de energiâ elétricaj (g) rnstabilidade

de prêços, (h) mudânças ne politicâ fiscal e no regime tributárioj e (i) medrdas de cunho polÍtico,

sociàl e económico quê possàm âíelar o pàrs.

Adicionalmente, o Presidente dâ República tem poder considerávet para dererminar as políticas
governamêntais e atos relativos à economia brasileira e, consequentemente, aÍetar as operaçôes
e o desempenho finenceiro de êmpresas brasileiras. A incerteza quanto â modificâçôes por parte

do coverno Federâl nâs políticâs ou normâs que venham a aÍetar esses ou outros fatoÍes pode
contribuir para a incerteza econômicã no Brasil e para âumentar â volatilidâde do mercado de
valoíes mobiliários brasileiro- Sendo assim, tais in€ertezas e outros acontecimentos fururos na
economiã brasileirâ poderão preiudicar as âtividades e os resultâdos operacionais dos Locatárjos.
e por consequênciã, o dêsempenho financeiro dos CRt

b) Efeitos da política antiinÍl Historicamente, o Brasil teve âhos índices de inflâção. A
inflâção e as medidas do Governo Federal para combatê-la, combinadas com a especulação de
Íuturas políticâs de controle inflacionário, contribuiram para a incerteza econômica e aumentaram
a volâtilidade do mercado de capitâis bÍasilerro. As mêdidas do Govemo Federal para controle da
inflaçâo frequentêmente têm incluído a manutenção de potítice monetária restritiva com attas
taxas de juros, rêstringindo, assim, a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescrmento
econômico- Futuras medidas tomâdâs pelo coverno Fedeíâ1, rncluindo ajustes na tâxâ de juros,
intervenção no mercado de cámbio e ações para alustar ou Íixar o valor do real, podem rer um
eÍerto material deíâvorável sobre a economiâ brasileira e sobre os ativos que lastretam esta
Emissão.

Caso o Brâsil venha a vivenciar umâ significativâ inflação no Íuturo, é possível que os Créditos
lmobiliários e âs Garântras não sejâm capazes de âcompanhãr estes eÍeitos da inÍlação. Como o
pâgãmento dos lnvestidores está baseado nâ Íealazaçâo destes alivos, isto pode âlterar o retorno
previsto pelos lnvestidores

lnst ilidade da taxa de câ bio e dê lorizacã -A moeda brasileira tem historicâmente
soÍrido Írequentes desvalonzações. No passado, o Governo Federal implementou diversos plânos
econômicos e Íe2 uso de diferentes políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas,
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pequenas desvalorizações periódicas (duÍante as quais a frequênciâ dos ajustes variou de diáriã a

mensãl), sistemâs de câmbio Ílutuante, controles cambiais e dois mercâdos de cámbio. As

desvâlorizações cambiâis em períodos mais recenres resultaram em flutuações sienificativas nas

tâxâs de câmbio do real frente ao dólar dos Estados Unidos da América. Não é possível asseturar
que a tâxe de cámbio entrê o real e o dólar dos Estados Unidos da América irá permânecer nos

níveis etuâis. As depreciâçôes do realfr€nte ao dólar dos Estados Unidos da América também
podem cíiar pressôes inÍlacionárias adicionais no Brasil que podem afetar neBarivamente a

liquidez dos Locâtários e a quelidâde da presente tmissão.

d) Efeitos dâ elevacão súbitâ da taxa de iuros - A alta variâção das taxâs de jurosjunto âos principais

âgentes do mercado pode criar âmbientes econômrcos desfavoráveis e, de iguâl modo, afêtâr
negativamente os CRl.

e) no nívelda ati As operàçôes de financiamento imobiliáÍio
apresentam historicamente uma correlação direta com o desempenho dâ economia nâcional.

Eventual rêtrâçâo no nível de atividade de economia brasileira, ocasionâda por crises internâs ou

crises externas, pode âcerretâr a elevâção no patamar de inadimplemento de pessôâs jurídicas,

inclusive dos Locatários.

Uma êvêntual redução do volume de investimentos estrangeiros no país poderá ter impacto no
balanço de pâgamentos, o qúe poderá forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de

captâções de recursos, tânto no mercâdo doméstico quanto no mercâdo internacional, a taxas de
juros mais elevadas lgualmente, eventuâl elevação signficativa nos índices de inflação brasileiros

eeventuâldesacelerâçãodaeconomaa dosEstados Unidosda Aménca e/ou da China podemtrazer
impacto negâtivo parâ â êconomia brasileira e vir a afetaros patemâres de tâxas de juÍos, elevando
as despesas com empréstimos já obtidos e cusros de novas caprações de recursos por empresas
brâsileiras.

FATORES RETATIVOS AO AMBIENIf MACROECONÔMICO INTERNACIONÂI-

f) O valor dê mercado dos titulos e valores mobiliários emitidos por companhiâs brasileiras é
rnfluenciado pela percepção dê risco do Brasile de outras economras emergentes e a deterioração
dessâ percepção poderá ter um efeito negetivo na economia nacional Acontecimenros adversos
na economiâ e as condições de meícâdo em outÍos pâíses de mercados emergentes,
especialmente da América Lâtrna, poderâo jnfluenciar o mercado em relâçâo aos títulos e valores
mobiliários emitidos no Brâsil_ Ainda que âs condlções econômicas nessês países possam diferir
consideíâvelmente das condições econômicas no Brâsil, as reações dos lnvestidores aos
econtecimentos nesses outros pâíses podem ter um efeito adverso no vâlor de mercado dos titulos
e valores mobiliáÍros de emrssorê! bÍasrlerÍos.
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Além disso, em consequência dâ globalização, não âpenas problemas com peíses emergentes

âfetam o desempenho econômico efinanceiro do país. A economiâ de países desenvolvidos, como
os Estados Unidos da AméÍica, interferem consideravelmente no mercado brasileiro. Assim, em
consequência dos problêmas econômicos em vários pâíses de mercâdos desenvolvidos em anos
recentes (como poÍ exemplo, a cÍise imobiliáriâ nos Estados Unidos da América em 2008), os
investidores êstão mais cautelosos nâ realizâção de seus investimentos, o que câusa umâ retração
dos investimentos Essas crises podem produzir uma evasão de investimentos estranBelros no

Brasil, fa2endo com que âs companhias brâsileiras enfrentem custos meis altos para captação de

recursos, tanto necional como estrângeiro, impedindo o acesso ao mercâdo de capitais
internacioneis. Desta formâ, é tmponante ressahar que eventuais crises nos mercados
internacionais podem afetâr o mercado de capitais brâsileiro e ocasionaÍ uma redução ou faltâ de

liquidez pâre os CRI da presente Emissão.

FATORES RÉLATIVOS A ALÍERAçÕES NA TEGISI-AçÃO E REGULAMENTAçÃO TRIBUTÁRIAS APLICÁVEls

aos cRt

g) Os rendimentos gerâdos por apliceção em CRI por pessoas naturais estão atualmente isentos de

imposto de Íendâ, porforça do artigo 3e, inciso , dâ Lei ne 11.033, de 21 de de2embro de 2004,
assim como isentos do IOF Títulos, isenções essas que podem sofreralterações ao longo do tempo_

Eventuâis alteraçõês na legislação tributária eliminando a isenção acima mencionada, criando ou
elêvando alíquotes do imposto de renda, do tOF ou de demais tributos incidentes sobre os CRt, â

criação de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou aplicação da legislâção

tributária por pâne dos tribunars e autoridãdes governâmentais poderão afetar negativamente o
rendimento líquido dos CRt pârâ seus titulares. A Emissora recomenda aos SubscntoÍês que
consultem seus assessores tributários e financeiros antes de se decidÍ pelo investimento nos CRt.

FATORES RELATIVOS À EM§SORA

h) Risco da n o reelizacão dâ carte de ãtivos - A Emissorâ é uma companhiâ emissorà de títulos
representâtivos de créditos imobiliários, tendo como objeto social â aquisição e securitização de
créditos imobiliários através dâ emissão de ceÍtificâdos de recebíveis imobiliários, cujos
patrimônios sâo âdministrâdos separadamente. O patrimônio Sepãrado tem como princjpalfonte
de recursos os Créditos lmobiliários tãstro. Desta forma, qualquer atraso ou Íaltâ de recebimento
detaisvâlores pele Emissorâ poderá âfeta r n egativa m ente a capâcidade da Emissora cle honra r as
obrigeções decorrentes dos CRt. Na hipótese de â Emissora ser dêclaradâ insolvente, o Agênte
Fiduciário deverá assumir a administração dos créditos hobiriários Lastro e dos demais direitos e
acessórios que integram o pâtrimônio Separado. Em assembleiâ, os titulares dos CRt poderão
deliberar sobre as novas normas de adminisrraçâo do patrimônio separâdo ou optar pela
liquidação deste que poderá ser insuficiente parã o cumprimento das obrigações da tm,ssorâ
perantê os titulares dos CRt.

a?



ii erâcão iudiciâl ou extraiudicialda tmissora Ao longo do prazo de duração dos CRl,

a Emissore podêrá eíar sujeite â evenros de falência, recuperação judiciãl ou extrajudiciâ1. Dessa

Íorma, apesar de rerem sido constituídos o Regime Fiduciáíio e o parrimônio Separado sobre os

créditos lmobiliários tastro e âs Garantias, eventuais contingências dâ Emissora, em especial as

fiscâis, previdenciárias e trabalhiíâs, poderão afetar tais Créditos tmobiliários Lastro,

pnnclpalmente êm razão da fâhe de jurisprudência em nosso país sobre â plena eficácrâ da

âfetação de patrimônio.

Acâpecrdadeda Emissorâ de honrar suasobrisâcões decorrentes dos CRt depende exclusivamente

do oâpamento pelos tocarários dos Créditos tmobiliários Lestro-Os CRI são lâstreados pelas CCt,

que representam os Créditos lmobiliários Lãstro, cedidos à Emissora por meio da celebração do
Contrato de Cêssão e vinculâdes âos CRt por meio do estabelecimento de regime fiduciário,
coníituindo Patrimônio Sêpârádo da Emissorâ Assim, o recebimenlo inte8raletempestivo pelos

titulares dos CRldos montentes devidos coníorme o presente TeÍmo depende do cumpnmento
total, pelos Locâtários, de sues obrigações assumidâs no Contratos de Locação de Unidades Lastro,

em tempo hábil para o pâgâmênto pela Emissorâ dos valoíes decorrenres dos CRt. A ocorrência

de eventos adversos em relação âo pagamento dos Locatários, como aqueles descrhos nesta

Cláusula entre outros, poderá afetar o pagamento dos CRt pelâ Emissora.

k) Acões ludicials - A Emissore, no desenvolvimento normal de suas atividadês, está sujeita a

eventuâis condenações judicieis, nes esferas cível, fiscal e tÍabalhistâ, que podem prejudjcar seus
níveis de liquidez com relação às respectivas obrigâçôes assumidâs.

FATORES RELATIVOS À EMISSÃO DOs CRI

r) Risco dâ deterioracão da o alidâ de de crédito do Petri mônio em Sepãredo ooderá efetar a

D

ade da Émissora honÍar sues obri s decoÍrentes dos CR!- Os CRI são lastreados
pelâs CCl, que representam os Créditos lmobrliários Lâstro. As CCtÍoram vinculadas âos CRt por
meio do Termo, pelo qualfor instituído o Regimê Fiduciário e criado o patíimônio Seperâdo. Os
Créditos Imobiliános Lastro represêntam créditos detidos pela Emissora contra os Locârános, que
compreendem atuali2ação monetáriã, juros e outras eventuâis taxâs de remuneração,
penâlidades e demâis encárgos contratuâis ou legâis, bem como os respectivos âssessórios.

O Patrimônio Separado constituído em Íavor dos titulâres dos CRt não contâ com qualquer

8ârântia fluruante ou coobÍigação da Emissora Assrm, o recebimento integral e tempestivo pelos
titirlâresdosCÂldosmontantesdevidosconformeoÍermodependedorecebimentodasquantras

devidas em função dos Créditos tmobiliários Lastro, em tempo hábilpâra o pâgamento dos vatores
decorrentes dos CRt. A ocorrência de evêntos que âfetem ã siruação econômico Íinanceira dos
Locatários, como âquelês descritos nesta Seçâo, poderá aíetâr negãflvamente o patrimônio
Sêparâdo e, consequentemente, os pagâmentos devidos aos tituleres dos CRl.
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m) EmissoÍã de ende exclu

do paqamento pelos Locatários. Os CRlsâo lastrêâdos pelas CCt, as quais representam a totalidade
dos Créditos lmobiliários Iastro, tendo sido vinculadas âos CRt por meio do estabelecimento de
regime fiduciário, constituindo Patrimônio Separado da Emissorã. Assrm, o recebimenro integral
e tempestivo pelos Thulãres dos CRtdos montantes dêvidos conÍorme o presente Termo depende
do cumprimento totâ1, pelos Locâtários, de suas obígações assumidas nos Contratos de Locaçâo

das Unidãdes Lastro, êm tempo hábil pâra o pagamento pela Emissora dos valores decorrentes

dos CRI- Os recebimentos de tais pâgâmentos podem ocorrer posteriormente às datas previstas
para pagamento de juros e ãmortizeções dos CRt, podendo câusãr descontinuidade do fluxo
esperâdodosCRl Após o recebimento dos reÍeridos recursos e, se for o caso, depois de esgotados
todos os meios legais cabíveis para a cobrânça j'rdicial ou extrajudicialdos Créditos tmobiliários
Lastro, câso o valor recebido não seja suf;crente para saldar os CRt, a Emrssora não disporá de
quaisquer outras fontes de recursos para efetuâr o pagamento de eventuais saldos aos

investidores dos CRl.

n) Pasamento Condicion ado e Descontinuidâde As fontes de recursos da Emissora para fins de
pagamento eos investidores dêcorrem diretâ ou indiretamente: (i)dos pagamentos dos Créditos

lmobiliários Lestro; e (ii) da liquidação das Garentiâs da Emissão. Os íecebimentos oíundos das
alíneas acima podem ocorrer posteriormente às dâtâs previstas para pegâmento de luros e

amortizações dos CRl, podendo cãusar descontinuidade do fluxo de câxa espeÍado dos CRt Âpós
o recebimento dos robreditos recursos e, se for o câso, depots de esgotados todos os meios legais
cabíveis pâÍa a cobrençâ judicialou extrajudicial dos Créditos tmobiliários Lastro e dâs Garantias,
caso estes não sejam suficientes, e Emissora não disporá de quaisquer outras verbas pera eÍeruar
o pagamento de eventuâis saldos âos investidores.

o) Há três espécies de riscos financeiros geralmente tdentificados em operações
de securitização no mercado brasileiro. (i)riscos decorrentes de possívets descompassos entre âs

tâxas de remuneração dê ativos e passivosj (ii) risco de insuficiênciâ de Barantiâ por acúmulo de
atrâsos ou perdes; e (iii) risco de faltâ de liquidez;

p) Risco dâ ocorrênciâ de ntos oue Dossãm enseiàr o inad

antecipâcão dos peeâmentos - A ocorrência de qualqueÍ evento de amortização extraordtnaria ou
resgate antecipado dos CRl, âcarretará o pré-pâgâmento total dâ opereção, podenclo gerar
diÍculdade de reinvêstimento do cãpiral investido pelos investidores à mesma taxa estâbelecida
paÍã os cRl.

Ri - Os CRI poderão ser integrâlizados pelo investidor com
áBio, câlculâdo em funçâo da rentâbilidade esperãda pelo investidor ao longo do prâzo de
amo.tizeção dos CRt originalmente programado. Em ceso de (i) antecipação do pegamento dos
Créditos lmobrliários Lâstro, os recursos decoÍrentes dessa antecjpação serão imputados pela

s CRI co

\

q)
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Emissora nas amortizações extrâordinárias dos CRl, nos termos previstos neste Termo, hipótese
em que o vâlor a ser recebdo pelo inveíidor poderá não ser suficrente para reembolsaÍ
rntegralmente o investimento reâlizado, frustrando a expectativa de rentabilidade que motivou o
pagamento do áBio. Nestê câso, nem o Pâtrimônio Separado, nem mesmo a Emissorâ, disporão
de outras Íontes de recursos parâ satisíação dos interesses dos investidores;

r) Risco de Estrutura - A presente Emissão tem o carátêr de ,,operação estruturâda,,; desta forma e

pelâs característicâs inerentes â este conceito, â ârquitetuíâ do modelo finenceiro, económrco e
jurídico considera um conjunto de rigores e obrigâções de parte ã parte, estipulados através de

contrâtos públicos ou privados tendo poí diretriz a legislação em vi8or. No entanto, em râzão da
pouca maturidâdê e da fahe de tradiçâo ejurisprudência no mêrcado de câpitais brasileiro, no que
tan8ea operaçõesde CRl, em situ â ções de stres§, poderá hav€r perdas porpane dos investidores
em razão do dispêndio de rempo e recursos para eficáciâ do aÍcabouço contratuâ1,

s) Não existe i'r orudência Ílrmâda aceÍcã da securitizacão - Toda e ârquitetura do modelo

finânceiro, econômico e juÍídi.o desta Emissão considera um conjunto de rigores e obrjgâçôes
estipuladas âtravés de contratos elaborados nos termos da legislação em vigor. Entretanto, em
râzão da pouce mâturidade e da faha de tradição e junsprudência no mercado de capitais
brasrleiro no quê tânge a estetipo de operação finânceira, em situaçõesde estresse podeé haver
perdas por parte dos lnvestidorês, inclusive decorrentes do dispêndio de rempo e recursos

necessários para fazer valer as disposiçôes contidas nos Documentos dâ Operaçâo.

0 Risco em Funcão dâ Disoensa de Repistro A Ofertâ Restritâ, distribuídâ nos termos da tnstrucão
CVM n.e 476/09, está âutomatlcãmente dispensada de regrstro peranle a CVM, de foÍma que as

informações prêstâdas pelâ Emissora não foram objeto de análise pela refeÍida auterquia federel;

u) lnco ênciâ nâ Prestacão de lnformâções aos Titulares dos CRt - Considerando que a

Emissore não será rêsponsável pela administração, cobrança e coleta dos Recebívers tmobiliários
objeto da Cessão Fiduciária de Recebíveis, os relatórios a serem colocedos à disposição dos
titulares dos CRl, nos termos do item 7.2 acima conterâo informações a serem prestadas pela
Cedente, de Íorma que a Emissora estará isenta de qualquer responsabilidâde decorrente dâs
informações prestâdâs ou não prestâdas nos relatórios acima descritos, conforme estas venham
ou não â lhe ser fomectdas pelâ Cedente.

v) Risco de recomora fâcu Itâtiva Os CRlestão sujeitos, na forma definida nesse Termo, a Recompra
Facultativa pela cedente. a efetivação deste evento poderá resurtar em dificurdades de
reinvestimentopoÍpãítedosinvestidoíesà mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRt

Baixâ liquidez no me do sêcundário - Atualmente, o mercado secundário de certificâdos de
Íecebíveis lmobiliários no Brasil âpresenta bâixa liquidez e não há nenhumâ garântia de que
existirá, no futuro, um Íhercado pârã negocieção dos CRI que permita sua alienação pelos
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subscritores dess,es vâlores mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento Dessa foÍma, o
lnvêstidoÍ que edquirir os CRI poderá encontrar diÍiculdades para negociá-los no mercado
secundário/ devendo estâr pÍeparado parã manter o rnvestimento nos CRt por todo o prâzo da

Emissão.

x) Restricão à ne Os CRI são objeto de esforços restritos de distribuição, nos termos da
lnstrução CVM ns 476/09, ficendo sua negociação no mercado secundário sujeira âo período de
vedaçáo prevrsto no eír8o 1l da ciladâ insrnrção.

y) Credores privileeiâdos AMedidaProvisóriâne2.158-3S,dê24deagostode200l,aindaemvigor,

em seu ânigo 76, eíâbelece que "os normos que estobeleçom o oÍetoçõo ou o seporoçõo, o
quolqueÍ título, de poüimônio de pessoo lhico ou juÍídjco nõo produzem eÍeitas com reloção oos
débitos de notuÍezo Íiscol, previdenciórn ou trobolhisto, em especiol quonto às gotontios e oos
pnvilégios que lhes sõo otrib uídos" . Ãdemais, em se u pâ rágraÍo ú n aco, ela prcvê que ,, desto Íormo
permanecem respondendo pelos débitos olireÍeidos o totolidode dosbens e dos Íendosdosujeito
possivo, seu espóho ou suo mosso Íolido, jnclusive os que tenhom sido ob\eto de seporoçào ou
aÍetoção."

Por íorça da norma acimâ citadâ, os Crédiros tmobiliários Lastro e os recursos deles decorrentes,
inclusive âs Garantiâs, nâo obstante o disposto no art.49, § 3e, da Lei ns 11.101/05 e a constituiÇão
do Patrimônio Sepârâdo, poderão ser alcançados por credores fiscâis, trabalhistas e
previdênciários de Emissorâ e, em alguns casos, por credorês trabalhistas e previdenciários de
pessoas físicas e jurídicãs pertencentes ão mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista
âs normas de responsâbilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes âo mesmo Brupo
econômico existentes em tâts casos Câso isso ocorÍa, .oncorrerão os detentores destes créditos
com os dêtentores dos CRt, de formâ privilegrãda, sobrê o produto de realização dos Crédtos
lmobiliários Lastro, em caso de íalência. Nesta hrpótese, é possívêl que os Créditos tmobiliários
Lastro não venhâm a sêr suficientes parâ o paeemento tntegrat dos CRI após o pa8amenro
daqueles cÍedores.

Cabe salientâr que â Emissora não possui empreeedos_ O objetivo é evitâr que â Emissora Bere
contingências trebâlhistâs ou previdenciárias Nesre sentido, todos os serviços necessários para o
funcionãmento da Emissorâ são realizados por terceiros contratados, tais como auditores
indepêndentes, contadores, consurtores jurídi€os, ou peros seus administrâdores estatutários.

z) Ri de del bleiâ lde stidores As
dêliberâçôes ã serem tomedas êm Assemblejes Gereis são âprovadas por maioriâ absoluta dos
CRl, ressâlvados os quóruns espêcÍficos estabelecidos neste Termo de Securitização. O titular de
pequena quantidadê de CRt pode ser obrigado â acatar dêcisôes da maioria, ainda que se
manifeste voto desÍavorável. Nãohá mecanismosde vendâ compulsória nocasode dissidência do
litulâr do CRI ern determinadas matérias submetidas à deliberaçâo em Assembleia Geral_ A não
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instaleção em se8undâ convocação da Âssembleia cerâl por Íaha de quóÍum ou não obrenção de
quórum de deliberãção em segLrndâ convocâção dâ Assembleiâ ceral, em relaçâo a todâs as

hipóteses listedes na Cláusula 6.1desre Termo de Securitização seÍá interprerada pela Emrssora

como umâ opÉo dos titulares dos CRI em não determrnar a Recompra Compulsória.

aa) Riscos decorrentes dos critérios âdotãdos Delo oriqinâdor ou cedente oara concessão do crédito -
O pagemento dos CRI está sujeito âos riscos normalmente associados à concessão de
empréstimos, rncluindo, mãs não se limitando a tanro, deÍictências na análise de risco dos
Locetários, aumento de custos de outros recursos que venham a ser captâdos pelos Locatános e
que possâm âfetar os seus respectivos fluxos de caixa, bem como riscos decorrentes da auséncta

de garântia quanto âo pagamênto pontualou totâldo principâle j,rros pelos Locatários ponãnto,

a inadimplênciã dos Locatários pode ter um efeito material âdverso no pagamento dos CRr

bb) Risco de crédito dos Locetários Uma vez que o pagâmento das remunerações dos CRt depênde
do pagâmento integral e tempestivo, pelos Locatários, dos respectivos Créditos tmobiliários
testro, a capacidade de pagamento dos tocatários poderá ser afetada em função de sua siruação
econômico-Íinanceirâ, em decorrênciâ de íatores internos e/ou externos, o que poderá âfetar o
íluxo de pagâmentos dos CRl.

cc) Risco de distribuicão dos CRI pela Emissora - Nos termos do artigo 9s da tnstrução CVM ne 414,

recentemente alterado pela a lnstrução CVM no 603, de 31de outubro de 2018, a Emrssora atuará
como intermediária líder na distribuição dos CRt, não havendo a contratação de um ter€eiro
específico parâ tal íunção.

dd) os relacionâdos às Dênd ênciãs Íiscárs da Ced e do Condomínio do
dimento Existem pendências íiscais em nome da Cedente, Fiadores e do Condomínio

constituído sobre o Empreendimento (Condomínio lequitibá). Além da Dívida trscal, Íorem
identificados pârcelamentos e execuções fiscais em nome da Cedente, bem como determinadas
pendêncrâs íiscais em nome dos Fiadores e do Condomínio ApesaÍdâ maioria dos débttos serem
objeto de parcelamento, pendências fiscais já inscritas em dívida atrva podem eventuâtmente
levar à confi8uração de frâude à execução fiscâ1, de modo que alienações ou onerâções de bens
ocorridas epós a inscrição em dívida ativa, sem que haja reservâ de outros parâ garantir o
pâgamento do crédho inscrito, resLrlte nâ ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda pública.

A frâude à execuçâo pode Íicar configurada mesmo que os débitos inscritos em dívida âtiva
estejam em parcelâmento nâ ocasião dâ alienâção ou oneração de bens, mas depois venhâm a ter
seu parcelâmento rescindido. A Íraude contra credores pode ocorrer independentemente da
inscrição em divide âtiva, mes sua configuração êxige que o creclor ajuíze ação comprovando que
o devedor alienou ou onerou os seus bens intêncionalmente, prejudicando o pâgamento dos seus
créditos, e que o terceiro que com ere negociou conhecia a suâ situação de insolvência. Dessâ
Íormâ, o não cumprimento pêla Cedente e Fiadores das suas obrigações fiscajs junto eos or8àos
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competentes e a eventuâl constâtação de sua insolvência podem afeter negativamente a eficácia

e vaLdade das Garântias da Emissão.

eê) Risco de oassivos de natureze trâbalhisra e fiscal Existem reclamações trãbalhistas e execuções

fiscais em trámite em face de Cedente, inclusive com â solicitação de buscâ e apreensão de bens,

que, embore não possuam vultuosos valores relevantes pâre a Operação, possuem potencial para

desãfiâr â devida e eficaz constituição das Garanties da Emissâo

íÍ) Risco de nâo Constituicão de Gârântias: As gaÍantias não estâo devidamente consrituídâs até

integrâli2eção dos CRI e, notâdâmente com Íelação à Alienação Fiduciária, a suâ constiturçào esrá

sujeita à condição suspensiva estabelecidâ nos termos e condrções dos referados contratos Sendo

assim, existe o risco de lmpossabilidâde na completa constituição das Garantiâs, especialmente,

mas sem se limitar, à não superâção da condição suspensiva prevista no Contrato de Alienação

Fiduciáriâ, estando a viabilidâde de seu registro imobiliário condicionada ao câncelamento do
graveme atualmente constrtuído sobre o lmóvelAlienado, além de atrasos nos registros dados a

burocracia e exigênciâs cartorárias.

Bg) Risco de nâo Coníiturcão de Garantia sob a Totalidâde dos Recebíveis: As garanrias não estão
devidamentê coníituídas âre integralização dos CRt e, notadamente com retâção à Cessão

Fiduciária de Recebíveis, determinados recebíveis encontrâm-se atualmente onerados, sendo â

liberâção detaisônus condlção suspensivâ para a sua constituição Sendo assim, existe o risco de

impossibilidade na completa constituição da Cessão FiduciáÍia de Recebíveis, especialmente, mas

sem se limitar, à não superação da condiçâo suspensivâ prevista no Contreto de Cessão Fiduciária

hh) Processo de Dilieênciâ Leeal ldue diliqence):Aauditoriâ realizada no âmbito da presente Operação
teve escopo limitado a certos âspectos legâis, nâo abrengêndo qualquer aspecto financeiro,
técnico, ambientâ1, regulatório, contábil, comercial, verificâçâo de antecessores ou demais
âspectos que não se limitâm à diligêncie legal, relacionâdos à Cedente, ao tmóvel Alienado ou ao
Empreendimento, inclusivê no que diz respeito às práticas gerais, âmbientais, fiscais e trâbalhistas.
A não reali2âçâo de um procedimento completo de auditoriã, em especial com relação aos itens
acime hdicados, mas não sê limitando e estes, pode gerar impâctos adversos pâra o investidor e
comprometer â regulârjdãde das Gârentias,

ii) Risco de Possibilida dedeExcessive concentracâ o dos Devedores dos Créditos lmobiliários: Na
hipótese em que a condiÉo suspensiva previsra no contrato complementar for implemenrada em
relação às Unidâdes listâdâs em seu Anexo t, resultando ne eficácia do referido conrrato, â

locatáriâ do contâto complementer passâíá a Íigurâr como devedora dos Créditos tmobiliários
Lâstro decorrentes de tais unidades. Câso ocorrà a condição suspensiva sobre grande pane ou, no
limite, sobre todas âs unidedês listadas no Anexo I do Contraro Complementar, osTirulares de CRt
estarão sujeitos à excessiva concenrração do devedor dos Créditos tmobiliários. Caso a
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concentração de um devedor dos Créditos tmobiliários Lastro, âs disposições do artigo 5e da

lnstrução CVM 414 deverão ser observadas, espêcialmente em relação à apresentação de
demonstrações financeiras do referido devedor, auditadas por ãuditor independente e às

eventuais restrições de negociações dos CRt no mercâdo secundário, o que poderá afetar a

liquidez dos CRl.

ji) A Fiençâ é pÍestada por duas pessoas fisicas, não havendo
previsão de substituição dâs mesmas, inclusive, em caso de óbito, ausência ou insolvência civil.

Além disso, não é possível afÍmar que no momento de eventual execução os Fiadores terão
patÍimônio pârâ arcar com o valor devido.

FATORES RTTÂTÍVOS AOS TOCATÁRIOS E AOS IMóVE§

kk) A cápecidade dos Locâtários de honrar suas obÍieâcões A Emissoíâ não realizou quâlquer análise

ou investigação independente sobre â capâcidade dos Locatários de honrar com as suãs

obri8ações. Não obstante ser a presente emissão de CRt realizada com base em uma operação
estruturadâ, a existênciâ dê ourras obri8eções assumidâs petos Locarários poderá compromerer a

capecidâde dos Locatários de cumprir com o fluxo de pâgamentos dos Créditos lmobiliários Lastro.

) co na análise dos atícios ele Emr - A Emissorà não realizou qualquer

confiÍmaçâo dâ existência, vâlidade e formalização dos Créditos Locatícios, tendo baseado sua

avaliação nâs rnÍormações que lhe íoram presradas pelâ Cedente e nâs cópias dos contratos de

locações enviados.

mm) Risco dê D As atualizações monetáriâs dos CRt (corrigidos monetariâmente
porlGPOl)enquântoqueosContratosdeLocaçãonãosãoatuâljzadosmonetariamente,demodo

que os recursos ârrecadados pela Emissorâ em decorrência do pagemento pelos Locatários dos
Crédltos lmobiliários tâstro poderão não ser suficientes para o pagamento dos CRt, notadamente
em razão do descâsamênto a menor entre os índt€es de atueli2âção monetária dos CRle a ausén€tâ

destes nos Contratos de Locâção.

nn) Risco de cumprimento de normes ambienraas - Os Locatáíos, a Cedente e os lmóveis poderão
infrin8ir a lêgislaçâo âmbientã1, câso não ocoÍÍa à renovação das licenças e autorizâções
ambientãrs expedidas pelos órgãos competentes.

oo) e DesâDÍoD e Sinistro dos lmóveis [xiste o risco de os lmóveis serem
desâpropriados pelo poder púbrrco, no todo ou parte, bem como de sofrer sinistro totarou parciar
durante o prazo desta operação, podendo pÍejudicar, âssim, a Alienação Fiduciária de tmóvêrs, a

Cessão Fiducaária de Recebíveis e/ou os Créditos tmobiliários [astro, conforme o caso.
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pp) Rrsco relacionad o à quitâcão das Obrieacô es Garantidas pelã excussão dâ Alienacão Fidu€iána de

I!9!g!. Em rarâo do previsto no §5e, artigo 27 da Lei n.9.514, existe o risco de que na excussâo

da Alienação tiduciáíaâ do lmóvel, caso, após o segundo teitão do tmóvet Atienado, nâo haja

nenhum ârrematante e sejâ necesério a Emissora adjudicar o tmóvel Atienado em benefício do
PatÍimônio Separâdo mediante dâção em pagamento com as CCt, seja consideÍada extintâ â dívida

oo âmbiro dâ Oferra Restritâ, sendo que, nesse caso, em ràzão da quitação concedida, todas âs

demeis Gârântias deverão sêr liberadas, ficando os Titulares dos CRt prejudicâdos na cobrançâ dos

seus créditos.

qq) Rísco do Pâea dà Cessão sem â devida constituicão das parentias reais da OOerâCâo

Conforme estâbelecido no Contrâto de Cessão, até o eÍetivo registro do Contreto de Atienação

Fiduciáriâ dê lmóvel, o pegâmento dos Créditos tmobitiários Lãstro não estârá devidamente
gârantido pela Alienação Fiduciária de lmóvel, de forma que, a Alienação Frduciária de tmóvelnão
poderá ser executâdâ. Nesse sentido, a Fiança e a Cessão Fiduciária de Recebíveis poderào não

ser suÍicientes perâ recuperaí o vâlor necessário pârâ amortizar integralmente os CRt.

A nâo obtenção dâ constituição de Alienação Fiduciáriâ de tmóvel poderá ocasronar o vencimento
entêcipado dos CRl, frustrando, portanto, a expectativâ dos investidores dos CRt quanto ao

investimento reâli2ado, inclusive no que diz respeito ao prazo e à rentabilidade esperados.

Ít) Risco de Vacân a dâs unidades - Tendo em vistâ que os Crédtos Locatíctos oriundos do
EÍrtpreendimento constituem-se êm lastro e garântia dos CRl, confoÍme o câso, a Íentabilidade
dos Créditos lmobiliários Lestro e dos Recebíveis poderá sofreÍoscilâçâo em caso de vacância do
qualquer dos espâços locáveis do Empreendimento, pelo período que perdurar a vacánoà.

ss) Riscos Relâcionados ao SeEUro patrimonial do Empreendimenro , Ficou ajustado que todo e

quelquer recurso, decorrente dâ indenização paga pelo seguro petrimonialdo Empreendimento
em razão de sinistío totâ1, nos termos da Atienâção Fiduciária de tmóvel, deverá ser repãssado à

EmissoÍã, para que seJam utili2âdos parà â liquidação das Obrigações Garantidas Tal indenização,
entretânto, poderá não ser (l) transferidâ para â Emissorâ para que esta possa efetuâr
tempestivamente os pâgamentos dev,dos aos Titulares de CRt, e/ou (ii) ser suficiente para pagar
os velores devidos âos Titulâres de CRt, prejudicãndo os mesmos. Sem preluizo do acima, â
destinação dos recursos decorrentes dâ lndenização pâga pelo seguro patrimonial do
Empreendrmento em ràzão de sinistro parcial será submetido à deliberação aos Titulares de CRt.

n) Rela cionedos a atualizâcão do valor d No dêcorrer da emissão não serão
emhidos relatórios de âtuãrização do valor dos imóveis, sendo que â crjtério dos tituraÍes dos cRr,
conforme deliberado em âssembleiã, poderá ser solicitada nova avaliação parâ atualização do
valor dos imóveis.

14
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uu) Demais Riscos - Os CRI estão sujeiros às variações e condições dos mercados de atuação dos
Locâtários, que sâo aferãdos princapalmente pelas condiÇões políticâs e económacas nàciooais e

lnternacionais Os CRltambém poderão estar sujertos a outros riscos advindos dê motivos atheios

ou exógenos, tãis como morâtória, gueÍras, revoluções, mudançâs nas regras aplicáveis aos CRl,

alteração na polítrca econômice, d ecisões jud iciâ is etc.

vv) Risco de interdicão do hóvel: Apesar de existir projeto de proteção de incêndio aprovado pelo

Corpo de Bomberros, até o prêsênte momento nào íoi concluído o referido projeto e, por
consequêncie, não há Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB válido emitido pâre o

Empreendimento, sendo assim o Coípo d€ Bombeiros poderá solicitar a interdição dâ rêspediva
área. Tal fâto poderá afetâr a ocupaçâo do referido Empreêndimento por eventuais Locâtários,

afetando negativamente os créditos da Cedente.

cúusur.a DÉctMA otTAva: DtspostçóEs GERAts

18.1. Sempre que solicitâdâ pelos titular€s dos CRt, a Emissora lhes dará acesso aos relatórios de gestão

dos Créditos lmobiliários vrnculados pelo presente Termo de Securitização, no prazo máximo de S (cjnco)

Dias Úteis.

18.2. Na hipótesê dê qualquer disposição do presente Termo de Securitizaçâo ser julgada ilegâ1, ineficaz

ou inválida, prevâleceÍão as demeis disposiçôes nâo afetadas por taljulgamento, comprometendo se as

partes a substituir a disposição afetedã por outra que, na medida do possível, produza efeitos
semelhantes.

18.3. O Agente Fiduciário não será obrigedo a efetuarnenhuma verificação de verâcjdade nas detiberações
societáías e em atos da administrâção da Emissora oLl atnda em qualquer documento ou registro que

considere aLrtêntico e que lhe tenha sido enClminhado peta EmissoÍã ou por terceiros a seu pedido, para

se basear nas suas decisões.

18.4. Os etos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que €rtârem responsabilidâde parâ os
Titulares de cRr e/ou exonerârem terceiros de obrigações parã com eres, bem como âqueles rerâcionados
ao devido cumprimento das obrigâções assumidas nestê Termo, somente serâo válidos quândo
previamente assim deliberado pelos Tituleres de CRt reunidos em essembleiâ BeÍal.

18-5. Sem prejuízo do dever de diligência do A8ente Fiduciário, o Agente Fiduciário assumrrà que os
documentos oÍiginais ou cópiâs âutenticãdas de documentos encamtnhados pela Emtssora ou por
terceiros a seu pedido não fora m objeto de fraude ou aduherâçâo. Não será ainda, sob qualquer hipótesê,
responsável pelâ elaborâçâo de documentos societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação
le8al ê regulamentar dâ Emjssora elaborálos, nos termos da legiíação aplicável.
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18.6 O Agente tiduciário e a Emissora não farão qualquerluízo sobre a orienração acercâ de qualquerfâto
da Emissão que seja de compêtência dê defrnição pelos titulares dos CRt, comprometendo-se tão-somente
â agirem em conformidade com as instruções que lhe foíem transmitidas pelos Titulâres de CRt. Nesre
sentido, o A8ente Fiduciário e â Emissora não possuem qualquer responsabilidade sobre o resuhado ou
sobre os eÍeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento dâs orienteções Titulares de CRt a eles
transmitidâs, conforme definidas pelos Titulares de CRt e reproduzides perante os Locatários,

independentemente de eventueis prejuízos que venhâm a ser causados em decorrência disto aos Titulares
de CRl. A atuação do Agente Fiduciário limita-se âo escopo da tnstrução CVM ne S83, e dos aÍtigos
âplicáveis dâ Lei ne 6.404176, estando êste isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer
responsabilidade adicionâl que não tenhâ decorrido da tegislação aplicável_

18.7. A Emissora não realizou quâlquer confirmeção da existência, validade e foÍmalização dos Créditos
Locarícios, tendo bâseâdo sua avâliâção nas informeções que lhe foram píesradas pelâ Cedente,

18.8. Fica desde já drspensãda a reâli2ação de Assembteia Geral para deliberar sobre: (i) a correção de
erros mâteriais? seja ele um êrro grosseiro, de digitação ou arirmético, (ai) alterações a quarsquer
Documentos da Opereção já expressâmente permrtidas nos termos do(s) respectivo(s) Documento(s) dâ

Operâçâo, (iii) âlteraçôes e quâisquer Documentos da Opêreçâo em rãzão de exigências formuladas pelâ

CVM, pela 83, ou (iv) em virtude da âtuâlização dos dedos cadastrais da SecuritrzadoÍa e do Agente
Fiduciário, tais como aheração nâ razão sociâ1, endeÍeço e telefone, entre ourros, desde que ãs alterações
ou correções referidâs nos itens (i), (ii), {iii) e (rv) acima, nâo possam acarretar quãlquer prelurzo aos
Titulâres dos CRlou qualquêr âlteração no fluxo dos CRt, e desde que nâo haja qualquer custo ou despesa
âdicionâl para os Tltulâres dos CRt.

cúusur,a DÉctMA NoNA: NoIftcaçÕEs

19.1. Todas as comunicâções ou notificeções Íealizâdâs nos termos deste Termo de Securitização devem
ser sempre reelizâdas por escrito, parâ os endereços abaixo, e poderão ser feitâs por qualquer meio de
corrêspondência disponivel, rncluindo, corÍeios, portadores ou ainda, de forma dErtal, por meio do envio
de correio eletrônico (eínoil). As comunicáções serão consideradas recebdâs quendo entregues, sob
protocoloou mediante "âviso de íecebimento" expedido pera Empresa Brasireira d e corÍeios e Te régra fos,
nos endereços abaixo. as comunicações rearizadas por correio eretrônico serão consideradâs recebidas na
dâta de seu envio, desde que sêu recebimento sejâ confirmado por meio de indrcâtivo (recibo emitido pera
máquina uti[zada pero Íemetente)- a ârteraçâo de quarquer dos endereços abâixo deverá ser comunicada
às demâis partes pela parte que tiver seu endereço alteradoi

PoÍo o Secutitizadorà

HABITASEC STCURITIZÂDORA S.A.
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e-mârl: roestradàaôhabitasec,com.bri monitoramento@habitasec.com,br

Tel: 113074-4900

Poro o Agente Fducúrio

PENTÁGoNo s.A. DISTRIBUIDoRA DE TíTU[os E VAToREs MoBILIÁR|os

Avenida das Americâs,4.200, Bloco 08, Alâ B

Salas 302, 303 e 304, Barra de Tijucã

CEP 22640-102, Rio delâneiro, Rl

At.: Marcelle Mota Santoro, Marco Aurélio Ferreara e KâÍolina Vangelotti
Telefone 55 213385 4565

Corre io e letrô n ico : ooeracionâ l@pentaponotrustee.com. b r

cúusuLA vrcÉsrMA: Do FoRo E DA LEGsrÂçÃo apUcÁvEL

20 1 Este instrumento e regido, materialê processualmente, pelas leis da Repúblicà Federativa do Brasil

20.2. Íica eleito o foro da Comarcâ de São Paulo, Esrado de São paulo, com renúncta a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, perâ dirimir quaisquer dúvidâs que se originarem deste instrumento.

O presente Termo de Securitização é fiÍmado em 3 (três) vias, de iguâl teor e formâ, nâ presença dê 2
(duas) testemunhas-

São Paulo, 27 de mero de 2019

lossinoturos nos próximos póqino s)
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(Página de assinature do Termo de Securiti2âção de Créditos Imobiliários referente à 142i Séne da 1c

Emissão de Certificâdos de Recebíveis lmobiliários da Habitâsec Securitizadora S.A., celebrado em 27 de
maio de 2019, entre a HâbitâsecSecuritizadorâ S.A ea Pentágono S.A. Distrabuidora De Títulos e Valores
MobiliáÍios)

HAAÍTASEC SECURITIZ ADORA 5.A.

NomeNomê

Cârgo

Nome

Cargo

TeÍemunhas

{c

RodÍigo Faíia Estrada
cPt 045.294.047-81
-r n9.835-866-6-Rl

Vk€nt Po.tig. Úogu.k
RG:0?7E36

CPf:07G.8íí.lat{7GÍBo

PENTAGONO 5.A DISTRIBUI DE TíTUtos E vatoREs MoBtUÁRtos

e Fiduciário

'>'Jr l-l--)

RGn : ,!). 'i-l t' }l-t_ J
cPFlMF n.sj ür"? lJ5.3.l I-y")-

Nome lrl \rr1(. s

RG n.e: Irt:.lQ ú5,2+
CPFIMF n e:(l]l q11 $':5 33

&,-r \ ((-
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ANEXO IA

cÍéditos lmobiliários Lastro

l.lnstrumênto Panicular de ContÍato dê t-ocáção e OutÍasAvenças dos Salões Comerciais do
I bá - r-aH 39

Nome / Razão Sociâl: JPS Administrâção e Comércio Ltda

CNPJ:05.829.6 001-70
tocâli2âção:Avenidâ Azrz Maron, s/n, bairro Góes Calmon, trabuna/BA (lequitibá
PIaza Shop

Loja : tAH 39
Matrícules-mãe: 10.168 e 12.834

lmóvel

Cartório de Registro de lmóveis: 2e Oficial de Registro de lmóveis de ltabuna/BA
Nome / Razão Social: Patrícia Jahel Peterle
Nome Fântasia: FiÍst Cless

CPFlCNPJ: 028.130.966-36

Rue Dr. lsaac Azevedo, ne 321, Bairro São losé
Cidade/uF: Tetrêrra de Freitas/BA

End
Locâtárla

CEP:45998-054
Dâta de Celebrâ o do Cont ra to: 03/11/2016Termo dâ

[ocâção
Data de Celebração de e ditivot 2Oltll2016

com início em 01/03/201-l e tétmino emOL/O3/2O22Prazo do contrato 60

uêl Mensal Mínimo HistóÍicoi RS 3.187,60
Aluguel i2ãção monetária ãpós inicio dâ locação: anualmente pelo tGp,Ot-FGV, sendoAtuâl

o mêsde mâ

ar de Contrôto dê to.ação e Outras Avênças dos Selões ComeÍciais do2. lnstrumênto Particul
sh ttibá - tÀH 47142Je

Nome / Razâo Sociâl: JPS Administra o e Comércio Ltda[ocadora
cNPJ: 05.829.666/0001-70

ização: Âvenida Aziz Mâron, s/n, bâirro Góes Catmon, ttabuna/BA (tequiribá

[o IAH 41/42

Plaza shopping)

Mâtri€ulas-mãet 10.168 e t 2 834
Cârtório de R stro de lmóveis: 2s Oficial de Re istro de imóveis de ltabuna/BA
Nome / Razão Socaal: Q1 Comercaal de Roupas Ltdâ

CPFlCNPJ: 09.044.235 /0001 s0

a, sâ la 03Endereço: Ruâ Ben min Constant, na 77, sobrelo

Nomê Fãntesiâ: CamiseÍia Colombo

Cidâdê/UF: São Paulo/SP

Iocatária

cEP.01005-000

Data dê Celebração do Contrato 26/01.12011
Data de Celebre o de dditiu o : 31 /O5 / 2017Locação
Prâzo do contrato:60 meset com início em 01 7 e término em 31/12 2021

RSd u Me sân M n mgrr H stó 5 687 50
A[rguel Atuali2âÉo monetári

o mês de jâneiro com
â ãpós início da locaçãot anualmente peto tGp Dt-FGV, sendo
o referênciâ.

e Outras Avençes dos Salõês Comerciâis
lnstrumento Particular de Contrato dê3 Loc do
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Nome / Razão Socialt IPS Administra
CNPI: 0S.829.666/0001-70

ção e Comércio Ltda

tocalizâçâor Avenidâ A2i2 Maron, s/n, bairro Góes Calmon, ttabunâ/BA iJequitibá
PÍezâ ShoppinH)

lmóvel

n lnformática e Representação Lrdâ

Lo LAH 268

BAistÍo de lmóveis: 2e Oficial de Rêgistro de hóvers de llabuna

Nome [antasie Lo

cPFlCNPJ: 00 066.71610001 91

Mâtrículas-mãe: 10 168 e 12 a34
Cartório de
Nome / Râ2ão Social: Lo

Endereço: Alamede dâs Câjazeiras, ns 560, Caminho das Árvores
Locâtária

Locâção
Prazo do contrâto:60 meses, com início em 30

Atuâllzâção monetária após rnício da locaçâo: anualmente pelo tcp-D|-FGV, sendo
o mês de Íevereiro como referência.

Datâ de Celebrà o do Cont?to : 2L /o2 / 2o1, 4

Data de Celebrã o de aditivo 2110212014 e O1l1 2018

2019 e término em 3 2024
I Mensal Minlmo Históricor RS 6 400,00

Cidãde/UF: salvâdor/BA
CÊPt 41a20-470

Alug'rel

4. Cont.ato de ão de l-oials oudeE de Uso comeÍcial do ,equitibá - LAH 18

Localização Avenidâ Aziz Maron, s/n, bairro Góes Calmon, ttâbuna/BA (lequttibá

Nome / Râ2ão Social: IPS Administrã e Comércio Ltda

Plezâ sho
Lo a: LAH 18

CNPI: 05 829.666/0001-70

Matrículas-mãe. 10.168 e 12.834

lmóvel

Cârtório de Registro de lmóveis: 2e Oficial de ro de lmóveis de ltabuna/BA
Nome / Rezão Sociali Sârâ Areas Costâ - Epp
Nome Fantasia. Zhegâia

cPEICNPJ: 03.9s6.72710004 88
Endereço: Avenida Azi2 Maron
Cidâde/UF: ttâbuna/BA

Locâtária

CEP:45605-470

Detâ de Celebrâ o do Contrâto: 01/0 201tTermo da
Locãção 2023zo d nt aI to 60 in 5 18 tée Irm01./0 /20 n m

Alusuel riâ âpós inícao da locâção: anualmente pelo tGp-D|-FGV, sendo

Locâção e Outras Avenças dos Sãlões Comerciâis do

Atualização monetá
elMensâl Mínimo Histórico: RS 5.998,96

5.lnírumento Particuhr de ContÍeto de
uhibá - t-AH 16/17sh intJe

o mês de março como referênciâ

Nome / Razão Sociãl:.lpS Administra o e Comércio Ltda
cNPJ 05.829 666/0001-70
Locâliza

Pla2â Sh

d Mz ãçe n ab Gs/ Ca5 lm It ba na BA J IJ iribá( eq
p )lmóvel

80
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Mâtrículas-mãe: 10.168 € 12.834
Cartório de Registro de lmóveisi 2e OÍicial de Registro de lmóveis de ltabuna

Ra2ão Social: tojas Riachuelo S/A
Nome tantasia: Riâchuelo

CPt/CNPJ: 33.200.0s6/ooo1-49
Locatáriâ

Ende o: Rua Leão Xl ne 500, Jardlm São gento

Cidâde/UF: São Paulo/SP

CEP:02526-900
Data de CelebraÉo do Contreto: 21/o L

Data de Celebrâ o do aditivo: 2 2011 e 18/oa/2o1)-
Prâzo do contrato:120 meses, com início em 30/06/2011 e término em 37/05/2021,

Locação

Aluguel

Valordo Alúguel Mensal Mínimo HislóÍico RS 59.OOO,OO

Atualizâção monetária após inícro da locação: ânuâlmente pelo tGp-Dl-FGV, sendo
o mês de janeiro como referência.

6. lnstrumento PaÍticulaadê Contrato de Locação€ Outras Avenças dossalõês Comerciais do
Shopping Jequ itibá - LAH 14115

Nome / Razão Socral: IPS Administrã e Comércro Ltdâ
CNPI: 05.829.666/0001-70

lmóvel

Locelização: Avenidâ A2i2 Maron, s/n, hairro Góes Calmon, ttabune/BA (lequitibá

llêla slgppinc)
Lojâ: LAH 14115

Matrículas'mãe: 10.168 € 12.834
Cârtório de Registro de lmóveis:2e Oficial de Registro de lmóveis de ltabuna/BA
Nome / Razão Social: SBF Comércio de Produl os Esportivos Ltda
Nome Fantasia: Centauro

tocatárie
cPFlCNPlr 06.347.409 1-65
End Rua Hu D'Antola, ne 200, Lâ

Cidade/UF: São Pâu lols P

cEP.05038,090
Dâta de Celeb do ContÂto: 2t l12l2o1o
Datâ de Celebrâção de aditi\to:21/1,2l2OtO
Pra20 do contrâto: 180 meses, com inicio em 01 /06/2011 e lénntno em 30/06/2026

Termo da
Locação

Valor do Aluguel Mensal Mínimo Histórico RS 11.736
Aluguel Atuâlização monetária após início da locâçãoi anualmente pelo lGp-D|-FGV, sendo

o mês de novemhro como referênciâ

7. Contrato de L ão de [o s oudeE dê Uso Comercialdo Sh n Je uitibá - LAH 49
Nome / Rezão Social:lPS Administra ção e Comércio Ltdâ
CNPI: 05 829 666/0001-70

i 7A ça id iz M ba I G es Ca Itâb (r q L' rtih
sh nc)

a: IAH 49
Matrículâs-mãe: 10.168 e 12.834

lmóvel

Câ nório d istro d 2 Oíicia I de Re8rst d lm is d t b BAa IJ

N R z s Câ ine 5Sa d rad
Locatária

81

Nome Fãntâsia: Cecau Show
cPFlcNPr:039 43ú7s-28
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Cidâde/UFi ltabunà/BA
CEPr45600-720

Locaçâo
Detã de Celebração do Cont?to 06lO9l2OrA
Prazo do contrâto:60 meses, com início em 01/07/2018 e térmrno em 30/06/2073
Valor do Alueúel Mensâl Mínimo Histórico RS 3.3s8,83

Aluguel Atualízâção monetáriâ após início da locação: anualmente pelo 16p,Dt-FGV, sendo
o mês de julho como referência.

8. lnstrumento Pârticular de Contrato dê Locação € Outràs Avenças dos Salôês Comerciôis do
sh Je itibá - LAH 52

Nome / Rezão Social: JPS Admlnistração e Comércio Ltda
cNPJ.05.829.666 1-10
Locâlização:Avenida Aziz Mâron, s/n, bairío Góes Calmon, ttabuna/BA (Jequtibá
Plâ2a Shoppine)

Matrículas mãei 10.168 e 12.834

a:taH 52lmóvel

certório de istro de lmóveis: 2s Oficial de ro de lmóveis de ltabuna/84
Nome / Ra2âo Soclalt CS Calçados Confecções e Acessórios ttda. ME
Nomê Fântasia- Carmen Steffens Maason

CPFlCNPI: 06.914.258/0001 80

á, ne 64, CentÍoEnder o: Ruâ Mã uês de Perâna

cidadê UF: llhéus/BA

LocatáÍia

CEP:45653{00
Data de Celebração do Cont?lo:01,lOt/2014 e cessão parâ atual locadora em
13/O2/2011

de adirivos O1-/O7 /201,4 e 13/O2 17Dâtas de

Termo dâ

Locação

Prâ20 do contrãto:60 meses, com início em 01/03/2017 e término em 28/02/2022
el Mensal Mínimo Histórico R5 7.350,00

Aluguel Atualizeção monetáriâ âpós início da locação. ânualmenre pelo tGp-Dt-FGV, sendo
o mês de ju nho como referênciâ.

l-ocâção de l-oiâ(s) ou de Espeço(s) de Uso Come.cial do Shopping Jequitibá - LAH9. ContÍato de
46147^

Locedorâ

lmóvel

â A2iz Maron, s/n, bairro Góes Calmon, ttâbuna/BA (Jequitibá

Nome / Razão Socjali JPS Administrâ o e Comércio Ltda

Iocalizeção: Avenid

2e fiÍtórioCa d R stro d lm o Rde dStroeg d Ita ub BA
Nome / Razão Social. André tuiz Bâ

CNPJ: 0S.829.666/0001-70

Plaza Shopprng)

Lojet LAH 46/ 41

Mâtrículas-mãe: 10 168 e 12.834

Nome Fântasia: Pimenta de Xeru

103, CentroEnderêço: Rua Lâurinda Flores ,56, a

Cidâde/UF. ttâb'rn A/BA

CPFICNPJ: 863.050.345 91Locatária

TeÍmo da

Ende o: Rua lzolda Guimaíães, ne 901

CEP:45600-025

34, Zoldolândia

82
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Datã de Celebrâ o do Contrato 01/09 8

\

v



Valor do Aluguel Mensal Mínimo Hrstórico: RS 4.737,86

Al'rguel AtualDação monetáriâ após início da locação ãnualmenre pelo tGp-Dt FGV, sendo
o mêsde setembro como referênoa

10. Contrato de Locação de Loia(s) ou de Espaço(s) de Uso Comer.ial do Shopping Jêquitibá - LAH
LtlLz

Localização: Avenlda Aziz Maron, s/n, bâirro Góes Calmon, ttabuna/BA (lequitibá
Plaza Shopping)

Nomê / Razão Sociel JPS AdministÍa o e Comér€ro Ltda

Lo taq 1a/12

istro de lmóveis de ltâbunâ/BACaÍtório de R istro de lmóveis 2e Oficral de

CNPJ: 05.829 666/0001-70

Mâtrículas-mãe: 10.168 e 12.834

hóvel

Nome / Razâo Sociâ1. Katiane TavaÍes dos Sentos Carmo
Nome Fântâsia: Bio Mundo
CPFlCNPIi 002.695.205-03
Endereço: Ruâ Lafâyete Borborema, ne 31, Oswaldo Cftrz

tocatária

Cidâde/UF: ltabune/BÂ
CEP:45600{90

Termo dâ
Locação

Dâtâ de Celebração do Conrraro: 31/08/2018
PÍazo do contrato:60 meses, com início em 01/09/2018 e término em 31/08/2023
ValordoAluBUelMensâlMínimoHistóÍico (i)RS 5.110,00 do 1e ao 12s mês; (ii)
13a âo 24e mês:RS 5.840,00, e 0i)?9eeo 60, mês: RS 6 s7o,oo

Aluguel Atralização monetária após início da locaçãor anualmente pelo tGp Dt FGV, sendo
o mês de setembro como referên€ie.

11. lnstrumento PaÍticular de Contrato de loceção e Outras Avenças dos Selôes Comerciais do
Shoppin8 Jequitibá - LAH 03lo4los

Nome / Razão Social: JPS Administra çâo e Comércio LtdaLocâdora
CNPJ: 05.829.666/0001,70

ização:Avenida Aziz Maron, s/n, bâÍro Góes Câlmon, ttabunâ/BA (Jeq,litibáIocal

Lo tÀH 03/o4/os
Mâtriculas-mãe: 10-168 e 12.834

Plâza S

Cârtório de istro de lmóveist 2e Oficialde Registro de lmóveis de lrabuna/BA
Nome / Razão Socialt AR Rocha Modâs Ltda Epp
Nome Fantâsta: Mêrsân
CPFlCNPlr 14.0s9.157l0001,05

o:Avenidâ Aziz Maron, s/ LAH 03/04/0sEnder Lo
Locatáriâ

Cidade/UF: ltabuna/BÀ
CEP:45605-905

Dâte de Celebração do Contrâto: 03 /08/2071Termo da

Locação
Dâta de Celebra o do aditivo: 16/08/2011
P d ont 20 n cio 0 10 2 110 téLl mI 3 16/2o2olo

d u I M sâ nMí im Hug tóri 79 020s 0
AluBuel

Prazo do contratoi 60 mese com início em 01/09/2018 e términoem 31/08/2023

io da locaçâo: anuâlmenre pelo tGp-Dt FGV, sendoAtualizâçâo monetárie epós in íc
o mês de a8osto como referênc

\
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12. lnstíumênto Particular de Contrâto de tocação e Outràs Avençâs dos Salõês ComeÍciais do
Shopping Je uitibá - taH 51

Nome / Razão Sociâl: JPS Administração e Comércio Ltdâ

CNPJ: 0s.829.666/0001-70
Locâli2ação:Avenida Aziz Mâron, s/n, bairro Góes Calmon, ltâbuna/BA (Jequitibá
PIeze S

a:tAH 51

Mãtrículas-mãe 10.168 ê 12.834

lmóvêl

Cartório de Registro de lmóveis: 2e Ofrciãl de Re ro de lmóveis de ltabuna/BA
Razão Sociâl: Ana Pâulã Maschietto GesteiraNome

Nome Fântãsia:Arezzo
cPFlCNPJ 651.844.325 15

s,1252, a to.902, CentroEnde

cided UF: llhéus/BA

Locatáriâ

CEP:45653-005
Data deCelêb do Contta\o | 29 lO 4 / 201,1

Termo dâ
Lo.âção

Dâte de celebração do a ditivo:29/04/2011,
Prazo do contrato: 120 meses, com início em 29104/2011e término em 29/0412021

uel Mensal Mínimo Históricoi RS 5.280
AIuBuel Atualizâçâo monetáriâ após início da locâção: anualmente pelo lGp D|-FGV, sendo

o mês de de2embro como referência.

13. lnst.umento Particular dê ContÍato de locação e Outrôs Avençes dos Salõês Come.ciais - t-AH
LAH iIO

Nome / Rezão Social: IPS Adminisrra o e Comércio Ltda[ocadorâ

Locãlizâção:Avenida Aziz Maron, s/n, bairro Gó€s Calmon, ttâbuna/BA (Jequitibá
Plaze sh in

to LÂH 42

CNPJ: 05.829.666/0001-70

Mâtrículas-mãe: 10.168 e 12 834

lmóvel

Cartório de R istro de lmóveis: 2e OÍicial de Re istro de lmóveis de ltâbuna/84
Nome / Razão Social: Sãntanâ, Martins & Cie. tlda

Endereço:Av. Mário Leâl Ferreirâ, ne 1254, Broras

Nome Fantasiâ: te Biscuit
CPFlcNPJ: 16.233.389/0006€0

Cidede/U FrSelvedor
CEP:40285{00
Dâtâ de Celebrâ o do Contrato: 13/01/201.0

Termo da
Locáção

ê celebração do ad itivo: 13/o1,/2o1o, 27 /04/2011, 26/05/201,1, e

2to contrato: 120 meses, com início em 01 /06/2011e término em 3

Data d
27/0712076

Aluguel

Mínimo Anuâl Histórico: RS 221.280,00. Não há previsâo de atu8uel
O aluguel mensel correspondente â 2,S% do faturamento bruto

ro da locação: anualmente peto tGp-Dl,FGV, sendo

ValordoAluguel
mínrmo mensâ1.

Atualização monetáriã após inic
o mês de dezembro como aeferênciâ

e Bem lÍhóveis perâ fins Não Residenciais e14.lnstÍumênto Particularde Contrato de tocação d
ementa/')Outras Av s ("ContÍâto de l-o. Com

Locatárie

84
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Nome / Razão Social: JPS Administra o e Comércio ttda
CNPI:05.829.666 110
tocâlização:Avenidâ A2iz MaÍon, s/n, bâirro Góes Calmon, ttâbuna/BA (leq,ritibá

Mâtrículas-mãe: 10.168 e 12 834

de Registro de lmóveis: 2e Oficial de Regisrro de tmóveis de ttâbunâ/BA
Nome / Razão Social: Soraia Almeide Souza 34952632504

Cartório

cPFlCNPI: 21 6ss.32310001-93

Nomê Fantasia â Doce

Ende Rua loâ uim José Ribeiro, 758, Centro
Cidede/UF: ltabL,nelBA

lmóvel

Locatária

CEP:45600-280

Date dê Celebrà o do Contraro 27105/2019

Termo da

tocâçâo

Prazo do contrato: vigência mínima de 120 meses contados de assinatura âté â data
de liquidâção da operação de emissão de certiírcados de recebiveis imobrliários da
142! série da 1e emrssão da Habirâsec Securitizadora S.A., estândo a sua eficáciâ

previstâ no Íeíerido contrato de locaçãocondição a cond

el Mensal, observadâ e Condição Sus ensiva: RS 210.s76,9s
AluBuel izeção monêtária anualmenre pelo tGp-Dt FGV, sêndo a prjmeira atualizaçãoAtua I

no mês de dezembro de 2019

t,
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ANEXO IB

Créditos hobiliários tâstro 50b Condição Susp€nsiva

l. Cessão FiduciáÍia de Recebíveis Os créditos dos seguintes Contratos de Locação das Untdades Lestro

estão cedidos fiduciariamente à Hâbrtãsec Securiti2adora S.A., pâra garantia dâ 1! Série da t! Emrssão de

CeniÍcados de Recebíveis lmobiliários dã referida securitizadora I

Nome fantasiaLUC Prâzo {m€s€s) rlueuel (RSl

1 rAH 14l1s Centauro 180 19.119,10
2 LAH 18 Zhagaia 60 6 450,7A

2. Cessão de Créditos lmobiliários. Os créditos dos seguintes Contratos de Locação das Unidades Lâstro

forâm cedidos à Habitâsêc Securitizadorâ S.A. e vinculâdos na operâção da 1! Série dâ 1! Emissão de

Certificados de Recebívêis lmobiliários dâ Íeferida securitizadora:

Nome íântasiaLUC Prazo (m€s€s) Àuguel(RS)
1 LAH L6h1 RiachLrelo 720 94.163,76
2 LAH 49 Cacau Show 60 3.358,83

LAH 314/S Mersen 120 14.687,88
LAH 268 Login lnformáticá 60 8 343,12

24.940,595 LÂH 40 Le Eiscuit 120
6 LAH 1th2 Bio Mundo 60 5.110,00
1 LAH 18 zhâgãra 60 6.450,78

Referidos créditos deveÍão ser liberados pârâ que possâm constttuir o lastro dâ presente Operação

! 86
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ANEXO II

Dêscrição do Empreendimênto

Jequitibá Plaza Shoppint: O Shopping.lequfiibá está locâlizado na Avenida Aziz Maron, s/n, bajrro de Góes

Cálmon,ltabuna/BA.

Registros lmobiliários: O Shopping lequitibá está consríuído sobre os terrenos dâs matrículâs 12.834 e
10.168 do 2s ReCistro de lmóveis de ltabunâ/BÂ.

Título aquisitivor Os imóveis sobre os quais se encontra construído o Shopping Jequitibá foram âdquirtdos
pela JPS Administrâção e Comércio Ltda. por efeito da incorporâção da parcela cindida dâ Macro
Construtora Ltda. (CNPI ne 13.960.22910001 78), conforme pÍotocolo e jusrificação de Cisão pârcial

registrados ne lunta Comercialdâ Bahia sob o ne 9 649L7? em 20.O1.ZOO4 e regrstrâdo na matrícula 10.168
do 2e Registro de lmóveis de ltâbuna/BA sob o R. 5 de 31/01/2005, sendo certo que a mâtrícula 12.834 do
2e Registro de lmóveis dê ltabuna/BA foi aberta por efeito de desmembramento de área da €tadâ
mãtrícula 10 168, conforme constâ da averbação AV _ a2 de 2t /OAlzOaO destâ matrícuta.

Côdastros municipais: Os imóvers sobre os quâis se encontrâ erigido o Shoppin8 Jequitibá estão
cadastredos perante â Municipalidade de ttâbuna/BA sob os contnbuintes ns 01.04.318.0515.001
(mâtrícula 12.834 do 2e Registro de tmóveis de ltabuna/BA)e 01.04.318.2539.001 (marrícuta 10.16g do 2e

Registro de lmóveis de ltâbuna/BA).

ônus e Grevâmes: O imóvel objeto dâ matrícula 10.168 do 2e Regiíro de tmóvers de ttebunâ/BA está
alienado fiduciâriâmente à Hâbúasec Securitizâdora S.Â. para garantia de dívida no valor totâl de RS

23.000.000,00 {vinte e três milhões de reais), na dâtâ de emissâo, com vencimento em 20/06/2029. por

sua vez, o imóvel objeto da matrícula 12.834 do 2e Registro de tmóveis de ttabuna/BA está alienado
Íiduciâriamente à Habitasec SêcuÍitizadore S.A. para garantia de dívida no valor total de RS 14 600,00
(quatorze milhões e seiscentos mil reais), na data de emissão, com vencimento em 15/10/2020.
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aNtxo t

CÍonograma de Patamentos dos CRI

Datâs de Anivêrírio
Amortizaçâo {TAiJ

1 22/06/2019 0,0000%

0,0000%

Sim

2 221O1/2019 Sim

3 22/Oal2019 0,0000% Sim

4

5

22/O9/201-9 0,0000% Sim

22/1012079 0,0000%

o,oo00%

Sim

Sim6 22/71/20L9
7 22/1.2/2019 0,0000% Sim

8 22101/2O2O 0,0000% sim

9 22/02/2O2O 0,0000% sim

10 22/O3l2O2O 0,0000%

o,oooo%

0,0000%

sim
11

12
4/o4/2o2o

22lOS/2020

sL
Sim

13 22106/2020 o,63a t% Sim

74 22/01/2020 o,6466% Sim

15 22lla/2O2O o,6546%

o,6624%

Sim

16 22/O9/2O2O Sim

11 22/L0/2O2O o,6112% Sim

18 22/77/2O2O o,679 /% Sim

19 22112/2O2O o,6a84% Sim

20 22lO112027 o,6912% Sim

2t 22lO212021 o,1063% sim
22 22/03/2021, o,1155%

o,1249%

Sim

23 22/04/2021, Sim

24 22lOS/2021 o,5418%

25 22/06l)021,

22/O1/2O2r

o,74ta%

o,7511%26

21 27/OA/2021, o,1679% Sim

2A 22/09/2021 o,7722%

ol]284Á

o,1937%

Sim

sim

Sim

29

30

22/10/2021,

22/71/2021.

31 22/12/2021 o,ao41% sim
32 22lO112022 o,a160% 5im
33 22/O212022 o,8276% Sim

34 22/03/2022 o,4394% Sim

sim35 22lO412022 o,a51s%
36 22/Os/2022 o,65a9% Sim
3l 22/06/2022 o,4135% Sim

Sim

Sim

Sim

\
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38 22/07 /2022 o,8a64% sim
39 22/OA/2022 o,4996% Sim

40 22/09/2022 o.9737% Sim

4L 2211,O/2022 o,9269/. Sim

42 22/L1./2022

22h212022

o,9411% Sim

43 o,9557%

o,9106%

Sim

M 22/Ot/7023 Sim

sim45 22/02/2023 o,9459%

46 22/O3/2023 1,0015% Sim

47

4a

22/O4/2023

22/O512023

1,O116%

o,ao51%

Sim

Sim

49 22/0612023 1,O473% Sim

50 22/oi l2o23 1,,0646% Sim

51 22/O8/2023 1,0824%

1,1001%

Sim

22109/2023 sim

53 2211,O/2023 1,1795% Sim

54 22/11/2023 1,138q/o Sim

55 22/L2/2023 1,15aa% 5im
56 22/O1./2024 1,1193.Á Sim

57 22/O1/2O24 1,2004% Sim

Sim58 22/O3/2O24 1,,2221%

59 221O4/2024 1,2445% Sim

1,OO51% 5im60 22lls/2024
61 22/06/)O24 a,2a6s% 5im
62 22/O1/2O24 1,3709% Sim

63 22/08/2024 1,3362% sim

22/09/2024 1,3622% Sam

65

66

22/L0/2024

22/1,1,12024

13492%

1,4171%

Sim

Sim

67 22/1,212024 1,,4459% Sim

68 »/ou202s 1,,4151% Sim

69 22102/2025 1,5061% Sim

10 22/0312025 1,5347% 5im
7L 22/O4/2025 1,5720% sim
t2 22lls/2025 1,2967% Sim

t3 22106/2O2s 1,6353% Sim

14 22/01/2025 1,6723% Sim

15 22/OA/2025 1,1104%

1,750a%

Sim

16 22/09/2025 Sim

7t 22110/2o2s 1,1925% 5im
18 22 /1.1.1)O2s 1,8360% 5im
79 22/72/2025 Laa73% Sim

(
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80 22/O1/2026 1,9281% Sim

81 22102/2026 L9742% sim

a2 22/0312026 2,0300% 5am

83 22lO412026 2,O843% Sim

84 22l1sl2026 1,756UÁ Sim

85 22/0612026 2,1900% 5im

Sim

Sim

86 22/07l)026 2,2522.Á

a] 22/08/2026 2,3177%

88 22/09/2026 2,3866% Sim

89

90

22/7O/2026

22/11/2026

2,4594%

2,5363%

Sim

Sim

91 22/12/2026 2,67t6% Sim

92 2210112027 2,1034% Sim

93 22102/2021 2,7953% 5im

94 22/O312021 2,8926% Sim

95 22/O412021 2,9963% Sim

96 22/O512027 2,5456% Sim

91 22/06/2027 3,2051% Sim

Sim

Sim

98 22/O-7 /2027 3,3308%

99 22/O8/2027 3,465a%

100 22/O9/2027 3,6114% Sim

101 22110/2027 3,7688% Sim

102 22/11/2021 3,9395% Sim

103 22h212027 4,1252% sim

104 22/O112028 4 32aO% sim

105 22/O2/2028 4,5505% Sim

106 22/03/202A 4,1955% Sim

101

108

221O4/2O2a

22/Os/202A

s,0667%

45280%

Sim

Sim

109 22/0612028 5,65110/" Sim

110 22/01/2028 6,0248% Sim

111 22/OA/2O2A 6,4449% Sim

112 22109/202A 6,9340% Sim

773 72110/202A 7,4945% Sim

Sim114 22/1112O2A 4,1494%

115 22h2/2028 8,9247% sim
116 22lo1/2029 9,8570% Sim

117 22/O2/2029 10,9993% Sim

118 22/03/2029 1,2,4314% Sim

119 22/O4/2029 1,4,2798% Sim

120 22/0512029 1,4,3093%

19,6533%

Sim

121 22/06/2029

\

Sim
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122 22/0712029 24,6046% Sim

123 22/Oa/2029 32,8263% Sim

124 22/o9/2029 49,t557% Sim

125 22/10/2029 1.00,0000% sim
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ANEXO IV

DêclaÍação do Custodiante da cct
NosTermos do PaÍágraÍo único do Ani8o 23 DA tEt Ne 10.93V20O4

a PENTÁGONO S.A. D|STR|BU|DORA DE TíTULOS E VALORES MOBTUÁR|OS, instituição financeÍa, com
sede na Crdade do Rio de Jâneiro, Esrâdo do Rio de Jenerro, na Avenda das Améícas, np 4 2OO, Bloco 08,
Ala B, Selâs 302, 303 e 304, Bârra da Tijucâ, CEp 22640-102, rnscÍira no CNpr/MF sob o ne 17 343.68210001-
38, neste ato rêpresentada nâ forma de seu tíatuto Sociâ|, na qualidede de instituição custodiânte
("lnstituicão Custodiantê")da Escriturâ dê Emissão das Cédulas de Cíédito lmobiliário na 001 â 014, séÍie
únicâ ("çeI') emitidas pela HABTTASEC STCURITTZADORA S.A., sociedade por âçôes, com sede na Cidade
de São Pâulo, Estado de São Paulo, ne Avênrda BÍiBadeiro Fâria tima, ne 2.894, 9e endar, conjunto 92, CEp
01451-902, inscrita no CNPI/MF sob o na 09.304.427/OOO1-S8 ("Emissora',)nos,,tnstÍumento potttculoÍ de
Escrituro de Emlssõo de Cédulos de Crédito lmobliório lntegrois, Sem Gotuntio Reol tmobitiório, sob o
Formo Esctiturol', celebrado êm 27 de maao dê 2019, pela Emissora e pela tnstituição Custodianre
("Escritura de Emlssão de CCt"), peto qual foi emrtida a CCt, que serve de lastÍo parâ a emissâo dos
Certifrcâdos de Recebiveis lmobiliários da 142! Séíe da 1r Emissão (,,CRt,, e,,Emissâo,,, respectivamente)
da Emissorã, DECLABÁ pârâ os Íins do parágrâfo único do ârrrgo 23 de tei ns 10.931/2004, que the Íoi
entregue para custódia uma via dâ Escrirura de Emissão de CCt e que, conforme disposto no Termo de
Securitização (âbâixo definido), as CCt se encontram devrdâmente vinculadas âos CeÍtjficados de
Recebíveis lmobiliários tmissão de CRtdâ Emissora, sendo que os CRtforam lastreâdos pelas CCt por meio
do Termo de Securitizâção de Créditos tmobitiários de Emissão, írmâdo entre a Emissora e o A8ente
Fiduciário ("Termo de Securitizâção"), tendo sido instituído, conforme disposro no Termo de Securitrzaçâo,
o regime fiduciário pela Emissora, no Termo de Securitizeção, sobre es CCt e os Créditos tmobiliários que
elâs representâm, nos termos dâ Leinq 9.514/1997- Regime fiduciário êste ora reBistrado nestâ rnstituição
Custodiântê, que declarâ, ainda, que â Escritura de Emissâo, por meio da qual as CCt foram emitidas,
encontram-se custodiadas neía lnstituição Crrsrodiante, nos termos do artigo 18, § 4e, da Lei ne
10.931/2004, ê o Termo de Securitizâçâo, registrado, nâ Íorma do pâíáBrafo úntco do artigo 23 da tei ne
10 937/2004.

São Paulo - SP. 27 de mâio de 2019

PENTAG s.a OETÍruLos t veLongs rvtogt o5

Carto
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ANEXO V

Declaração do Coordenedor Líder Píêviíe no ltem 15 do Anexo t Dô tnstruçãoCVM Ne 414/ZOO4

HABITASEC SECURITEADORA S.A., sociedâde por ações, com sede na Cidede de São paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadelro Fariâ Lima, ns 2.894, 9e andar, conjunto 92, CEp 01451902, inscrita no
CNPI/MF sob o ne 09.304.427/0001-58, neste ato representado nâ foÍma de seu Estatuto Social
("Coordenador Lídê/'), na qualidede de instituição intermediária tídeí da oferta púbticâ de distíibuiçâo dos
Certificâdos de Recebíveis lmobiliários da 142c Série dâ 1c Emissão (,,Emissão,,) da HABTTASEC
SECURIAADORA S.4., sociedade por ãçôes, com sede nã Cidade de São paulo, Estâdo de São paulo, na
Avenida Brigâdeiro Fariã Lima, ne 2.894, 9s ander, conjunro 92, CEp 014S1-902, inscrita no CNpl/MF sob
o ne 09.304 427/0001 58 ("Emissora"), nos termos da tnsrrução CVM ne 476, de 16 de janeiro de 2009,
conÍorme alteradâ, declara, para todos os Íins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissorâ e os
âssessores legãis contratados, â legalidade e ausênciâ de vícios dã operação, elém de rer âgido com
diligência pera âssegurar e verâcídade, conststência, coÍreção e sufrciência das informaçóes prêstadas pela
Emissora no Termo de Securitrzâção de Cíéditos tmobiliários dâ Emissão.

São Paulo ' SP. 27 de maio de 2019

HABITASEC SECURITIZADORA S.A

Car8o Càrto vkánt Po.dgr lloflolr3
RG:E77836

cPF;0t6.8íl'l'E{7

RodÍigo Faria Eslíâda
cPF 045.294.047-81
-r ng 8i5 8Ã6.6-Pl
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ANEXOVI

Declaiáção da Emissorâ

A HABÍTASEC SECURITIZÂDORA S.4., sociedade por ações, com sede na Cidade de São pauto, Estado de
5ão Peulo, nâ Avenida Bri8adeiro târiâ tima, ns 2.894,9e andar, conjunto 92, CEp 01451-902, rnscrita no
CNPJ/MF sob o na 09.304.427/0001 58, neste âto representade na forma de seu estâtrrto sociâl
("Emissora"), parà fins de atendimento ao pÍevisto pelo item 15 do anexo lll da tnstrução CVM ne 414, de
30 dê dezembro de 2004, conforme alterada, na qualidade de emissora de ceniÍicados de recebivêis
rmobiliários da 142! série de sua 1É emissão ('E!!E§&"), DECLARA, para todos os fins e efeiros, que
venficou, em conjunto com o Agente Fiduciário e os respectivos assessores legais contratâdos no âmbito
da Emissão, e legâlidade e ausênciâ dê vícios da Emissão, âlém de ter agido com dili8ência para âssegurar
averacidede,consistênciã,correçãoêsuíiciênciadasinformaçôesprestadâsnotermodese€uriti2açãode
créditos imobiliários que regula a Emissão.

As palavrâs e expressôes iniciâdâs êm letra maiúscule que não sejam definidas nesta Declaração terão o
si8nificado previsto no Termo de Secufitizaçào

Sâo Paulo - SP, 27 de maio de 2019

HABITASEC SECURIÍIZADORA S,A.

Carto cargoi
Uodrigo Faria Eslíadâ

CPF 045 294.047.81
cr 09.835 

'ÁÁ,Á-P 
i

Vlcênr. Po.tlg! Nogu.l.8
RG:877836

CPF:076.8'll.íat.o7

\
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ANEXOVII

Declarãção do Atente Fiduciário

A PENTÁGONO S.A, DtSTRtBUtDORA Dt TÍTULOS E VALORTS MOBTUÁR|OS, iníituição financeira, com
sede ne Cdadê do Rio de JãneiÍo, Estâdo do Rio de Janeiro, na Avenida das Américãs, np 4.200, Bloco 08,
Alâ B, Salas 302,303 e 304, Barrâ da Tijuca, CEp 22640 102, inscrita no CNpJ/MF sob o ns 17.343.682/0001
38, neste ato representada ne forma de seu estatuto social ("Agç!tqfu!9ÉI!q,,), para fins de atendimênto
âo previsto pelo úem 15 do ânexo lll da tnstruÇão CVM ne 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada, nâ qualidade de âgente fiduciário do patrimônio Separado constituído no âmbito da emissão de
certificâdos de recebíveis imobiliários da 1420 série da 1q emissão da HABÍTASEC SICUR|T|ZADORA S.A.,
sociedade por âções, com sede nâ Cidade de 5ão paulo, Estado de São paulo, na Avenidâ Brjgâdeiro Fâria
tima, ne 2.894,9e andar, conjunto 92, CEp 01451 902, ins€ritâ no CNp/MF sob o ns 09.304.42710001-58
("ÉI1!!§9Ia" e "Emissão"), DÉCLARA, para todos os fins e eÍeitos, que veriÍicou, em conjunto com a
Emissora e os respectivos âssessores legais contratados no âmbito da Emissão, a legalidade e ausência cle
vicios da Emissão, ãlém de ter âgido com diljgência para verificar a verâcidâde, consistência, corÍeção e
suficiência das informâçôes pÍestedâs no termo de securitização de créditos imobiliários dâ Emissâo.

As palavrâs e expressões iniciadas em letrã mâiúscula que não sejam definidas nesta Declaração terão o
§r8nificàdo previsto no lermo dê SecuritiTaçào.

São Pâulo - SP, 27 de maio de 2019

PENTÁGoNOS.A. Dt DE TIfU Los E vALoREs MoBtLÉRtos

CaGo:
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aNtxo v

Dêclâração d€ lnexistêhciô de Conflito de tntêÍêss€s
A8ente ÍiduciáÍio cadaírâdo na CVM

Âa.ão SociaI: PENTÁGONO S,A. DISTRIBUIDoRA DE LOs E VALORES MOBILIÁRIOS
Endêreço: aven ida dãs Améíicâs, n 4.200,Bloco08,AlaB,Salas3O2,3o3e304,BaÍadaTíjuca,cEp2264,0102
cidade / EstadorRio deJaneiro/Rl
CNPJ ne | 17.343.6821000 1-38

Represêntado nestê àto por sêu diretor estarutário [.1
Número do Documento de ldentidade

O Agente Fiduciário a seguir identificado

dâ oferla pública com êsforços restritos do seguinte vatoÍ mobiliário

Declera, nos têrmos da lnstrução CVM ne 583/2016, a não exislêocia de situeção de conflito de interesses
que o lmpeça de exercer a Íunção de agente fiduciário para a emissão ecima indicada, e se compromete a
comunicar, formâlê imediatamente, à 83, a ocorrência de qualquerfato superveniente que venha a alterar
reÍerida situaçâo.

São paulo - Sp, 27 de maio de 2019.

t.l

ValorMobiliá.io Obiêto da Ofêrta: Cêrtificadosde Recebíveis tmobiliá.ios-CRt
Número da Emissãor r.
Número da séde:1424
Emissorl HABÍTASEC SECURÍTIZADORA 5.4., inscrita no CNPj/Mr sob o ne 09.304.42 / lc(]p].sg
ouàntidaderl.l
Formâ: Nominativà escritural

Ca160
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ANEXO IX

Emissõ€s da Emissorà êm que o Atentê Fiduciário Atuâ

No dotc dê celehruçãodesto Esdituru de Emissõo, coúo.ne oryonoEruno en.oninhcdo petd Emissoto, o
Ag.nte Fiducitttio klentiÍi@u que prcsto seNiços de osente iidt'.ióno nos seguintes emirsõer.

Sériê ê Embsão 1.sérb da 13 emissão dê.eniÍicado de Íeceblvêis imobiliáriosda Habitâsec
5€orrhiràdoE S.Â.

Emissão
Rs14.600.0OO,0O

Quântidade 4a

IGP-OI+ 10,75% a.â

Oâtâ dê Vên.imnto 15.10.2020

aliêneção fiduciária dê lmóvêle cêssão fidu.Érà dê rêebíveis

AdimpEncia Finânei.a

Série ê Emksâo 3ã, 4. ê 5! séri€s dâ 1ê êmissão de certificâdo dê re.ebíveis imobitiárior dâ Ha birasec
Sêcuritizadoíà S.A.

Emissão

Quántidadê 115 (3s sériê); 29 l4! sé riel; 28 ls! série)

R$52.107,365,36

lPcA +e% a.â. 13i sériê); lPcA + 15% a.a. lar sériê); tPca + 11,os2oy, a.ê,(5! *riê)
Oatà dê Vên.imênto 15.09.2021{3r sêriel; 15.o4.2023 (4r se.iê}; 15.10.208 {sr s€riê)

cesrãô fiduciáÍia dê rêebivêb

lnadimplência tiEn.€ira

séri€ ê Emissão 9r sêriê da 1rêmissão de ceníi.âdo de E.€bívêi5 imobiliários da Habitàec
Sêcuritizàdorâ S.A.

Emissão

Quântidade 36

Rs11.m).(DO,OO

Dàtã dê Vencimento

IGP-M + 12,0413% a.à

28.O5.2022

ria de cotas, promêss de âliênâção fiduciária de imóvêt, fiançâ ealiênação fidu.iá
prorÉssa d€ cessão fiduciáriã

Adimplênoa Financeira

série e Emissão

Emis§o

, 13!e 14!sérÊsda 1!êmissão dê cêrtiíicado de recebíveis imobitiários da
Hàbitasec SeorritizadoÉ S.A.

RS50.513,474,29
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U2, 2a e 2a Íesp€ctivamentê

IPCA +8,75%a.e. (r2.5€riel; IPCA+ 12%â.a. {134 +rie); tPCÁ + r6,4s15%â.â. í14!
sérê)

Data de Vêncünênto 15.10.2027, 15.09.2027 e 75.05.2026 rêspectivamntê

cêssão fiducÉria dê Íêcêhívêis€ promese de cesrão fidu.Éria de rccêbív€is€m
enoquê

lnadimplên.ia Financeirâ

séÍie e Emissâo

Emirsão

15!, 16i ê 17. seriês da 1! êmissão dê cê.tiÍi.ado dê rêebíueb imobitiários de
Hâbitã*. Sec,r riti2àdora S.A.

Rs55.323.373,52

Quantidâdê

Remuneração IPCA + 9% e.a., IPCA + 15% a.a, e tPCA + 19,2884% â.a. rêspectivamênte

107, 33 ê 24 íespêctivamentê

Data de Vencimênto 10.10,2021, 10.10.2021 e 10.11.2021 respectivamente

Sé.iê ê EÍnissão

cessão fidu.iária de íecebívêis, alienaêo fiduciária de quotâs

18rê 19! Sériês da 1iêmlsrào de c€rtifi.ádo de recebívêis imobitiáriosdâ Hâbitese.
Seo.rritirâdoE S,A.

lnadimplência Finan.êira

Emissão
E$67.603.811,32

quàntidadê 178 e 44, rêspectivãmênte

IPCA + 6% aá. ê IPCÂ + 9,7966% a.a. .espê<tiva mêntê
Dãtà de Vêncirnênto LO.O2.2O24 e 10.11.2024, rcspectiva rn€ nte

aliênâção fiduciária dê imóEl€ ces§o fiduciáÍiâ de r€c€bívêis

Adimplência Finan(Eira

Série ê Embsão 20! s€riê dâ 1! êmissão dê cêrtificado d€ Écsbívêb imobitÉrioi da Habitàsêc
SecuritiEdolã S.A.

Enirsão
RS51.751.340,68

Quàntidâde 170

IPCA + 6,95% a,a

Dâta de Vêncimênto LO.72.2024

Gâranti.s iária dê imóvel, cêssão fiduciárà de recêbívêise fianç.

Adilnplência Finan.êna

Série e Emissão l.emissão de ceÉifi6do dê rêcebíveis imobitiáÍios da Hàbitâsê.21r ê 22.5êriesda

Emisiãô
Rs12.436.116,58
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39 (21.sérÊl; 4(22.sériê,

IGP-M +1o,3O%a.a. e tGp-M +6,5% a..
Data dê VênciÍÉnto

âlienaÉo fiduciáriã dê imóvê|, essão riduciá.iã dê recebíveis

Adimplência Finan.eirà

1s.o5.2021

EnquadíàÍnento

Série ê Emissão 23rê 24.Sêri€ dâ 1rêmbsão de.ertifi@do de recêbtveis imobitiários da Hàbitasêc
Sêdritizadorà S.A.

Emissão
Rs125,@0.@O,OO

Quentidêdê 291í23e *rie);125 {2aa sériel

IPCA + 9,25% â.â. e |PCA + LL,l 602% à.a

Dàta dêVêncim€nto 22.O1,2029

Galantiàs alienaÉo fiducÉria de quotàs

Adimplência Financêhâ

sériê € Emissão 25r ê 26i Sêriês dâ 1!êmissão de cêrtiÍi6do de rêcebívêis imobitíários da Habitâse.
SecüritizâdoE S.A.

Emis§o
Rs17.538.792,05

qu.ntidade 47 (2sê sêíie);11126É sériêl

IGP-M+8% a.a

Data de Vên.i.rEnto 15.!0.2022

Adimplên.iâ FinancEiÍâ

sériê ê Emis§o 27r Sêriê da 1rêíhisão de cêrtifiedo de Eebíveb iÍnobitüriosdâ Hãbitasêc
Se(rrrhi!ádora S.A.

Emissào

Quântidade

RS36.96s.252,00

123

IPCA + 6,95%a.a

Datà dê Vêncimênto 20,o5.2025

Garântiâs àliêhàção fiduciária de imóvel, fianç! e cessão fiduciáriã de recêbÍveis

Adimplência Finàn.eira

série ê Emissão certificado de rêcebíveis imobiliários dâ Hâbitasec29r ê 30! sériê dâ 1!êmissão de

Emissão
nS37.@2.937,56

Quàntidãd€ 96 (29! seÍiê)24 {30!séri€)

IGP-M +25%a.â

\

?

v/

99



Dàta de Vên.iÍrcnto 06l0'9l2!2t

cessão fiduciária dê recêbívêis, aliênaçâo íiduciáriâ dê imóvet, âtiênaÉo fiduciária dê
açõês

lnâdimplência FiÉn@ira

série ê Embsão 32! 5éÍiê dâ 1aêmissão dê cenificado dê Eebiveis imobitiáriosda Habitas€c
SêcuririIadorâ S.A.

Émissão
B$35.965.252,00

quantidàde 123

IGP.M + 7,5% a.a

Data dê Vêncimnto 2o.06.2025

âlÊneção fiduciáriâ dê ações, àlienação ÍiducÉria dê imóvê|, Íiânçâ,.essão fiduciáriã
dê rêcebíEis

Adimplência Finaneir.

série ê Embsão 33r ê 34r SêÍiês da 1! êmissão de .êrtificado de.êebÍvêis imobitiários da Habitàsêc
5e@ritizadorâ S.A.

Émlssão
RS34.172.257,51

quantidadê 91e ZZ respectivamente

IGP-M+7,75%a.a

Dâtâ de Venciínênto 10.12.2023

Adimplência Finâneira

Série ê Emisão de 1a emistão de ceÍtifkâdo d€ recêbívêis imobitiáriosda Hâbiras€c36tséÍiê
sêcuritizadorâ S.A

Emissão
R$20.@O.0OO,OO

Quantidâde 66

IPCA+8% à.a

Oâtâ dê Vencimênto 05.12.2017

aliênâção fiduciária d€ quotôs, c€ssão fiduciáÍiâ dé Ecebívêis ê fiânça

lnadimplência Finàncênã

sériê ê Emissão

Emis€o

de cêrtifkado de E.êbívêb ihobitiá.iosda Habirase.52r 5êriê da li êmissào

Rs39.160.Ir3,99

11,7

IGP-Dl+ 12,6825 à.a
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10.05.2021Data dê Vênciírêhto

Garantias

sériê e EmÊsão s6! sêrie dà 1!êmisão d€ ceítiÍicâdo dê rc;bívalmobitÉrios dâ Habitasec
Securniadola S.A.

Adimplência Financêira

Emis§o
R$6.930.647,04

1

IGP-M + 15,39%a.a

Data dêVên.imênto 14.t2.2021

Galãúias cessão fiduciária de tundo dêoblase íiânF

Adimplência Finan.eirâ

Série ê Embsão 62! sêriê dâ l.emissão d€ cetiíkàdo de Écsbívêb imobilÉriosdâ Hâbirãsec
SecuritiEdorâ 5.A.

Emissão
Rs7 .777,52O,5O

25

lPcA+ 12% a.a

Data deVêncimnto 72.11.2022

aliênaÉo ÍiducÉrà dê.çõês, cêssão 6duciária de diíe hos crêd iróíios

Adimplência Finãn(tna

Sériê ê Emissão lremissão ertificado de re.ebíveis imobitiários da Habitasêc64! Sériê dà

Emissão
RS1o.581.o0o,oo

Quantidâdê 10.561

Dâta de Vêncirerúo
rGP-M + 12% a.a

15.07.2t24

alienâção fiduciáriâ de @tãs, fiança, hipote.a

Adilhplência FinanceÍa

Sériê ê Emissão 1a emissão cêrtiÍicado de recebíveis imobitiários da Habitasec67! Sériê da

Emissão
Rs28.@O.0OO,OO

2.860

IPCA + 13,6A% aà
Data dêVêncimênto 21.04.2031

cesão fiduciária de tundo de ohràsê fiança
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Adimplência Financêirâ

sérieê Embsão

Emissão

73. sêrie da 1| €missão dê ceÉificado de Gebívêb imobilÉrios d. Habhâsêc
Sê@rtizedoÍa 5.A.

Rs4O.OOO.m,0O

Quantidãde 40.ooo

IPCA + 10,50% ãâ
Dâta de Vêncimênto 01,12.2021

alienàéo Íiduciá.iã dê quotàs

Adimplêncià tinaneira

Sériê ê Emissão 77. ê 78. sériês de 1!êmissão cêrtifi@do d€ recebívêis imobiliários dà Habitâsec
se.uritizadora s.A.

Emissão
RS7o.o0o.m0,oo

Quantidàde 60.000 lTrr s€Íiel;1o.0oo {78 s sêrie)

1oo% de Taxa Dl+ 2,3o% â.a.lTte s4tbl; \cúo dataxa Dt + 3,5(r/6 â.â. Í78e +ri€l
Data deVencimênto 27.O1.2022

Garântiâs àliênâio fiduciári. de açõês, esão íiduciáÍia dê diEitos creditóÍior, fiança

Adimplênciâ Finaneira

Sériê e Emissão

Emissão

EO!SérÊ dà l.emisiào certifi@do dê rê.êbívêis imobiliários de H.bitase.
Sec1rrhiÉdoE s.A-

Rs71.045.4OO,49

Q,antidade 70,5r8

IPCA + 6,50% a,a

Data de vênciÍnênto 27.O3.2027

GâEntiàs

Enquadranrnto

aliênação íidu.Éria de imóvê|, cessâo ÍiducÉrà dê direitos.rêditó

Adimplência Finencenâ

Sériê e Emiséo Sé.iê da 1rêfti$ão de 6êrtificado dê Eébívêb imobitiá.iosda Hàbità*ca7.

Emissão
Rs50.000.0o0,00

Quântidade 50

10O% da Taxa Ot+4,75% a.â
Data dê Vênciftnto o7.o7.2021

alienâÉo íidu€iária de quotàs, cêssâo fiduciária dêaliênâ Éo íiduciá ria de imóvel,

Adimplênciâ Financsira
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Séri€ e Embsão 91r sêriê da laemissão dê.enifEdo dê Eebívêb imobitÉriosdâ Hàbitâse.
SedritÍÊdo.a 5.4.

Emissão
RS6o.ooo,ooo,oo

Quentidade 60.0(x)

1@% da leb ot + 7% à-e

Datâ de Ven.nnênto 24.O4.2020

àliênàÉo fiduciáÍiâ de imóvel, alienâção fiduciáriâ dê âÉês, cessão Íiduciárie dê
d iíeitos creditóíios ê fiãnçi

lnadimplência Financêirâ

sériê e Emissão 101.e 104. SerÉs dã lremÊ€o dê ertificado de rêcêbivêis imobitiáriosda
Hàbitâsêc SedritLadoÊ S.A.

Emissão
RS22o.m0.ooo,oo

220.000

10O% da Taxa Dl+ 1,3%a.e

Data dê Vêncimnto

e.rantias aliênação íidu.iárà de imóvê|, @ssão fiduciáriá de d irê itos creditóÍios ê íiânF

21.L2.2032

Adimplência Financ€ira

Série ê EmLsão 1! êmissão de cenificãdo de receblvêis imobiliários da Hàbhâse.

Emissão
RS 23.o(x)ID,oo (vinte três milhõês)

23.0@ (vinte três mill

IGP-DI + 7,75% a,à

Data dê Vêncimento 20.06.2029

eliênâÉo fiduciáriâ dê imóvel, essão íid'rciáriã de rêcêbívêis

Adimplênciâ Financeirâ

sériê ê Emissão liemissão dê cê.tificâdo de recêbívêk imobitiários da Hâbitasec116. SérÊ da

Emislão
26.50o.mo,(x) lvinte seis milhoes e quinhento;mitlRS

26.50O lvinte seb mile quinhentos)

1oo% Tàxa Dr + 6,34%a.a
Darà dêVen.imênto 22.10,202A

d irê itos credhórios; alienãção fiduiária de bêm imóvêt; âtienaÉo

Adimplência Íinâncsira

t
/
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série ê Emissão 1ú.ê 128rsêriê dâ l.emissâo dê certifEldo de ÉcebíEÉ imobitiáíios da Habitasec
Se@ritiÉdorà S.Â.

Emissâo

RemuneÍâção

RS 35.000.000,00 (trinta e.inco milhõês d€ reâis)

lPcA +8,15% a.â. Í118! sé.iê); loo"l dâ Taxe Dl + 1,35% ã.a. (12E! séÍiê)

3s,0@ ltrinta ê cinco mil)cRl

Oata de Ven.iínênto 06.12.2033 {118. 5e ri€); 07 .12.2027 112a1 séth-l

âliênação íiducÉria de aç6ês ideêis; cêssão fiduciária de dnê itos cred itó rios; ãvat

Adimplência Financeira

Sériê ê Emissâo 131! Sêrê da lremisio de ertificado (h re@bÍvêis imobiliários dã H.hitesêc
5ecuritirãdola S.A.

R.S 38.000.000,00 {rrinta e oito milhões de rêàis)

38.o0O ltíintà ê oito mil)CRl

100% dâ Tâxã Dl+2,50%a.â.

Dâta dê Vencimênto 17.01.2023

ã liênaÉo Íiduciárià de imóveÊ; âlienaÉo fiduciáriâ d€ @bs; âvàt

Adimplénciã Financêira

Série ê Emirsão 133.sêrb d. 1É êíhirsâo dê ceÉifrcâdo dê íecebívêis imo bitiá íios da Habiras€c
Seoririr.dorà S.A

Emi5iào
RS 44,00oooo,0o (que í€ntâ ê quatro milhõês de rêais)

4a.0@ (quãrênta e quâto mil) cRt

oata ae úincimeno
l0O% dà Tàxa Dr + 1,35% a.a

22.03.202:l

Gar.ntias fiduciá.iâ dê irnóvel; cesão íiduciárà dê direitoscreditórios e hipotec3alienaÉo

Adimplênciâ EinancÊirâ

Série ê Emisão 3a S€Íie dâ 1a êmissão de ertificado de rêcebíveis imobitiáíios da Habitàsêc
Sê.uritizadora S.A.

Emissão
41.O43.OOO,OO íquarentâ e um milhõês, quarentâ ê rres mitÍêàis)RS

Quantid.de 41.043lquarenta ê um mile quarenta ê rrês) CRt

IPCA + 6,45% à.a

Data dê vêncimênto 07.05.2031

ria de imóvêis, alienação fiduciá.ia dê a9õês ê cesão fiduciária de

Adimplência FinancÊnã
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