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TERMO DE SECURITI2AçÂO DE CRÉD|TOS IMOBITIÁRIOS

Pelo presente instrumento pârticulaí, dê um lãdo, na quâlidade de emrssora dos cRl

(conÍoÍme deÍlnido abaixo):

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedãde por açôes com re8rstro de companhia

securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários ("çll!!"), com sede na cidade

de sâo Paulo, Êstado de 5ão Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.-Ô 2.894,

9e andar, conrunto 92, CEP 01451-00O, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídicâ

do lúinistério da Economia, Fazenda e Plane,amento ("CNPJ/ME") sob o

n.e 09.3M.427/0001-58, neste ato representada na forma de seu Estatuto so€ial

("EMis§gIA" ou "Securitizadorã"); e

de outro lado, na qualidade de a8ente fiduciário, representendo os interesses da comunhão de

titulâíes dos CRll

vóRrx DtsTRtBUtDoRA DE TÍrulos E vatoREs Mo8luÁRlos trDA., com sêde na Av.

Brigâdeiro Faria Lrma, ne 2.277,2a andat, CEP 01452{00,lardim Paulistâno, CEP 01452

000, Crdade e Estado de 5âo Pêulo, , inscíita no CNPJ/ME n-o 22.610.500/0001-88, neste

ato representada na forma de seu contrato social ("agg qEj!-cqÉ4s");

Vêm, por este, e na melhor forma de direito, celebrar o presente Iermo de Secuitízoçõo de

Créditos lmobíliórios ('IeIrng_CClE!!If!Eêç!9"), para vinculer os créditos lmobiliários aos

certificados de Recebíveis lmobiliários dã 146.5ériê da 1e Emíssão da Hãbitasec Emissora S.A.,

de acordo com o artito Ea de lei n.s 9.514, de 20 de novembro de 1997, conformê alterada, a

lnstrução de CVM n.e414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alteradâ, a lnstrução da

cvM n.e475, de 16 de janeiro de 2009, conforme ellerada, e demãis dlsposições legais

aplicáveis e as cláusules abaixo rêdigidas.

cúusut-A PRtMEtRA - DEFTN|çÕES

1.1. Oefinicões: Pâra os fins deste Termo de Securitizãção, adotam-se as seguintes

deÍiniçôes, sem prejuízo daquelas que foÍem estêbelecides no corpo do presente:

1.1.1. Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressõês em maiúsculas,

não deÍinidas nestê Termo, terão o signrficado previsto abaixo ou nos Documentos da

OpeÍação (abaixo definido)j e (ii) o másculino incluirá o feminino e o sihgular incluirá o

plural. Todas as referências contidas neste Termo a quaisqLrer outros contratos ou

documentos srgnificam uma referência a tais conttatos ou documentos da mâneirâ

que se encontrem em vigor, coníorme âdltados e/ou, de quãlquer forma, modificados.

"Adouirente" Teíceiro adqurrente do(s) lmóvel(islj
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VóRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBIUÁRDS [TDA., âcima qualiFicadâi

"Alienacões Fiduciária de

lmóveis":

Alienações fiduciáíiâs em gaíantià à sêrem constituídâs

sobre os lmóveis, nos termos de cede um dos

lnstrumentos Particulàres de Aliênâção Fiduciáriâ de

lmóveis;

"Aoqrtlz3çêglxtEql4!éÉ
compulsória":

Tem o signiÍicado que lhe é atribuído na Cláusula 6.46.4

deste Termo de Securitrzâção;

"ANBIMÂ" ASSOCTAçÃO BRASTlITRA DAS ENTIDADES DOS

MERCÁDOS FINANCEIRO E 0E CÁP|TA|S, associação

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

Paulo, à Avenida das Nações Unidas, n.e 8501, 21e andar,

Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPI/ME sob o

n.e 34.271.!7UOú7 -62)

"Assembleiâ Geíal de Íitqlaíe5

de CRl"

Assembleia gerâl de tituleíes de cRl a ser reâlizâdâ em

conformidade com â Cláusula Onze destê Teímo de

Securitizaçãoj

"Banco Liquidante" lTAÚ UNIBANCO S.a., instituíção finâncêirê, com sede na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praçe

Alfredo Egydio de Souza Aranhâ, n.q 100, Torre Olavo

Setúbâ|, CEP 04726-170, insüila no CNPJ/ME sob o n.e

60.701.190/0001-04, responsável pela liquidâção

financeira dos CRI;

"Boletins de Subscricão" Boletins de subscrição dos CRl, por meio dos quais os

lnvestidores Profissionais subscreverão os CRI e

foímalizârão a 5uâ adesão a todos os têímos e condições

deste Termo de Securitizâção e da Oferta;

"Bíadesco EB!" O BANCO ERADESCO BBI S.4., instituição financeira

inteBrânte do sistema de distribuição de valores

mobiliános com estab€lecimento no Município de são

Paulo, Estado de 5ão Paulo, na Avenida BriSâdeiro Faria

Lima, ne 3064, 10e andar, CEP 01.451{00, inscrito no

CNPI/ME sob o ne 06.271.4641010343;

"83" A 83 S.A. - BRASll" 8O|SA, BAICÃO ou a 83 S.A. -
BRASll. BOtsÀ BAICÃO - Segmento cetip UTVM,

fr
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instituição dêvidamentê auto zadâ pelo Banco Centraldo

Brasil perâ â presteção de seNiços de depositário

eletrônico de âtivos escíiturats e liquidação financeira,

com sede na Cidàde de Sâo Paulo, Estâdo de São Paulo, na

Praça Antonio Prado, n.s 48, Centro, CEP 01010-901;

"!!9" ou 'çéCq!-e§" Â CCB Hesa 76, a CCB Hesa 1OO, â CCB Hesã 109, a CCB

Hesâ 112, a CCB Hesa 130, â CCB Hesa 160 e a CCB Hesa

167, quando referidas em conjunto;

"CCB Hesa 76" A Cédula de Crédito Bencário ne FP0619A, êmrtidâ pela

HESA 76, em favor do Cedente, no valor de

RS61.856.000,00 (sessenta e um milhões, oitocenros e

cinquenta e seis mil reeis ), por meio da qual o Cedente

concedeu financiamento imobiliário à HESA 76j

"CCB Hesa 100" A Cédula de Crédrto Bâncário ne FP05198, emitida pela

HESA 100, em fâvor do Cedente, no vâlor de

RS61.698.00O,0O (sessenta e um milhões, seiscentos e

noventa e oto mil reâis), por meio dâ qual o Cedente

concedeu financiamento imobiliário à HESA 100;

"CçC-E!E-199" A Cédula de Crédito BancáÍro ne FP0619C, êmitida pela

HESA 109, em favor do Cedente, no valor de

RS67.636.00O,0O (sessente e sete milhões, serscentos e

trinta e seis míl reais), por meio da qual o Cedente

concedeu financiamento imobiliáíio à HESA 109;

"CCB Hesâ 112" A Cédulê de Crédito gancário ne FP06190, emitida pela

HESA 112, em Íavor do Cedente, no valor de

R539.051.00O,0O (trintâ e nove milhões, sessenta e um mil

reais), por meio da qual o Cedente concedeu

financiâmento imobiliáno à HESA 112;

CCB Hesâ 130 A Cédula de Crédito Bancário ne FP0619E, emitrda pela

HESA 130, em favor do Cedente, no valor de

RS50.555.000,00 (cinquenta rnilhões, quinhentos e

cinquenta e cinco mil reeis), por meio da quel o Cedente

concedeu financiamento imobiliário à HESA 130;

"ççc_Ee§a rEg" A Cédulâ dê Crédito Bancário ne FP0619F, emitida pela

HESA 160, em favor do Cedente, no valor de

RS88.103.000,00 (oitenta e oito milhões, cênto e três mil

4
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reais), poÍ meio da qual o Cedente concedeu

flnanciamento imobiliário à HESA 160;

"CCB Hesa 167" A Cédulâ de Crédito Bancáíio na FP0619G, emitida pela

HESA 167, em favor do cedente, no vêlor de

R553.208.000,0O (cinquenta ê três milhôês, duzentos e

oito mil íeâis), por meiô da quâl o cedente €oncedeu

flnânciamento imobiliário à HESA 167;

"ccr" As Cédulas de Crédíto lmobiliário intê8râis nes FP06L9A,

FP06198, FP0619C, FP06190, tP0619E, FP0619F e

FP0619G sem garantia real, sob a forma escntural,

emitidas pelo Cedente, nos termos do §3s do ârtigo 18 da

Lei n.s 10.931/04 e da Escritura de Emissão de CCl,

representatrvas dos Créditos lmobiliários;

"Cedente" FAMÍI.N PAULISTA COMPANHIA HIPOTECÁRh,

instituição financeira, com sede na cidâde de Santos,

Estado de 5ão Pâulo, ne Rua João Pêssoâ, n.s 61/63,

Centro, CEP 11013-903, inscrita no CNPJ/MÊ sob o

n.-o 53.146.22110001-39;

"çs:Éel!d!çÉ!4" cessão fiduciária em Barantia a ser constituida sobre

Recebíveis, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciáriê;

"cEÍ1P27" Tem o significãdo quê lhe é atribuído na cláusula 3.2 deste

Termo de Securitização;

CNP]/ME" cadastro Nacional dê Pessoa Jurídica do Ministério da

Economia, tàzenda e PlanêJamento;

"códiso civil" Lei n.e 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme

alterada, ou outra legislação que venhâ â substituí la;

"Códiqo de Processo Civrl" Lei n.e13.105, de 16 de março de 2015, conforme

âlterada, ou outra legislação que venha a substituí laj

"Condiçõês PÍecedentes" 5ão as condições precedentes para que a Emissorê rêalize

o pagamento do Preço de Aquisição, conforme previstas

no ContÍato de Cessão;

"conta do Patrimônio

seoarado":

Conta corrente na 36287-6, Agência ne7307, mantida

junto ao Banco ltaú Unibanco (ns 341), de titularidade da

(

^

1
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Emissorâ;

Contrato de Cessão" lnsüuhento Porticulot de Conüoto de Cessõo de Ctéditos

lmobilióios e Outtos Averços, celebràdo, nêstã dâtâ, entíê

o Cedente, ê Emissora, as Devedorâs, poÍ meio do qual os

Créditos lmobiliários, íepíesentados Delas CCl, foíâm

cedidos pelo Cedente à Emissorâ;

Contrato de Cessão Fiduciária lnstrumento Potliculor de Cessõo Fiduciário de Recebíveis

em Gorontio e Outros Aveírços, frrmados, nestâ data, entíe

as FiduÔantes, na qualidede de fiduciantes, e ã Emissora,

na quahdade de fiduciárie, com e Íinalidãde de Barantir as

Obrigações Gàrantidâs;

"çg.!]relg-sc lill[Lbuisês" lnstrumento Porticulor de Controto de Coodenoçôo,

colocoçõo e DÉttibutçõo Públiao, com EsÍorços Resttitos de

Distnbuiçõo, sob o Regime Misto de Melhorcs Esíotços e

Gotuntio Fime, de CeftiÍicodos de Recebíveis lmobiliótios

do 146 
'éie 

do 7s Emissõo do Hdbitotec Secuitizodoío

S.4., celebrado nestà dàta entre a Emissora e o

coordenador Líder;

"coordenador Líder" o BANCO BRÂDESCO BBI S.A., ecima qualificado;

"Créditos lmobiliários" oireitos de crédito decorrentes das CCB, com valor total

de principâl de RS422.117.000,00 (quâtrocêntos e vinte e

dois mtlhões, cento e dezessete mil reais), acrescido de

juros, conforme previsto em cada uma das CCB, bem como

todos e quarsquer outros encargos devidos por força das

CCB, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais

como encârgos moíatórios, multâs, penalidades,

indenizâções, despesâs, custâs, honorários e demais

encargos contratuais e letais previstos na e relêcronâdos

às CCBj

"cRl' Os Certificados de Recebíveis lmobiliários da 146. série de

1r Emissão da Emissora, emitidos com lastÍo nos Créditos

lmobiliários, por meio dâ formãlização deste Termo de

Securiti.ação, nos teÍmos do artigo 8s dâ Lei n.e 9.514/97;

"CRl em Circulacão", paÍa fins de

quórum:

Todos os CRlsubscritos e integralizâdos, êxcluídos aqueles

mantidos em tesouraria pelo próprio Cedente, pela

Devedora e pelâ Emissora e os dê titu âridade de

I
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"cvM"

sociededes por elas controladas;

Comissão de Valo.ês Mobiliários, êntidãde autárquica em

regimê espêciâ|, vinculada eo Ministéío da Economia,

Fazenda ê Planelamento, criada pela Lei n.e 6.385, de 07

de dezembro de 1976, conforme altêradà, com sede ne

cidade do Rio de Janeiro, estado do Rro de Jâneiro, na Ruâ

Sete de sêtêmbro, n.e 111, Centro, CEP 20050-006, inscritâ

no CNPJ/ME sob o n.e 29.507.878/0001-08;

"Data de Emissão" 21 de junho de 2019;

"Data de Pasam ento dos CRl" Cada datâ de pa8âmento dos luros Remúneratórios e da

amortização dos CRl, conforme Ânexo ll deste Termo de

Seturitização;

Dãta de vencimento Finâ1" A dãta de vencimento dos CRl, qual seja, 27 de junho de

2023;

"Dâtã de Vêrificâção" Íem o si8nificâdo que lhe é atribuído na Cláusule 2.9.1.1

destê Termo de S€curitizeção;

"Demais Desoesas" Tem o srEnifrcado que lhe é atribuÍdo na Cláusula 12.1

destê Íermo de Securitização;

"Desoesas" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 12.1

deste Termo de Securitização;

"DesDesas FIof Íem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 12.1

deste Termo de Securitizâção;

"Devedoràs" ou "Fiduciantes" A HESA 76, â HESA 100, a HESA 109, â HESA112, a

HESA 130, a HESA 160 e e HESA 167 quando referidàs em

con,unto, quândo consideradas em conjuntoj

"Si!-UU" Todo e quãlquer dia que não seja sábado, domingo ou

feriado declarado nácional na Repúblicâ Federetivã do

Brasil;

"Documentos da Opereção" Os documentos que inte8ram a Emissão, quais sejam (i) as

CCB; (ii) Escritura de Emissão de CCI; (iii) o Contrato de

Cessão; llv)os lnstrumentos Particularês de Alienação

117625W23 43012
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Fiduciária de lmóveis; {v) o Contrato de Cessâo Fiducrária;

lü) o presente Termo de Securitização; (vii) os Boletifls de

S'rbscíição; ê (viii) o Cortrâto de Drstribuiçâo;

"Emissora" ou "Securitizadora" HABITASEC SEcURITIZADoRÁ s.4., acima qualificâda;

"E!d$ée" 146ê série de 1ê emissão de CRI dâ Emissorâ;

"Empreendimentos" Empreendimentos imobiliários residencieis e comerciais,

realizãdos nãs cidades de Cãmpinas - SP, São Paulo - SP,

Campo Grânde - MS, Mogi das Cruzes - SP, ltajaí- SC e

Joinvrlle -SC, conforme identiÍrcados no Anexo ldas CCB;

"Escritura de Emissão de CCl" lnstrumento Porticulot de Efiissão de Cédulos de Crédito

lmobiliório lntegrui, Sem Goruntio Reol e Sob o Fomo

Esctitutol, Íifiddo nesta datê entre o Cêdentê e ã

lnstituição Custodiânte;

Escriturado/' lTAÚ CORREÍORA DE VAIORES S.4., instituição financeirâ,

com sede na cidade de Sáo Paulo, Estàdo de São Paulo, na

Avenida Britadeiro Faria Lrma, n.e 3.500, 3e andar,

CÉP 04538-132, inscrita no CNPI/ME sob o

n.e 61.194.353/0001-64, responsável pela escrituÍação da

Emissore;

"Evento de Vencimento

Antecipado"

Tem o signifrcâdo que lhe é atnbuído nâ Cláusulâ 5.2 dêste

Íermo dê Securitização;

"Fiança" Tem o significâdo que lhe é atribuído nâ Cláusula 2 9.2

deste Teímo de Securitizâçãoj

"Helbo/' HETBOR EMPREENDIMENTOS S.4., sociedâde por acôes,

com registro de companhia aberta perante a CVM, com

sede na cidade de Mogr das Cruzes, Estâdo de São Pôulo,

na Avenidâ Vereâdor Nârciso Yague 6urmarães, n.a 1145,

159 Andar, Jârdim armênia, condomínio Helbor concept -
Edifício corporate, cEP 08780-500, inscritâ no cNPl/ME

sob o n.e 49.263.189/0001-02;

"E!54r§ HESA 76 - INVESTIMET{TOS IMOBIUÁRIOS LTDA.,

sociedade limitada de propósito especíÍico, com sede na

cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na

Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, ns 1.145, 15e

,A
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andâr, Jârdim Armênia, CEP 08.780-500, inscÍitê no

CNPI/ME sob o ne 09.008.802/0001-12;

"EE5Aj99 HESA lOO - INVESTIMENTOS IMOBILÉRIOS LTDA.,

socaedâde limitâdâ de propósito específico, com sede na

cidade dê Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na

Avenida Vereâdor Narciso Yâgue Guimârães, ne 1.145, 15e

andar, Jardim Armênia, CEP 08.780-500, inscrita no

CNPJ/ME sob o n 12.98A.512/oool-97 ;

"EE§A-109 HESA 109 - INVESTIMENTOS IMOBITIÁRIOS TTDA.,

so€iedàde limitada de propósito específico, com sede na

cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, nâ

Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, ne L.L45, 15e

andar, Jardim Armênia, CEP 08.780-500, inscrita no

CNPI/ME sob o ne 12.989.29410001-05;

"HESA LI2" HESA 112 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,

sociedadê por àções, com sede na cidàde de Mogi das

Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereâdor Narciso

Ya8ue Guimarães, ns 1.145, 15e andar, Jardim Armênia,

CEP 08.780-500, inscrita no CNPI/ME sob o np

12.a56.A441O0O1-18;

"!!5A 13p" HESA 130 _ INVESTIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTOA.,

sociedade limitâda de propósito específico, com sede na

cidade de MoBi das Cruzes, Estado de São Paulo, na

Avenida Vereador Nârciso Yague Guimarães, ne 1.145, 15e

andar, lardim Armênia, CEP 08.780-500, inscrita no

cNPJ/ME sob o ns 14.562.a191ooo1-57:

"!!§Â_169" HESA 160 - INVESTIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTOA.,

sociedadê limitada de propósito específico, com sede na

cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Pãulo, na

Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, ne 1.145, 15p

andar, lardim Armênia, CEP 08.780-500, inscrita no

CNPJ/ME sob o ns 17.616.989/0001-65;

"HEsA 167" HESA 167 _ INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.,

sociedade limitada de propósito específico, com sede na

cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na

Avenida Vêreador Nârciso Yague 6uimarães, nP 1.145, 159

andaL Jardim Armênia, CEP 08.780-500, rnscíta no

4
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CNPJ/ME sob o ns 20.909.915/0001-21;

,1GP.M" índice Gerâl dê Píeços do Mercâdo, calculado e divul8ado

pela Fundâção Getúlio Vargas;

"lmóveis" lmóveis de pÍopíredade das Frduciantes, identificados no

AlgILLl dos lnstrumentôs Pârticulares de Alienâção

Fiduciária de lmóveis;

"lnstituição Custodiànte" A VÓRTX DISTRISUIooRA DE ÍÍTuLos E vALoREs

MoBlLlÁRlos |-TDA., acimã qualificede;

"lnstruçâo CVM n.e 414" lnstíução da CVM n.e414, de 30 dê dezembro de 2004,

conÍorme alterada, que regula a emissão e a distribuição
pública de CRI;

"tnstrução CVM n.e 400" lnstíução da CVM na 400, de 29 de dezembro de 2003,

conforme altereda, que regule as ofêrtas públicas de

valoíes mobiliários;

"lnstruÇão CVM n.e 476" lnstrução da CVM n.e476, de 16 de jâneiro de 2009,

conÍorme alterada, que reSula as ofertas púb[cas de

valores mobrliários com esforços restritos;

"lnstrucão CVM n.9 539" lnstrução CVM n.e 539, de 13 de novembro de 2013,

conforme alteradã, que dispôê sobre o dever de

verificação da adequação dos produtos, serviços e

operações ao perfil do cliente, bem como define

lnvestidore5 Qualificados e lnvestidores Profissionàis;

"l-!§&ça9-cvM-! qE3" lnstrução CVM n.e 583, de 20 de dezembro de 2016, que

dispõe sobre o exercício dâ função de âgente fiduciário

dos debentuíistês;

"lnstrumentos Particulares de

Alienâção Frducrária de

lmóveis"

lnstrumentos Porticulores de Alienoção Ftduciótio de

lmóveis em GoÍontio e Outros Ávenços, firmâdos, nesta

data, entíe âs Fiduciantes, ne quahdade de Íiduciantes, e a

Êmissora, na qualidade de fiduciária, com a finalidade dê

garantir as ObriSações Garântidâs;

"l nvêstidores Prof issionars" Tem o sitnificado que lhe é atíibuído na Cláusula 3 3.1

deste Termo de Sêcuritização;

(
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"lnvestidores Qualiflcados" Tem o si8nificado que lhe é atribuído nâ Cláusula 3.5 deste

Teímo de Securitrzação;

"ue4/EeE" índice Necionel de Preços âo Consumidor Amplo,

calculado e divulgâdo pelo lnstituto Brâsilerro de Gêografiâ

e Estàtisticâ;

1UCE5P" Junta Comercial do Estado dê São Paulo;

"luros Remuneíetóíios" É a remuneração devrdâ ãos titulares dos cRl, conforme

estabelecida na Cláusula 3.1, alínee "(g)", deste Termo de

Securitização;

"Lei n.e 6.404/16" Lei n.e 6.404, de 15 de dêzembro de 1976, conforme

alterada, quê dispõê sobre as sociedades por âçôes;

"Lei n.e 9.514197"1 Lei n.a 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme

elterada, que regula o Sistema de Financiemento

lmobiliáíio;

"Lein.s 10.931/04" Lei n.s 10.931, de 02 de agosto de 2004 conforme

alteradâ, que dispôe sobre a âfetação de incorporaçóes

imobiliáries, letres de crédito imobiliáíio, cédula de crédito

imobiliário, cédula de credho bancário, altera o decreto-lei

911, dê 1 de outubro de 1969, as leis 4 591, de 16 de

dezembro dê 7964, 4.12A, de 14 de julho de 1965, e

10.405, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras

providências;

"MSA" Tem o significado que lhe é atribúído nâ Cláusula 3.2 deste

Termo de Securitização;

"ObriEacóes Garântidas" o Íiel, pontual e integrâl cumprimento (i)da obrigação de

pagamento dê todos os direitos de crédlto decorrentes

das cCB, com valor totâl de pínarpal, consideíândo todâs

as ccB em conjunto, de RS422.117.000,00 (quatrocentos e

vinte e dois milhóes, cento e de2essete mÍ reais),

acrêscido de juÍos, conÍorme previsto em cada uma das

CCB, bem como todos e quaisquer outros encarEos

devidos por forçâ das CCB, incluindo a totalidade dos

respectivos acessórios, tais como encar8os morêtórios,

Íhultas, penâlidadês, rndenizações, despesas, custas,

honorários e demais encargos contratuais e legais

1176259\23 43012
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prevrslos ê relacionados às CCB, bem como (li) quaisquer

outras obrigações, pecuniárias ou nâo, bem como

declârações e garantiâs da Helbor e dâs Devedoras nos

termos dos Documentos da Operação, incluindo, sem

limatação, as obrigações de pa8amento dos CRl, incluindo
juros aêmúneratórios e moratórios, correção monetária,

multâ e qualqueí outro êncar8o previsto no Têrmo de

Securitização até liquidâção integral dos CRI;

"oferta" os cRl serão objeto de oferta pública e distribuídos com

esforços restritos, em conformidede com a Instrução CVM

n.9476, estando, portanto, automâticamente dispensada

de regislío de distribuição na CVM, nos termos do artigo

6s de referida lnstruçãoj

Patrimônio Seoârâdo" Patíimônro constituído mediante a instituição do Regime

Fiduciário, pela totalidade dos créditos lmobrliáíros, pelas

ccl, pela conta do Pâtrimônio sepêrado, pelas Âlenações

Fiduciárias de lmóveis, p€la Cessão Fiduciáriâ, incluindo

todos seus respêctivos acessóíos, os quais, nos termos do

ârtigo 11 da Lei n.e 9.514/971 (i) constituem patrirnônio

destacado do patrimônio da Emissora; (ii) serão mantidos

apartados do patíimônio da Emissora até que complete o

resEate da totalidâde dos cRl; (iii) serão destrnados

exclusivemente à liquidação dos CRI ã que estão afetados,

bem como ao pagamento dos respectivos custos de

administração e de obritações fiscais, inclusive rributos de

qualquer natureza, vigentes ou quê venham a sêr

instituídos ao longo do prazo do CRl, que tenham como

bese de cálculo eventuais ganhos apurados pelo

Pâtíimônio sepâíâdo; {iv) estão isentos de quàlquer àção

ou execução pÍomovida por credores da Emissora; (v) não

são passíveis de constituição de Barantras ou de excussão

poí quaisquer credores dâ Emissora, por mais píivilegiados

que sejam, e só responderão, exclusivamêntê, pelas

obírgações inerentes aos CRl, ressalvando-se, no entanto,

eventual aplicação do àrtigo 76 da Medlda Provisóía

n.e 2.158-35; e (vi) só responderão pelas obrigaçôes

inerentes aos CRI a que estão afetados;

"Ptazo Adicionaloara

Constituição de Gerantias"

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.4 deste

Teímo de Securhização;

4
W
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"Prazo de Colocacão" Prazo de colocação dos CRlcontado do início da Oferta, na

forma dos àrtitos 7-Â e 8-o da lnstrução CVM n.e 476/09,

até â ocoÍênciê dã subscrição e integralizàção da

totàlidade dos CRI pêlos investrdoíes;

"Preco de Aquisicão" Tem o signifrcedo que lhe é atribuído nà Cláusulà 2.8 deste

Termo de Securitizeção;

Preco de Aouisicão [íouido Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.8 deste

Termo de Secuíitização;

Razâo de Garantia lnicialTotal" Tem o si8niÍicado que lhe é atribuído ne Cláusula 6.4 deste

Termo dê Securiti!ação;

"Razão Mínima de Garantia" Íem o siBnificado que lhe é atribuído na Cláusula 2.9.1.1

deste Termo dê Securitização;

"Recebíveis" Os recebíveis decorÍentes de venda dos lmóveis

outorgàdos em gârântiâ;

"Regime Fiduciário" Retime Fiduciário instituído sobre os Créditos lmobiliários,

as CCl, â Conta do Patrimônio sepârado e as Alienações

Frducráíias de lmóveis, nos termos do artigo 9e da lei
n.o 9_514191;

"Taxa Dl Variação acumulada das tâxas médiâs diárias dos

Depósitos lnterfinanceiros - Dl de 1 (um) die, over extra-

8rupo, expressas na forma percentual ao ano. com base

em uín âno de 252 (duzentos e cinquênta e dois) Dias

Úteis, calculadas e dNul8âdâs pêla 83 no informativo

Diário disponível em sua página na lnternet

htt í, br

"Titulares dosl!81" Os investidores profissionais e/ou qualificãdos

subscritores e detentores dos CRl, conÍorme o caso;

"Vâlor Nominal Unitáno" Tem o signiÍicâdo que lhe é atribuído na Cláusula 3.1,

alínea "(e)", deste Termo de Securitizaçãoj

1,.2. Todos os prâzos aqui estipulâdos serão contados em dias corndos, exceto se

expressamente indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer data ãqui previstà não ser

Dia Útil, haverá prorrogeção para o primeiro Diâ Útil subsequênte, sem qualquer penaldade.
páginâ 14 de 106
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1.3. A Emissão regulada por este Termo de Securitização é realizada consoante o que

âutori2e o perágrâfo terceiro do artigo 22 do Estatuto Sociâl da tmissora, consolidado em data

de 25 de abril de 2019, mediante deliberação tomada em Assembleia Geral Ordinária e

Extraordinária, cuia ata Íoi devidamente regrstrâdâ perânte a Junta Comercial do Estado de

são Paulo em dâta de 16 de mêio de 2019, sob o número 257.983/19-3.

cúusuta SEGUNDA - ouETo E cRÉorros rMoBr[ÉRros

2.1. Q!jg!g: Pelo presente Termo de Secuíitizâção, a Emissora vrncula, em caráter

irrevogável e irretratável, a totalidade dos Crédrtos lmobiliários cedidos à Emissora pelo

Cedente, íepresentados peles CCl, sem qualquer coobrigação, nos termos do Contrato de

Cessão, aos CRI da 146q 5érie dã 1s Emissão da Emissora, cujas càracteristicas são des(ritas na

cláusula 3.1 deste Termo de Securitização.

2.1.1, o valoí integíal da subscrição e integralízação dos cRl, que seíá equivalente ao

Preço de Aquisição, ficará depositado e retido na Conta do Patrimônio Separado, e

somente será liberado pela Emissora, por conta e ordem do Cedente, às Devedoras

desde que observedo o cumprimento das Condições Precedentês, nà forma

estabelecida no Contrato de Cessão.

2.2, Créditos lmobiliáÍios Vinculâdos: A Émissoía declara que, pelo presente Termo de

Secuntização, Íoram vinculados à presente emissão de CRI os Créditos lmobiliários

representados pelas CCl, de sua titularidâde, com seldo devedor de R$422 117 000,00

(quatrocentos e vinte e dois milhóes, cento e dezessete mil íeais), ne Data de Emissão.

2.2.1. O presente Termo de Secufltização e o respectivo Regime Fiduciário serão

registrados na lnstrtuição Custodiante, nos termos do artiSo 23, pará8rafo único, da Lei

n.s 10.931/O4, através da declaração contida no Anexo Vl deste Termo.

2,3. Carâcteíisticâs dos Créditos lmobiliários: As carâcterísticar dos Créditos lmobrliános

vinculed05 a este Termo de Securitização estão perfeitamente descritas e individuãlizadas no

Anexo I deste Termo de Securitização.

2.4. vinculaÇão dos Créditos lmobiliários egs lgRl: os paEamentos rêcebidos pela Emissorà

êm virtude dos Créditos lmobiliários represen(âdos pelas CCI serão computados e integrarão o

lastro dos CRI até sua integrãl hquidação. Íodos e quaisquer Íecuísos íelativos aos

pagamehtos dos Créditos lmobiliários representados pelas CCI estão expressamente

vinculados aos CRI por força do Regime Fiduciário, constituído pela Emissora em conÍorlnidade

com o prêsente Termo de Securitizeção, não estando sujeitos a qualquer tipo de retenção,

desconto ou compensação com ou em decorrência de outÍas obragaçôes da Emissora. Neste

sentido, os Créditos lmobrliários íepresentados pelas CCl, as CCl, as A[enações Fiduciárias de

lmóveis, as cessões Fiduciárias e a conta do Pâtíimônio Separado:

11r625C{23 4§12
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(â) constituem Patrimônio Separado, não se confundindo com o pâtrimônio comum

de EmissoÍa em nenhuma hipótese;

(b) permanecerão seeregados do patrimônio comum da Emissora até o patamento

integíâlda totalidade dos CRI;

(a) destinam-se exclusivamente ào pagamento dos CRI e dos custos da âdmrnistração

nos termos deste Termo de Securitização, bêm como ao pâgâmento dos custos

relacionados à Emissão, incluindo mas sem sê limitar a (i)emolumêntos de 83

reletivos tento às CCI quânto ãos CRlj (ii) remuneração da Emissora pela

estíutuíação da Oferta; (iii) remunerâção e ser pâga à lnstituição Custodiente;

(iv) remuneração e eventuais reembolsos de dêspesas devrdos ao agente

Fiduciário; (v) despesas relativas ao depósito de ativos para distribuição e

negociação nos ambientes da 83, e atualização dã clãssificâção dê risco dos CRl,

se houver; e (vi) averbações em cartórios de registro dê imóveis e títulos e

documentos, quando for o caso;

(d) estão isentos e imunes de qualquer ação ou execução promovida por credoíes da

Emissora;

(e) não podem seí utilizados na prestâção de garantias e não podem sêr excutidos

poí qrrâisquer cíedores da Emissora, por mais privilegiados que sejam; e

(í) somente respondem pelas obrigações decorrentes dos CRI a que estão

vinculados.

2.5. A titulaírdade dos CÍéditos lmobrliáflos representedos pelas ccl foi adquirida pela

Emissora por meio da celebração do Contrato de Cessão e a transferência das CCI realizada por

mêio dâ Bl, sendo que todos e quarsqueÍ recursos decorrentes dos Créditos lmobiliários

representados pelas CCI seíão pagos diíetamente à Conte do Petrimônio Separado, mediante

Transferêncra Elêtíônica 0isponível (TED] ou por outre forma permitida ou nâo vedada pelas

normâs então vigentes,
4

2.6. fu CCI representativâs dos Créditos lmobiliários foram emitidas sob a forma escritural

e a Escritura de Emissão de CCl, por meio da qual Íoram emitidas todas as CCl, encontra-se

custodrada pêla lnstituição Custodiante, tendo sido as CCI devidamente registradas na 83, na

forma píevista nor parágrafos 3' e 4' do ertigo 18 da Lei n.e 10.931/04. A transÍerência das CCI

do Cedentê parâ ã Emissorâ será reaiizada por meio dos procedimentos dã 83, conforme

previsto no Contrato de Cessão,

2.7, Administração ordinária dos Créditos lmobiliários: As âtvidâdes íelacionadas à

administração dos Créditos lmobiliários representados integralmente pelas CClserão exercidas

Págana 16 de lOG
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pela Emissora, incluindo-se nessas ativldades, pnncrpalmente, mas sem limitação: o cálculo e

envio de inÍormação às oevedoras previamente às suas datâs de vencimento quanto ão vãlor

das parcelas brutas decoííentes des CCB/ bêm como o seldo devêdor etualizâdo das CCB, além

do recebimento, de forma direta e exclusiva, dê todos os pagamentos que vierem a ser

efetuàdos por conta dos Créditos lmobiliários representâdos integrelmente pelas CCI na Conta

do Patrimônio sepârado, deles dândo quitâção.

2.8. Preço de Aquisição e Preco de Aoulsicão [íourdo. O preço de aquisição a ser pago pela

cessão dê totalidade dos Créditos lmobiliários no ámbito do contrato de cessâo e mediante os

procedrmentos estabelecidos no Contrato de Cessão é de R$a22.117.000,00 {quatrocentos e

vinte e dois milhões, cento e dezessete mil reais) ("Plcf9-de-Asus!§ê9"), sendo certo que o

valor a seÍ [berado pelâ Cessionária às Devedoías, por conta e ordêm do Cedente, seíá o

Preço de Aquisição descontadas as retenções realizadas pela Emissora em virtude das

oespesas F/oC conÍorme previstas ê descritâs no Contrato de Cessão e conforme autorizado

pelo Cedente e pelas Devedoíãs nos teímos do Contrato de Cessão ("PIeç9je_4q!ti!içAq

tíouido").

2.8.1. A libeíação do Píeço de Aquisição Liquido às Devedorâs será Íeitâ mediânte o

cumprimento das Condições Precedentes (conforme definido no Contrato de Cessão).

2.9, Gârântias dâ Opêrâção

2.9.1. Garantias Reãi5. Em garantia do fiê1, pontual e integral cumprimento das

Obrigações Garantidas, serão constituídâs pelas Devedorês, conforme o caso, (i) es

Alienações Fiduciárias de lmóveis, nos termos dos respectivos lnstrumentos

Particulares de Alienação Fiduciária de lmóveis, e (ii) a Cessão Fiduciária, nos termos

do Contrato de cessão Fiduciáriá.

2.9.1.1. De acordo com os termos do Contrato de Cessão, o valor total dos

lmóveis dados em Bârantrâ de Atienação Fiduciária de lmóveis deverá

corresponder, a qualquer tempo enquanto as Obri8açôes Garantidâs não

tenham sido intetralmente cumpridas, a um valor no mínimo equivalente a

130% (cento e trintâ por cênto) do saldo devedor dos Créditos lmobiliários

"Razão Mínima de Garantra" ). Talverificação de atendimento à Razão Mínima

de Gaíantia será feita trimêstíalmente pela Emissora, em âté 5 (cinco) Oias

Úteis antes das Datas de Pagamento das CCB (conforme deÍinido nâs CCB)

("Deta de VeriÍicacão"). Para fins desta Cláusula serão utilizados os valores de

cade imóvel constantes do Anexo ll dos lnstrumentos de Alienação Fiduciária.

2.9.1.2. Todas as Alienações Fiduciárias de lmóveis deverão ser devrdamente

retistradas nos respectivos Oficiais de Retistro de lmóveis em até 30 (trinta)

diâs contados da data de àssinatura dos lnstrumentos Paniculares de

(

Alienação Fiduciária de lmóvers (
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automaticamente por mars 30 (trinta)dias desde que às respectivas Devedoras

estejam tomando as providências necessárias para a obtenção de tais registros
("Píazo Adicionâ1"), o quê restârá comprovado por meio de envio à Cessronáriâ

de cópiãs de eventuais exi8ências feites pelos competentes Cartórios de

ReBistro de lmóveis. O Prazo Adicional poderá, a critério exclusivo da Emissora,

seí proríogâdo por mais 30 (tÍintâ) diâs pâra dar às respectivas Devedoías e

oportunidade dê cumprir eventuàis exitências dos competentes Câíórios de

ReBistro de lmóveis qúe sejâm necessárias para e obtenção dos registros

("Pràzo Totàl oara ConstitiJição de Gaíantiês").

2.9.1.3. Caso em qualquer Dâta de Verificação seja verificado o não

cuhprimênto dâ Razão Minima de Garantia, às Devedoras deverão, na

pÍopoíção do saldo devedor dâ respectiva CCB de que sera devedora cada uma

delas, amoítirar extraordinâriâmentê as CCB, incluindo principal, luros
remuneratórios e demâis juros e encargos moratórios previstos em cada CCB,

com a inaldade dê que o saldo então devedor dar CCB, após tais pagamentos,

fâçe com que sêje atintida a Râzão Mínimâ dê Gârântia- Tal amortrzação

extrâordináriâ deverá ocoríeí nâ Dâtâ de Pagâmento dã CCB (conforme

definido na5 CCBI imediatamente posterior à respectiva oata de Verificação,

sob pena de ser considerado como um Evento de Vencimento Antecipado nos

termos das CCB, em complementâção aos eveôtos lá previstos, com o que âs

Devedoras e o Cedente concordam plenamente

2.9.1.4. Alternátivamentê ão disposto no itêm 2.9.1.3 acima, as Devedoras

poderão oferecer, em acréscimo aos lmóveis, outros imóveis de sua

propriedade para cumprimento da Rezão Mínima de Garantia, q!re atendam

aos critérios de elegrbildâde previstos no Anexo lV do Contrato de Cessão e

aos critérios de dilitência estabelecrdos pelo assessor leBal escolhido para

realizar a dili8ência dos lmóveis que deverá apresentaí lista contendo todos os

documentos necessáíos â serem disponibilizados pelas Devedoras, que

incluirá, sem limitação, documentos relacionados aos lmóveis e seus atuais e

antigos proprietários, obsêrvádos os prazos prescricionais aplicáveis ("çfi]!:Iig§

de Eleaibilidâde e 0iliqêncra"), ficando dispensadas, portanto, dà obri8ação de

amorti2ação extraoídrnária. Para Íins do previsto nesta Cláusula, a Hêlbor

deveíá notiÍicaí â Emissora, apresentando uma relação dos novos imóveis que

serão dados em garàntia, devendo a EmissoÍa, sem necessidade de

convocaçâo de Assembleia Geíã|, conflrmár que tais imóvêis âtendem aos

Critérios de Elegibilidade e Diligêncra do Contrato de Cessão em aré 30 (trinta)

dias da datâ em que recebêr referida notlficação da Helbor juntâmente com

todos os documentos previstos nesse mesmo Anexo lV do Contrato de Cessâo

para fins de auditoria de tais novos imóveis por assessor legal contratado para

este fim, sem prejuízo de quâisquer outros documentos que a Emissorã

entender necessários. Uma vez âprovados esses novos imóveas pela Emissora,
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as partes deverão firmar um aditamento ao respectivo lnstrumento de

Alienàção Fiduciáriã de lmóveis em até 10 (dez) dias da data da comuniceçâo

da aprovação pelâ EmissoÍa, devendo â Helboí registrâr, às suâs axpensâs, o

aditamento no competente Cârtório de Registro de lmóveis de acordo com o

previsto na Cláusula 2.2 dos lnstrumentos de Alienação Fiduciária de lmóvers.

Os novos imóveis dados em garantia serão considerados como lmóveis parã

todos os fins do Contrâto de Cessão.

2.9,2. Garantia Fidei rie da Helbor. Nos termos do Contrato de Cessão, a Helboí

essumiu a condição de fiadora e píincipal pagadora, em caráter solidário e sem

qualquer benefício de ordem, de todes es obrigações Garantidas oriundas das cCB

emitidas pelas demais Dêvedorâs, bem como de todas as obíigações de pagamento

das demais Devedorâs píevistas no Contrato de Cessão {"Iiq!§q"). A Fiançe deve ser

honrada, impreterivelmente, até o 2e (sêgundo) Dia Útil, após o inadimplemento das

Obrigações 6arantidas oriundas das CCB emitidas pelas demais Devedoras, mediante

notificação enviada pele Emissora por ê-mail à Helbor.

2.9.2.1. Em decorrência da Fiânça prestada, a Helbor rêsponderá pelo

pa8amento dos Créditos lmobiliários de responsàbilidade dês demais

Devedorãs, nos seus vencimentos, responsabilizando-se pelo pa8amento do

píincipâ|, dos juros rêmuneratórios e demais juros e encârgos moíâtóíros

imputáveis às dêmais Devedoras, nos termos des respectivas CCB, tendo

renunciado expressamente eos direitos e prerrogativas que lhe conferem os

artigos 333, pàráBrafo único, 3&, 365, 366, 36A, AZl, AZ4, A27, A3O,434, A1S,

837, 838 e E39 do Código Civil e nos artigos 130 e 794 do Códi8o de Processo

Clvil.

2.9.2.2. Na h'pótese de atraso de patamento dos créditos lmobiliários pelas

demais oevedoías, a Helbor, via transferêncie bencária, no prazo mencionado

na cláusulâ 2.9.2 acima, após notificação enviada pelã Emissora, arcârá com o

montante correspondente a cada umâ das prestaçôes em mora, com todos os

seus acessóÍios e com o acréscimo do pa8amento de multa moratória de 2%

(dois por cento) sobre os vâlores êm atraso, adicionadã de juros morâtórios de

1% (um por cento) ao mês ou Íração, âté o seu eÍetivo pa8amento à Emissora.

2.9.2.3. Fica assegurado à Helbor o direito de ÍêBresso contrâ as demais

Dêvedoras, conforme o caso, câso tenha adimplido qualqueÍ obrigação não

cumprida pelas demais Devedoras perante a Emissoía, podendo propor contra

estás todâs âs medidas judiciais cabíveis para recebimento do seu cÍédito,

ficando certo que, mediante o pagamento de qualquer paÍcela de Crédito

lmobiliário inadimplido à Emissora, a Helbor sub-ro8ar-se-á automaticamente

nos direitos dê recebimento dos valores das respectivas parcelas de Créditos

lmobiliáíros pa8as, observado, entretanto, que a Helbor concoÍdou e se
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obriBou, nos termos do Contrato de cessão, a exigir e/ou demandar as dêmaas

Devedorâs, somente após a liquidação integrêl dos CRl.

7.9.2.4. Ceso a Helbor deixe de pa8ar qualquer valor sob a Fiança nos prazos

aqur estabelecrdos, a Helbor ficará imediatamente constituída em mola,

independentemente de qualquer notiÍicação judicial ou extrâjudiciâl e deverá

pagar, desde a data do inadimplemento âté â data do seu efetivo pagamento,

sobre o referido valor não pago, os mesmos encer8os morãtórios, incluindo,

mas não limitado, às multes, juros de mora e ãtuâlizâções, devidos nos termos

da CCB e do Contreto de Cessâo.

2.9.2.5. A Fiança constitui uma promessa de paEamento, âutônoma e abstrâta,

cujâ vahdade e efeitos índependem da validade e êíeitos dos Documentos da

operação, da peíeita formàlização destes, ou da existência e exitibilidade das

Obíigações Garantidas, devendo a Helbor cumpír todâs a5 suas obrigaç6es

decorrentes da Fiança sem oposição de quelquer exc€ção ou objêção.

2.9.2.6. No caso de rnvalidade ou ineficácra, total ou pârciâ1, dos Documentos

dâ Opeíâção, ou da inexistência ou inexiSibihdade de qualquer das obri8açôes

Garantidas, por qualquer razão, a Helbor íesponderá, como uma obri8ação

indepêndente, pêlos vâlores devidos no âmbito de Fiànçà, acrêscidos dos juíos

e encargos aphcáveis.

2.9.2.7. A Fidnça orc ptestadâ considera-se prestêda a título oneroso, uma vez

que a Helbor é controladora das Devedoras, de íorma que possui interesse

econômico no resultado da operação, beneficiendo-se indirêtamente da

mesma,

CúUSULA TERCEIRA . IDEI{TIFICAçÃo Dos cRI E ToRMA DE oISTRIBUIçÃO

3.1. Características dos CRI: Os CRI obleto da presente emissão, cujo lastro se constitui

pelos Créditos lmobiliários, possuem as seBuintes caracteÍístrcas

(â) Emlssão: 1ê;

(b) Sériê:146a;

{c)

{d)

quEntidade de CRI:422.117 (quatrocentos e vinte e dois mil, cento e

dêsessete);

Valo, Global da Emissão: RS422.117.000,00 (quatrocentos e vinte e dois

milhões, cento e dezessete mil reais);

1176259,t23 43012
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(ê) VâloÍ Nominâl unitário dos cRl: RS1.000,00 (mil reais) na Dàta de Emissão;

(f) Atualização Monetária: Não há;

Juros Remunerató.ios dos CRI: 100% (cem por cento) da variaçâo acumuladâ

dâs tàxas médias diárias dos Depósitos lnterfinanceiros - Dl de 1 (um) dra, ove,

extra-Brupo, expressâs na forma percentual ao ano, com base em um ãno dê

252 (duzentos e cinquenta e dois) Oias Úteis, calculedas e divulgadas pelê 83

no informetivo oiário disponível em sua página na lnternet

b3.com.bí br ("faxa Dl"), acrescrda de sobÍetaxa dê 2,15%

(dois inteiros e quinze centésimos por cento) âo ano ("soreed"), com base em

um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dors) Dras Úteis, calculados de Íorma

exponencial e cumulativa pÍo roto tempods por Dias Úteis decorridos durante

o período de viBência dos CRl, calculados de acordo com a fórmula constante

da cláusula 5.1 deste Termo de Securitização;

(h) Periodicidade e FoÍma de Pa8amento da Amortização ProSramada: de acordo

com a tabela constante do A!ÊÁq_.]! ê a Cláusulâ Quinta destê Termo de

Secuíitizaçãoj

Periodicidâde de pagâmênto dê luror RemuneratóÍios: de acordo com as

tabelas constantes do Anero ll deste TeÍmo de Securitrzação;

0) Regime Fiduciário: Sim;

(k) Ambiente de Diskibuição, Negociação e Liquidaçâo [inanceira: 83;

{l) Data de Emissão: 21 de iunho de 2019;

(m) Localde Emissão: São Pâulo-SP;

(n) Data de Vencimênto Final: 27 de junho de 2023;

(o) Prazo de vencimento: 1.467 (mil quatrocentos e sessenta e sete)dias;

(p)

(D

(q) Ga.antia flutuante: Não háj

(r) Garôntia fideiussória: Fiançâ;

G) Garantias Íeais: Alienações Fidúciárias de lmóvêis ê Cessão Fiduciáriaj

(

Taxa de Amortização: Variávê|, dê acordo com as tâbelas de amortização

constântes do Anexo ll deste Termo de SecuritizeÇão;

117625W23 43012
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{t) Coobrigação da Emissora: Não há;

lu) Carên.ia: Não há;

(v) Subo.dinação: Não há;

Dâta do Prifieiro Pagamento de luros RemuneÍatórios: 27 de setembro de

2019;

(x) Datâ do Primêi.o Pâgamento de Amonizâção PÍo8râmade: 29 de junho de

2O2O; e

(y) Formâ: escritural

3.2. Depósito dos CRli os CRI serão de positados pâía: (i) distribuição pública no mercado

(w)

píimário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de ativos ("!1q1")' administredo ê

operacionâlizado pelâ 83, sendo a distribuição liquidada tinanceirâmente de acordo com os

procedimentos da 83; e (ii) neSociação no mercado secundário, observado o disposto neste

Íermo e no Contrato de Oistribuição, por meio do CETlP2l _ Titulos e Valorês Mobtliários

("CETIP21"), administrado e opêracronâlizâdo pelâ 83, sendo as negociâções liquidades

financeiramenteeoscRlcustodiadoseletronicamentenâ83'AdistribUiçãoseráintermediada

pêlo coordenador Líder, nos termos do artigo 2e da lnstrução cVM n e 476'

3.3. q&4ê-d9§..1Ç8]: A Oferta dos CRI será realizedâ sob retimê misto de melhores esforços

" r"r"n,'" fi.r" de colocaçâo, em conformidade com a Instrução CVM na476 e com as

demais disposições legais e íegulamentares aplicáveis e está automaticamentê dispensada de

rêgistro de distrtbuição na CVM, nos termos do artiBo 6e da Instrução cVM n e 476'

3.3'1. A Oferta é destinada apenas a investidores profissionais' conforme deÍinidos

no artiSo 9-A dâ lnstÍLrção cVM n e 539/13 ("lnvestidores Proflssionais" ou "!lyg§lidql

Profi ssional", quando individualmente denominado)'

3.3.2. Ém atendimento ao que dispõe a lnstrução cVM n,9 476, o coordenador Lider

se compromete a zelaí paíà que os cRI obieto da oferta seiam ofertãdos a no

máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores PíoÍissionais e subscritos ou adquindos por'

no máximo, 50 (cinquenta) lnvestidores ProÍissionais De acoÍdo com os termos da

lnstrução CVM ns476, o Cooídenador Líder deverá manter lista de relação com a

identificação dos lnvestidores Profissionais consultados' identificando aqueles que

efetivamente subscreveram os CRI' e deverá entre8âr à Emissora uma cópia da

íeferida lista quando do encerramento da Oferta'

3.3.3. Os CRt serão subscritos por meio da assinatuíe dos goletins de subscrição e
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serão integralizados no ato de subscrição, pelos lnvestidores Proflssionais, de acordo

com os termos dos referidos goletrns de Subscnção, devendo os lnvestidores

ProÍissionâis, por ocasião dê subscriçâo, foínecêr, poÍ escÍito/ dêclâíeção no Boletrm

de Subscrição, atestando que:

(a) estão cientes de quê a ofertâ dos CRI não foi rêgistrade nà CVM;

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

previstas na lnstíuçâo CVM n.e 476; e

(.1 são lnvestidoíes ProÍrssionais, nos termos do artigo 9-A da lnstrução CVM

n.s 539.

3.4. Encerrâmenlo dâ orsrribuicão dos CRI: A distribur ção pública dos CRI será encerrada

quêndo da subscrição e integralização da totalídadê dos CRl, devendo o Coordênêdor lídeí

enviar o comunrcado de encerramento à CVM no prezo legal, conforme previsto na Cláusulã

3.4.1abaixo.

3.4.1. Em conformidade .om o arti8o 8p da lnstrução CVM n.9 476, em até 5 (cinco)

dias corfldos contados do encerramento dâ Ofertâ, o Coordenador Líder deverá

íealizer a comunicação de encerramento dâ Oferta à CVM, dêvêndo referida

comunicação ser encaminhada por intermédio da página da CVM na rede mundral de

computadores ou, caso este meio esteja indrsponível, por meio de protocolo em

qualquer dos endereços da CVM na cidade de São Paulo, €stêdo de 5ão Paulo, ou na

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

3.4.2. Caso a Oferta não seja encerrada dentro dê 06 (seis) meses da data de seu

início, o coordenador deverá rea[zar a comunicação prevista na cláusula 3.4.1acima

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

encerramento, ressalvado o limite de 24 (vinte e quatro meses) para subscrição ou

aquisição dos CRl, conforme previsto no arti8o 8-A da lnstrução CVM n.9 476.

3.5. NeEociacão nos Mêrcâdos ReEulamentâdos de Valores Mobiliários: Os CRI poderâo ser

hegociados êm mercados oíganizados de valores mobiliários: (i) apenas entre investidores

qualificados, assim definidos nos termos da lnstrução CVM n.e 539 ("byC$ldplgs

Qualiíicãdos"), e (ii) depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de câdã

subscíiçâo ou aquisição pelos investidores profissrohais ("e9í9!9__de_89§giçê9"), conÍorme

disposto, respectivamente, nos arti8os 15 e 13 da Instrução CVM n.9476 e observado o

cumprimento, pêlâ Emissora, do artigo 17 da lnstrução CVM n.s476. AÉs o Período de

Restrição e observâdo o disposto na lnstíução cVM n.9 476, os cRl poderão ser neBociados

entre lnvestidores QualÍicados nos mercàdos de balcão organizado

3.5.1. observadas as rêstrições de netociaçâo acima, os cRl da presente Emissão
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somente poderão ser ne8ociados entre lnvestidores Qualificados, a menos que a

Emissora obtenha o registro de oferta pública perante a CVM, nos termos do 6oput do

artigo 21 da lei n.s 6.385/76 ê da lnstrução CVM n.e 400.

securitização, declârâção emitida pela Emrssora, pelo Atente Fiduciário, pelo coordenador

Líder e pelo Custodiãnle, respectivamente.

3.6. 9cqblê90e§: Parâ fins de atender o que prevê o item 15 do Anêxo lll da lnstrução cVM

n-s 414, seguem como Anexo lll Anexo V e Anexo Vl ão píesente Termo de

cúusuLA QUaRTA - suBscRtçÃo, |NTEGRAT-rzaçÃo E nrul.ARrDADE Dos cRl

4.7. SubscÍrcão dos CRI: Os CRI serão subscritos por meio da assinâtura de Eoletim de

Subscíção pelo lnvestidor Profissional.

4.2. lntegrâlizâção dos CRI: A integraliração dos CRI sêrá realizada em moeda corrente

nacional, à vista, no ato de subscrição, pelo Valor Nominel l.lnitário, acrescido dos .luros

Remuneratórios, calculado üo rdto tempor,J desde a deta da primeira integraliração dos CRI

até a datâ de sua efetivâ inte8rêlização, sendo admitido ágio ou deságio desde que àplicâdo de

forma i8ualiráírâ pârâ todos os CRI em cada dàta de integralirãção {'lIeçq-dqh!eBlqll!!!49").
A inte8rahzação dos CRI será reâlizade via 83.

4.1. Titularidâde dos CRI: A titularidade dos cRl será comprovada pelo extíato em nome de

cada titular e emitido pela 83, quando os CRI estiverem custodiados eletÍonicamente na 83 ou

pelo extíato emitido pelo Escriturador com basê nás infoÍmações prestadas pelà 83.

cúUsu[A quINIA. cÁLcULo DO SALoO DEVEDOR E IUROS REMUNERATóRIOS DOS CRI

5.1. Forma de cálculo dos CRI: Os luros Remuneratórios referentes serão calculados de

acordo com â sêguinte fórmula

I = VNb x (FatoÍ de Jrros - l)

onde

I - Valoí unitário de juÍos, acumulâdo no período, calculado com 8 (oito) casas

decimâis, sem arredondamento.

y!! - Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI a panir da

data da primeira integrelizâção, ou dâ última Datà de Pàtemento dos CRl, confoÍme o

caso, ou da datâ dê última amortizeção ou incorporação de juío5, 5e houver, calculado

com 8 (oito)casas decimais, sem arredondamento.

Fato, de luros - Fatoí de juros composto pêlo parâmetío de flutuação ecrescido de

1176259v23 430/2
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FatoÍ de Juros = (Fdtor DI x Fatoi'SpÍead)

onde

tllglq Produtório des Taxas 01, desde a dâtâ da primeiía integralização dos CRl, ou

e Datâ de Pagamentos dos CRI imediâtamente antêrior, inclusive, e a próxima Data de

Pa8amentos dos CRI ou a data de cálculo, exclusive, câlcu ado com 8 (oito) casas

decimais, com arrendamento, apurado da seguinte forma:

sobretâxa (spreod), câlculado com 9 (nove) câsas decimais, com arredondamento,

apuíado da seguintê forma:

fl{r * raro)Fator DI =

onde

n - Número de tâxas Dlover utilizâdâs.

k - Número de ordem da Taxa 01, variando de 1 (um) âté n

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

arredondamento, da seguinte forme:

TDIK:
I(#.r* -l

Onde

8L-Taxâ Dldivulgada pela 83, utilizada com 2 (duãs) casas decimâis.

§pEqd: 2,15 (dois inteiros e quinze centésimos)

EalgL§pICêd - Sobretaxa de juros fixos calculados com 9 {nove) casas decimais, com

arredondamento, conforme calculado abaixo:

dtp
rsnread \252

Fator snread: í' +11' \ 100 l
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dlE - Número de diàs úteis entre a data da primeira inte8ralização dos CRl, ou a Data de

Pagamento dos CRI rmedietâmente ànterior, conforme o caso, inclusNe, e dâta de cálcuo,

exclusive, sendo dup um númêro inteiro.

Observaçôes

(0

(i0

(iii)

(v)

â Taxa Dl deverá ser utilizâda considerando idêntico número de câsas decimais

divulgede pela 83,

etetuâ-sê o produtório dos fatores diáÍios (l + ÍO[),sendo que a cada fator

diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decrmais,

aplicàndo-se o próximo Íator diário, e asslm por diante até o último

considerado;

o fetor resultànte de expressão {1 + TDlk) é considerado com 16 (dezesseis)

casas decimais sem arredondamentoj

o íâloí íesultânte da erpressâo (Fetor Dl x Felor Sprêad) devê ser considerado

com 9 (novelcasas decimeis, com erredondamento; e

(iv) uma vez os fatores estândo acumulâdos, consrdera-se o fâtor íesultante do

produtório Fator 0l com 8 (oito) câsâs decimais, com arredondamento;

(vi) para a àplicação de Dlk será sempre considerado a Taxa Dl divulgada com 5

(cinco) Dias Úteis de defasagem em relação à data efetiva de cálculo, por

exemplo: paÍa cálculo no dia 15, a Taxa D considerada será a publicada no dia

10 pela 83, pressupondo.se que tanto os dias 10, 11, 12,13, 14 e 15 são Diàs

úteis;

O Cálculo da Amortizaçâo do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI será calculada da

seguinte Íorma:

Aai=(VNb x Tai) xAmi

onde

AAi- Valor unitário da r-ésima pêrcela de amortização, calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem arrêdondãmento,

VNb - Conforme definido anteriormente

Iqi-Taxa da i-ésima parcela de amortização, informade com 4 (quatro) casas decimais,
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conforme os percentuais informados nâ coluna "Taxa de Amorti2ação - Tai" do AIgIq
II deste Termo de Securitrzação.

AIDi- Amortrzação mínima do i-ésimo período calculado com 10 casas decimais, com

arredondamento, de acordo com a segurnte condicionânte:

VNb
Se: Sri < 1; ,4fli = 0

)

Onde

§di - Saldo devedor no iesimo peííodo, conforme valor inÍormedo na coluna Saldo

Devedor do anexo lldeste Íermo de Securitização.

o cálculo da paÍcela bruta do CRI (PMÍ)será calculada da seguinte forma

Pi=Aaí+l

Ondê

ei - Valor da i-ésime percela bruta do CRI

! - conforme definido anteíiormente

5.2. ProrroRaÇão de Prazo Consrderat-se-ão prorro8edos os prazos reÍerentes ao

paEamento de qualquer obrigação pela Emissora até o Ie (primeiro) Diâ Útil subsequente, câso

o vencimênto coincida com um dia que nâo seja Diã Útil, sem que hajâ quâlquêí acréscimo aos

valores a serem patos,

S.3. Datâs de Pagamento dos CRlt as detes de petamento de luros Remuneratórlos e da

5.4. lnteryalo entre o Recebimento e o PaEamento: Fica certo e ajustado que deverá haver

um intervalo de pelo menos 1('Jm) Oia Útil entr€ a data de recebimento dos Créditos

lmobiliários e a Data de PaBamento dos CRl, com exceção da Data de Vencimento Final.

vNb
Set 

Sdi 
> 7t Afli = Vnb xTai

vNb - sdi

amorti?ação dos CRI encontram-se descritas no Anexo ll deste Termo de Securitização (cadã

uma delas uma "Data de Paqamênto dos CRl").

(

'lj--'

5.5 Substituicão da Taxa Dl:5e a Íaxa Dl não estiver drsponivel quândo dã datá de
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ven€imento dos Juros Remuneratórios, será uti[zado, em sua substituição, para apuração da

TaIe Dl, o percentuel correspondente à última Taxa Dl divulgada oficialmente até â data do

cálculo, não sendo devidas quaisqueí compensâções financeirâs, multâs ou penâlidades,

quando da divulgação posterior da Taxa Dl. Na hipótese de extinção ou rmpossíbilidade legal

de utilÍzeÇão da Taxà Dl, ou de ausência de apuraçáo ou divulSação da Tâxê Dl por prazo

superior a 10 (dez) Diâs Úteis consecutivos, ou a 15 (quinze) Diâs Úteis alternados durànte o

período de 180 (cento e ortenta) dias imediàtamente anterior à úkima dàra em que se verificâr

a ocorrência de qualquer dessês êventos, a Emrssora fica desde já autorizãdã e utilizar, para

apurâção dos valores devidos em razão deste Termo de SecuÍitizâção, seu substituto legal ou,

na sua falta, o IPCA/IBGE, No caso de extinção ou impossibilidade legal de utilização, ausência

de apuração ou divultação do IPCA/IBGÊ a Êmissora deverá, em até 2 (dols) Dias Uteis

contâdos de referido evento, convocaí umâ Assembleiâ 6eÍal de Tirulâres de CRI pârâ que seja

deliberado pelos Titulãres de cRl o novo parâmetro a ser utilizado pare a remuneração dos

CRl. Caso os titulares de CRl, e â Devedoía não cheguem em um acordo sobre o novo

parámetro á seí utilizado para a remunerãção dos CRl, a Emissoíâ poderá, á seu exclusivo

critério, solicitar o pagamento antecipado total do saldo devedor da CCB, e

aonsequentemente, o resgate antecipado total dos CRl, no prazo de áté 30 (trinta) dias

contados da datâ dâ assembleiâ previstâ acima ou na próxima Dâtil dê Pagamento, o que

ocorrer primeiro, sob pena de, êm não o fazêndo, a Devedora ficar obriEâdâ, ainda, ao

pêgamento de encârgos moratórios.

CúUSULA sExTA - AMoRÍIZAçÃo EXTRAORDINÁRN PARCIALOU R€SGATE ANTECIPADO

DOS CRI

6.1. AntêcipaÇão dos Créditos lmobiliários: os créditos lmobiliários poderão ser

antecipados nos setuintes casosr {i)vencimento antecipado das CCB, conforme previsto na

cláusula 15 dãs ccB e na cláusula 6.2 deste Termo de securitizâção; (ll) câso as Devedoras

realizem a amortização extraordinária dos Créditos lmobiliários em virtude de venda dos

lmóveis, conÍorme previsto na cláusulà 5.1.5 do contrato de Cessão e na Cláusula 6.3 deste

Termo de securitização; (llll caso em qualquer Data de verificâção seja veriÍicâdo o nâo

cumpímento da Razão Mínima de Garantia, coníormê previsto na Cláusula 2.9.1.3 deste

Íermo de sêcuritização; (iv)caso as Devedoras sejam exitidas a realizárêm a Amortrzação

Extrâordinárià Compulsória êm virtude de não constituição de gârântias suficientes paía

âtingir a Razão de Garanra lnicial Total , conforme previsto na Cláusula 6.4 deste Íermo de

SêcuritizaÉo; ou (v) qualquer outra hipótesê de amortização extraordinária que não decorrâ

da venda pelâ Devedorâ de um lmóvel, conÍorme previsto na cláusula 2.9.1.3 deste Íermo de

SecuritizaÉo.

6.1.1. Na hipótese de amortização extraordinária parcial dos cRl, a Emissora

elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário um novo cronoBrama de êmoítização

dos cRl, com atualizêrá o cadastro na 83, recalculando os percentuais de amortização

das parcelâs futurâs, cêso aplicável, sendo tal crono8ramâ consideÍado, a partir da

data de disponibilização ao Agente FiduciáÍo e atuelização na 83, a tabela vi8ênte,
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com comunicação prévia à 83 com 3 (três) dias de antecedêncie

6.1.2. Valor do Saldo Devedor em decorrência da antecioecão dos créditos

lmobiliários: A amortização extraordinária parcial e/ou o resgete antecipado total dos

CRl, em decorrênciâ da àntecipação dos Créditos lmobaliários, coníorme previsto na

Cláusulâ 5.1 âcima, serão rêalizados pelo percentual do seldo do Valor Nomrnal

Unitário do CRl, limitado a 98% (noventa e oito por cento), no caso de amortrzação

extraordinárià percial, e pelo sàldo do Valor Nominal Unitário, no caso de res8ate

antecrpâdo total, ambos ãcrescidos dê Juros Remuneratórios, na data do evento, de

Íotme pro roto die, conforme disposto na Cláusula 5,1 acima, com comunicação prévie

à 83 com 3 (três)dias de antecedência.

6,2. Eventos de Vencimento Antecipado dâ9 CCB: Serão considerados eventos de

vencimento ântecipado das CCB, sempre de forma não âutomática, ou seja, com a necessidade

de aprovação em Assembleia Geral de Titulares de CRl, a ocorrência de quaisquer das

hipóteses previstãs abáiro (câdâ um "Evento de Vencimen "),

tornando-se imedietamente devidos todos os débitos relacionados à CCB e aos Crédltos

lmobiliários:

(i) não pagamento pelas Devedoras, nas respectNas datas de vencrmento, de

qualqueí obíigâção pecuniária relàcionàdã à CCB e/ou ao Contrato de Cessão, não

sanada em até 02 (dois) Dias Úteis contados do descumprlmento;

(ii) a) decretêção de falência de qualquer des Devedoras; (b) pedido de autofalência

formulado por qualquer das Devedoras; (c) pedido de falência de qualquer das

Devedoías, formulado poí terceÍos, não elidido no prazo legal; ou (d) pedido de

íecuperàção judicial e/ou extrajudicial Íormulado por quàlquer dàs Devedoras,

independentemente de deferimento do procêssamento da recuperação ou de sua

concessão pelo juiz competente do respectivo pedido; e

(iii) inadimplemento no pagamento de qualquer das CCB no contexto da emissão de

CRl, indepêndentemente da natureza e do valor da obrigação inadimplida.

6.2.1. Sem prejuízo dos Eventos dê Vencimento Antecipâdo Automático, serão

consideradas hipóteses de vencimento antecipado não automático, com a necessidade

de êpíovação em Assembleia Geral dos titulaÍes dos CRl, nâ ocorrência de quaisquêr

das hipóteses prêvistas abaixo (cadâ um "Evento de Vencimênto Antecipado Não

Automático" e, em conjunto com os Eventos de Vencimento Antêcipado Automáticos,

denominados simplesmente como "Eventos de Vencimento Antecipado"):

(i) Íalta de cumprimento pelas Dêvedora' no prazo e pela Íorma devidos, de

quêlquer obrigação não pecuniária decorrente da CCB e/ou dos Documentos da

Operação, não sanado no prazo de cura êspecífico ou caso não haja, em 10 (dez) dias
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contados do descumprimento da obrigãção;

('i) ocorrência das hipóteses mencronâdâs nos àrtigos 333 e 1.425 do Código Civil;

{iii) protestos le8ítimos de títulos contra qualquer dâs Devedoras cujo valor unitário

ou agrêgado ultrapàsse Rs25.000.000,00 (vinte e cinco milhões dê íêais), sâlvo se o

protesto tiver sido efetuado por erro ou má fé de terceiros, desde que validamente

comprovado pela Emitente ou se for cancelado, eín qualquer hrpótese, no prezo

máximo de os (cinco) Diãs Úteis contados da data de intimação da Devedorâ para

pagamento;

(iv) cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de translerência ou promessa de

transferência a terceiros, no todo ou em parte, qualqueí das oevedoras, de qualquer de

suas obrigâçôes nos termos da ccB, exceto sê prêviamentê autorizado pelo Credor;

(v) caso qualquer das Devedorâs não apresente ao Credor, à Securtizadora ou ao

atente fiduciário dos cRl (confoíme o caso), qúendo solicitado por escrito, com pelo

menos 05 (cinco) Dias Úteis de antêcedência, quãisquer documentos comprobatórios de

que os rêcursos oriundos desta Cédula foram empre8ados para o flm píevisto na CCB,

sendo que, em se tratando de documentos expedidos por ór8ãos públicos ou qualquer

âutoíidade governamental, referido prazo dêvêrá ser observado pela Devedorâ pâía

apresentar o comprovante de solicitação do competente docuínento junto aos órgãos

referidos;

(vi) invalidade, ineficácia, nulidade ou inexequibilidade da CCB ou de quaisquer das

obrigações de qualquerdas Devedoras oriundas da CCB;

(ui) se foÍ comprovada a falsidade, incompletude ou imprecisão de qualquer

declaração ou inlormação de qualquer das Devedoras, contida nas CCB;

(viii) inadimplemento de quaisquer empréstimos e financrâmentos de qualquer das

Devedoras, em montante unitário ou âgretado itual ou superior a RS25.000.000,00

(vinte e cinco milhões de reais), ou câso reÍerido inedimplemento, lndependentemente

do valor da obrigação inádimplida, possa, de qualquer manerra, vir a prejudicar o

cumprimento das obrigações pecunráriâs da Devêdorà decorrentes da CCB, salvo 5e a

Devedirâ comprovar, até o 5e (quinto) Diâ Útil imedratamente se8uinte a datâ de sua

ocorrênciâ, que tal rnadimplemento foidevidamente sanado pela Devedora;

(ix) dêscumprimento por qualquer das Devedoras de decisão administrativâ, ârbitral

ou judicial exequível contra a Emitente, cujo vâlor, individual ou agregado, seja i8ual ou

supeÍior a RS25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), ou caso referido não

pagamento, independentemente do valor da obrigação possa, de qualquer maneira, vir

a prejudicâr o cumprimento des obrigações pecuniárias da 0evedora decorrentes da
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ccB, salvo se a Devedora comprovàr, até o 59 (quinto) Dia Útil imediatamente se8uinte

a deta de sua ocorrêncie, que tal inadimplemento não ocorreu ou Foi devidamente

sanado pela Devedorà;

(x) transformação do tipo societário da Helbor;

(xi) cisão, fusão, incorporação de sociedades e/ou ações ou qualquer outrâ forma de

reorganiração societária envolvendo quelquer des Devedoras, sem que haja a prévia

âutoíi2eção do Credor;

(xii) desepropriação, confisco ou qualquer outra medida de qualquer entidade

governâmentalde quâlquerjurisdição que resulte na perda por quâlqueí das Devedorâs

e/ou qualquer controlada, da propriedade e/ou da posse direta ou indirêtâ da

totâlidade ou parte substancial de seus ativos e/ou propriedades, que afete de forma

adversa a capacidôde de qualquer das Devedoías de cumprir suas obrigaçõês nos

termos das CCBj

(xiii) sem que hajâ píévia autorizâçâo do credor, caso Hélio Borenstêin s.4., Henrique

8oÍenstein e Maria de Castro Borenstein, atuais detêntores direla ou indiretamente do

controle acionário da Helbor Empreendimentos S.A., sociedade por ações, com registro

de companhia abena peíânte a cVM, com sede na cidadê dê Mogi dàs cÍuzes, Estado de

São Paulo, na Avenide Vereador NaÍciso Yaguê Guimarães, n.9 1145, 15e Andar, .lardim

Armênia, Condomínio Helbor Concept ' Edifício Corporate, CEP 08780-500, inscrita no

CNPJ/ME sob o n.e 49.263.189/0001-02 ('Egl!q"), por si própíos ou por seus herdeiros

ou sucessores legais ("§Mqg9l9!§lt9io/) deixem de deter, direta ou indiretamente, o

contÍole da Helbor; esta hipótese não será considerada como um Evento de Vencimento

Antecipado caso o 6rupo Borenstern deixe de ser titular do controle dâ Helboí, de forma

direta ou indireta, desde que (a)tal fato decorra de oferta pública de distribuição de

ações da Helbor, (b)o Grupo Borênstein peímaneça titular de maior posição acionária

da Helbor, e (c) o Grupo Borenstein continue a exercer o "Poder de contíole" da Helbor,

tâl como definido no Retulamento do Novo Mercado, segmento de listagem da 83;

(xiv) inâdimplemento de quãisquer obrigações perânte e Emissora, pecuniárias ou não,

não sânâdâs no prazo dê cura previsto especificamente parà â obriSação em questão, sê

houver, assumidas por quaisquer das Devedoras, ou caso não hajã prazo dê cura

previsto especiÍicamente, em 30 {trinta) dias contados do íêcêbimento de aviso escrito

do Credoí;

(xv) não renovação, càncelamento, revogação ou suspensão dâs autorizações,

concessões, subvenções, alvará5 ou licençes, necessárias para o regular exercício des

atividades por qualquer das Devedoras, que afete de forma adversa a capacidade da

Devedora de cumprir suas obriSaçôes nos termos da CCB;
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{xvi) caso não sejam cumpridas todas es Condições Precedentes dentro do pra2o

previsto no Contrato de Cessãoj e

(xvii) descumpnmento por qualquer dâs Devêdoràs, seus conselheiros, diretores e

empre8âdos, no estrito exercício das respectivas funções, das normas aplicáveis que

veísâm sobrê âtog de aoííupção e atos lesivos contrâ â administração pública, nâ Íorma

da Ler ne 12.846, de 1e de atosto de 2013, conforme alterada, no Decreto ne 8.420, de

18 de março de 2015, na Ler ne 9.613, de 03 de maíço dê 1998, na Lei ns 12.529, de 30

de novembro de 2011, na U.5. Forergn Coffupt Practicês act of 1.977 e no UK Bribery Act,

conforme aplicável (em conjunto "Lei5 Anticorrupção");

(xrx) caso não ocorra a amortitação eÍtraordinária das CCB pelas Devedoras após a

observeção na oata de Verificação do descumprimento da Razão Mínrmâ de Gaíantia,

nos termos da Cláusula Erro! Forúê de reÍeÉnaia não encontrada., item ErÍol Fontê dê

reÍerência não encontrada. desta CCB e Cláusula 5.1.4 do contrato dê Cêssão.

(xviii) dêscumprimento por qualquer dâs Devedoràs da legislação pêrtinente à Política

Nacional do Meio Ambiente e Resoluções do CoNAMA - conselho Nacronal do Meio

Ambiente, bem como legislação e regulamentação ambiental; e

6-2.2 Nâ ocoírência dê quaisquer dos Eventos de vencimento Antecipado, observados os

prazos de curà (quando existentes), as Devedoras ficarão automaticamente

constituídas em mora, independentemente de qualquer notificâção judicral ou

extíâjudicral. Em ocorrendo quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado Não

Automáticos, findo o prazo previsto para purgação da mora sem que a mora tenha

srdo purtada, a Emissora deveíá convocar Assembleia Geral de Titulares dos CRl,

obseNados os procedimentos descritos neste Termo de securitização, pãrã

deliberação sobre a declâração de vencimento àntecipado ou não. Nos casos em que

não hower possibilidade de cura, a convocação dâ Assembleia Geral de TitulaÍes dos

CRI deve se dâÍ imediêtamente após o conhecimento pela Emissora do Evento de

Vencimento Antecipado. Caso a referida assembleia Seral não sejâ instalada ou, ainda,

caso seje instelada em primeira ou seBunda convocação, mes o quórum mínimo de

delibêração exi8ido neste Termo de Securitização para não declerâção do vencimento

antecipado não seja alcançádo, a CCB será considerada como antecipadamente

vencida.

6.2.3. Na hipótese da Cláusulâ 6.2.1 ecima, as Devedoras sujetar-se-ão âo

pa8amento de: (i)luros Remuneratórios incidentes sobre o saldo do Valor Nominal

Unitáíio dâs CCB apurado na data do efetivo pagamento, (ii)juros de moía de 1% (Lrm

por cento) ao mês, calclJlado pro roto tempotis desde a date do inadimplemento até a

data do efetivo pagamênto, sem prejuízo da rncidêncie dos luro5 Remuneretórios, nos

termos do item "(i)" acima e (iii) multa de 2% (dois por cento) sobre â importánciâ

total devida, acrescidê das parcelas referidas nos tens "(i)/'e "(iü" acima, que será
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5.2.4. Pâra fins deste Termo de Securitizâção, serão aplicades as definições dê

controle e sociededes coligâdâs previstâs, respecttvâmênte, no ânigo 116 e no artigo

243, §3a, âmbos da Lei n.s 6.4(M, de 15 de dezembro de 1976, sempre que houver

reÍerência a termos como "controle", "controleda", "controladorã", "coligàda" e

demais variações dos referidos termos.

6.3. Amortizecão Extraordinária des CCB em virtude de venda de lmóveis. Nos termos do

Contrato de Cessão, as Devedoías se obrigàíêm â utiliràr e totalidade dos Recebíveis do

respectivo lmóvel, incluindo os montantes recebidos pêla respectiva Fiduciante a título de

"entrada" do pagamento do refêrido lmóvel, para a amortização extraordinána do saldo

devedoí dos Cíéditos lmobiliários na data de pagamento subsequente.

devida independentemente do âjrrizamento dâ respectivâ âção de cobrançe. O

pagamento dos valores devidos pelas Devedoras deverão ser pa8os em até 5 (cinco)

Diâs Úters contados de dâtà de declàração do vencimênto anteclpàdo da CCB.

6,3,1. Caso o Adquirente utilize recursos próprios para realizar o pagamento do

preço de venda, os recursos dos Recebiveis íeferêntes a respectiva venda deverão ser

depositados na Contã do Patrimônio Sepârado em até 15 (quinze) dias contados do ato

de celebração da respective escriturâ de compra e venda do lmóvel,

independentemente do efêtivo recêbrmênto de teis velores pelas Devedoías e mesmo

que tenha havido com o Adquirente qualqueí negociação de pagamento a prezo ou de

qualquer outra forma

6.3.2. Caso o Adq'rirente obtenha financiamento com uma instituição financeira para

pagamento do preço de venda, os recursos dos Recebíveis referentes a respectrvê

venda deverão sêr depositados nã Conta do Patriíhônio Separâdo tão logo â referida

instituição financeira reâllze o pa8amento do preço de venda, sendo certo que neste

caso, as Devedorâs deverão obter â confirmação da referida instituição financeira

financiadora de que o pagamento seíá realizado diretamente à Emissora mediante a

aprêsêntação do registro do contrato de Íinanciamento. Neste caso, os montantes

recebidos pela respectiva Fiduciante a título de "entrada" do pagamento do referido

lmóvel deverão ser transfeíidos pelâ Fiducientê para e contã do Patrimônio separado

em até 15 (quinze) diàs contados do âto de celebração do contrato dê financiamento

€om a íespectiva instituição tinanceiíe, independentemente do efetivo íecebimento

de tãis valores pela Fidu(iânte.

5.3.3. Lrberação das Garanías: Na Data de Verúcação, caso o valor dos lmóveis

dados em Barantia supere a Razão Minima de Garantiâ, a Emissora, mediante

solicitação da Fiduciante tltular do respectivo lmóvel, deverá liberer a Alienação

Fiduciária que recai sobíe o respectivo lmóvel de forma a manter a Razão Mínime de

6ârântia, sendo certo que, ã liberação somênte ocorrerá se o valor do lmóvel a ser

liberado for inÍerior ao montante total excedente da Razão Mínima de Garantia. A

Pág'na 33 dê 10G

J

117625C!23 43012



liberàção será reâlizada a critério das Devedoras.

6.3.3.1. Paía ã liberâção dos lmóveis de que trata a Cláusula 6.3.3 acima, a Emissora

deverá, em até 5 (cinco) Dias Úteis contãdos da data em que a Fiducrente so|citâr tal

liberação, emitir o correspondente termo de liberação para os lmóveis solicitâdos pela

Fiduciãnte.

6.4. AmortizaÇão Extraordinária das CCB em virtude de não atingimento da Rãzão de

Garantià lnicial Totàl: Ne hipótese de as Devedoras não conseguirem constituir as alienações

fiduciárias pendentes até a Íinâlização do Prazo Total para Constituição de Garantias, seja nos

lermos da Cláusula 5.1 ou da Cláusulã 5.1.4 do Contrato de Cessão, as CCB deverão ser

amortizadas extraordinàriamente pelas respectivas Devedoras, incluindo principal, juros

remunêratórios ê demais ruros e encarSos moratórios previstos nas CCB com a finalidade de

que o saldo então devedor das CCB, após tais pa8amentos, faça com que seia atingida a íazão

de gârántia dê 130% (cento e trinta por cento) obtida âtrãvés da rêlação entrê o válor de

garantras de alienação Íiducrária constituídas e o valor do Preço de Aquisição até então

liberado nos termos deste Contíato, utilizando-se, para tanto, os Valores de Referêncra dos

lmóveis conÍorme Anexo ll dos lnstíumentos de Alienâção FiduciáÍia de lmóveis ("E4agjg
Garantia lnicial ("Amortizacão Extraor ). A Amortizeção

Extràordinária compulsória poderá ser realizada da seguinle maneira: (i)na hipótese de os

imóveis, sobre os quais não tenha srdo possível constiturr â âlienação fiduciária em gaíantiã,

sejam de propriedade de umê ou mais Frduciantes, apenas as CCB que sejam relacionadas a

tais Frducrantes deveÍão ser proporcronalmente patas para fins de Amortização Extraordinária

Compulsória; ou {ll) na hipótese de os imóveís, sobre os quãis não tenha sido possível

constituir e alienaçào fiduciárie, selan de propriedade de outras empreses do grupo da Helbor

que não as Fiducrantes, todas as CCg deverão ser proporcionalmente paBas pelas respectivas

Dêvedoíâs paía fins de Amortização ExtraordináÍia Compulsóriê. Íal obrigação de Amoítizâção

Extraordinária compulsória será devida e deverá ser cumprida até o Dia Útil seguinte ao

decurso do Prazo Total para Constituição de Garantias, tenha esse prazo sido estendido ou não

conforme prcvisto nesta c áusula.

6.5. Os pegamentos rec€bidos pela Emissora em virtude de um Eveôto de Vencimento

Antecipâdo ou dê amortização extraordinária conÍormê previstã nas Cláusulas 6.3 e 6.4 deste

Termo de Securitização, deverâo ser creditados na conta do Patrimônio Separado e aplicados

única e exclusivàmente ao pagamento dos CRI .

cúusura sÉflMA - oBRIGAçõES DA EMrssoRA

7.1, Fatos Relevantes acerca dos cRl e dâ oróoÍie Emissoíar A Emissora obír8a se a

informar todos os Íatos releventes acercâ dos CRI e da própria Emissora mediante publicação

no iornel de publicação de seus atos socretários, assim como imediatamente informer tais

fatos dirêtamente ao Agente Fiduciário por meio de comunicáção por escrito.
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7.2, Relatório Mensal: A Emissoía obri8a-se ainda a elãborar um relatório mensel, a pârtir

do mês subsequente à integralização dos CRl, bem como a colocá lo à disposição dos

lnvestidores e enviá-lo âo Agente Fiduciário ãté o 15e (décimo quinto) diâ de cêdâ mês,

ratificando a vinculâção dos Créditos lmobiliáÍros aos CRl.

7,2.1. O referido relatório mensaldêverá incluií

(a) Data de Emissão dos CRI;

(b) saldo devêdor dos cRl;

(c) Saldo devedor da CCI;

(d) Data de Vencimenro Final dos CRI;

(e) Valor pêgo aos lnvestidores no mês;

(f) Valor recebido dos Créditos lmobiliários;

(g) Saldo devedor dos Créditos lmobiliáíos;
(h) Cálculo da Razão Minimâ de Gêrantia;

(i) Velor des despeses recorrentes dos CRI ocorridas no mês de referência;

(j) Valor aplicado na conta do Patrimônio Separado;

(k) lnformações sobre as Alienaçôes Fiduciáriâs de lmóveis (quantidade de unidades

alienadas fiduciaÍiamente por Empreendimento (prenotedas ou registredâs), região do

EmpÍêendimento do imóvel alienado fiduciâíramente, Íunção do imóvê|, vâlor êm

reeis do imóvel alienado fiduciariàmente, celculedo conforme Cláusulà 2.2.1 dos

lnstrumentos Paniculares de Alienâção Fiducráriâ de lmóveis); e

(l) lnÍormações sobre as amortizâções extraordinárias das CCB e dos CRI realizadas

no mês de referêncra, confoíme previsto nas Cláusulas 6.36.3 e 6.4 deste Termo de

Securitização.

7.3, Responsável pela Elaboraqáo dos Relatórios Mensais: Tãis relâtóíros de gestâo serão

preparados e fornecrdos ao Agente tiduciário pela Emissoía

7.1.1. A Emissora declara, que verificou â le8âlidade e ausência de vicios da emissão

dos cRl, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações

presladas no presente Termo de Securitização.

7.4. tornecimento de lnformações Relativas âos Cíéditos lmobiliários: A Emissora obri ta-se

a fornecer aos Íitulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, no prazo de 15 (quinze) dies corridos

contados do recebimento da respectiva solicltação, todas as informâções relativas aos Créditos

lmobihários, desde que estas estejam disponívêis ou sejaft disponibilizadas à Emissora por

parte do Cedente e/ou das Devedoras, conÍorme o caso.

7,4.!. A Emissora obriga-se, ainda, a (i) prestâr, fornecer ou permitir o acesso do

ABente Fiduciário, em 5 (cinco) dias úteis contados da data de solicitação fundamentâdâ

dêsle, a todas as informâções ê documentos necessários ao desempenho de suas

funções relâtivas eos CRI; (ii) encaminhãr ao Atente Fiduciário, e divulgar em seu
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lvebsife, ne mesma dàta de suas publicações, os atos e decisões da Emissora destrnados

aos titulares dos CRI que venham a ser publicados; e (iii) informar ao Atênte Fiduciário a

ocorrência de qualquer dos êvêntos que Seiam dê seu conhecimento, que permitâm a

antecipação dos Créditos lmobiliários, conforme previsto no Conrrato de Cessão ê neste

Termo de Securitização, imediatamente após tomar conhecimento de sua ocorrência,

não sendo considerados para esta finâlidade os üazos e/ou períodos de cura

estipulâdos, bem como as medrdas extraiudicrâis e judrciais que tenham e venhem a ser

tomadas pela Emissora.

7.5. Ec!.eÉÍis_A!-qêl: A Emissora obri8a-se desde já a rnformar e enviar o organograma,

todos os dados financeiíos e atos societários necessários à realizeção do relatório anual,

conforme determina a lnstrução CVM n.e 583, que venhêm a ser solicitâdos pelo Agente

Fiduciário, os quâis deverão ser devidamente encaminhados pela Emissora em até 60

(sessentâ) dias ântes do encerramento do prazo para disponibilização na cvM. fu informações

disponibrlizadas aceíca do grupo societário da Emissorâ deverâo abrângeí, inclusive,

controladores, controladas, controle comum, coligadas, e tnteSrante de bloco de controle, no

encerramento de cada exercício social.

?.6. A Emissora obriga-se, neste alo, em cãráter iííêvo8ável e irretÍatável, a cuidar pare

que as operações que venhâ a píaticar no âmbto 83 5eiam sempre amparadas pelas boâs

prátices de mêrcado, com plena e perfeita observâncie das normas âplicáveis à mâtéÍra,

isentando o ABente Fiduciário de tode e quelquer responsabilidade por reclamações. Prejuízos,

perdas e denos, lucros ce55antes e/ou emergentes a que o não Íespeito às referidas noímas

der causa, dêsde que comprovadameôte não tenhem sido gerâdos por atuação do A8ente

Fiduciário.

7.7, A Emissora neste ato declarã que

(a) é uma sociêdade devidàmente ortanizada, constituída e existente sob a forma

de sociêdade por açôes com registro de companhia abêrta de acordo com ãs

leis brasileiras;

(b) está dêvrdamente ãutoizada e obteve todàs âs autorizações necêssárias à

celebrâção deste Termo de Sêcuritização e dos demais Documentos da

Operaçâo de que sejâ parte, à emigsão dos CRI e ao cumprimento de suas

obíigações âqui previstas e previstas nos demais Documentos da Operação de

que seja parte, tendo sido satisfeltos todos os requisitos legais e estatutários

necessários reÍerentes à EmlSSora para tanto;

(c) os representantes legais que a5Sinam este Termo e os demais Documentos da

Operação de que sela parte rêm poderes estatutários e/ou dele8ados paía

assumií, em seu nome, as obriSações ora estabelecidas e, sendo mandatários,

tiveram os poderes legitimamentê outor8ados, estando os respectivos
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mandatos efi pleno viSorj

(d)

(el

ú)

foram contratados escritórios especializados para avaliar às Alieneções

Fiduciárias de lmóveis e que os Créditos lmobiliários Íepresentâdos pelas CCl,

em conformidede com oplnião legal de operação, encontram-se livres e
desembaraçados de quaisquer ônus, gÍavemes ou restrições de natureza

pessoal, real, ou arbitral, exceto pelas hipotecas identificadãs nos

lnstrumentos ParticulaÍes de Alienação Fiduciáriâ, não sendo do

conhecimento da Emissorâ a existência de qualquer fato que impeça ou

restrinja o drreito da Emissora de celebrar este Termo de Secuírtização ê os

demais Documentos da Operação de que seja parte;

é legítima e única titulâr dos Créditos lmobiliários rêpresentâdos pelas CCI e

das Alienações Fiduciárias de lmóveis prestàdas nos termos do Contrato de

Cessãoj

tomou todas as cautelas e a8iu com elevados padrões de diligência para

àsseguÍar à existênciâ do Crédito lmobiliário, nos exâtos valores e nas

condições descritas no Contrato de Cessãoj

(s) não existem procêdimentos administrativos ou ações judiciais, pessoais, reais,

ou arbitrais de qualquer natureza, contra a Emissora em qualquer tribunal,

que afelem ou possam vir a aÍeter os Créditos lmobiliários representados

pelas Ccl e/ou as Aliênãções FiduciáÍias de lmóveis, ou, ainda que

indiretamente, o presente Termo de Securitizeção;

(h) conforme declarado pelas Devedoras, até a píesente data, não existe de

qualqueÍ pendêncie ou exrBência de adequação suscttada por nenhuma

autoridade governarnentál referente aos Empreendimentos;

(i) não há qualquer ligação entre a Emissora ê o A8ente Fiduciário que impeça o

A8ente Fiduciário de êxercer plenamente suas funções; e

UI este Termo de S€curitizãção e os demais Documentos da Operação dê que

seja parte constituem umã obngação legal, válida e vinculâlrya da Emissora,

exequívelde acordo com os seuS têrmos e condições-

7.r.1. A Emissora compromete-se a notificar imediatamente o Agente Fiduciário caso

quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou paÍcialmente inveíidicas,

incompletas ou incorretas.

1
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cúUsUTA oITAVA - REGIME FIDUcúRIo E ADMINISTRAçÃO DO PATRIMÔNIO SEPARAOO E

PRIORIDADE NOS PAGAMEI{TO5

8.1. ElBjtEe!.d-UfÉ-fIS: Na forma do artigo 9e dâ Lei n.6 9.514/97, a Emissora institui, em

caráter Írrevogável e irretratável, ReSime FiduciáÍio sobre os CrédÉos lmobilários, as CCl, a

Conta do Pàtrimônio Sepãrâdo, âs Alenações Fiduciáries dê lmóveis e a Cessão Fiduciária

constituindo referidos Crédrtos lmobiliárros lastro para os CRl. O Regime Fiduciário, mediante

entre8a deste Termo na lnstituição Custodiante, será re8istrado conforme previsto no artigo

23, parágíâfo único, da Lein.s 10.931/04.

A.2. Conta do Pltrimônio Separado: A arrecada ção dos Créditos lmobiliários ocorrerá

diretamente nà Conta do Patrimônio Sepâíâdo parâ fins de pagamento dos CRI e
permenecerão separados e segíegados do patrimônio comum da Emissora, até que se

complete o resgate da totalidade dos CRl.

8.3. lsencão de Acão ou Execucão: Na forma do artigo 11 da Ler n.P 9.514/97, os Créditos

lmobrliários, â CCl, às Alienaçôes Fiduciária de lmóvers e os recuísos porventura mentidos na

Conta do Patírmônio Seperâdo estão isentos de quàlquer ação ou execução pelos credores da

Emassora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos

credores dâ Emissora, por mâis privile8iâdos qLre sejam, e só responderão, exclusivamente,

pelâs obrigações inerentes âos CRl, tessâlvândo_se, no entanto, eventuâl entendrmento pela

aplrcação do âítigo 76 da Medida Provisóía n.e 2 158-35/2001.

8.4. Pãtrimônio Seoerado: Os Cíéditos lmobiliários, as CCl, á5 Alenações Fiduciárias de

lmóveis, as Cessões Fiduciárias e os recursos mantidos na Conta do Pàtrimônio Separado

permanecerão separados e segreSãdos do patrimônio comum da Emissora até o vencimento e

pagamento integrâl dos CRl.

8.5, AdministraÇão do Patrimônio Sepàrado: A Emissora administrará, por 5i ou por seus

prepostos, ordrnariamente o Patrimônlo Separado, promovendo âs diligências necessárias à

mânutenção de sua retuláridade, notadâmente a dos fluxos de recebimento dos créditos

lmobiliáíios e de patamento da amortiração do princlpal, juros e demais encargos acessórios

dos CRl.

8.6. Dêclarâçõê5 de Emissoía: Para flns do disposto nos rtens 9 e 12 do Anexo lll à lnstrução

CvM n.e 414, a Emissorà declara que

(a) com relação às Ccl, a custódia da Escritura de Emissão de ccl será realizada

pelê lnstituição Custodiante; e

(b) a arrecadação, o controle e a cobGnça dos créditos lmobiliários são atividades

da Emissora, dâ seguinte forma: à Émissora caberár (l) o contÍole da evolução dos

crédrtos lmobiliáriosj (li) o controle e a Euarda dos recursos que transitarão pela Conta
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A.7. 1d!g!9!: Todos os tÍibutos e/ou tares que incidam sobre os pagamentos da

remuneràção da Emissora descrita na Cláusula 2.4, item (c) ecimâ serão suportados pelas

Oevedoras (de maneira proporcional ao valor da respectrva CCB), inclusive os tíibutos

incidentes na fonte que devam seí íetidos pela Devedora sobre tars pa8âmentos, que deverão

sêr ajustados para que a Emissora recêba o valor devido livre de quaísquer tributos incidentes

na fontê (gross-r.rp).

8.7.1. A Tãxa de Administreção será devida pelas Devedoras (de mâneÍa
píopoícional âo vâlor da respectivâ CCB), com recuísos do Pâtrimônio Separado, e
pâBa â pârtir do le (primeiro) Dia Útil subsequente à inre8ralização dos CRI e, à partií

de então, mensalínente, até o res8ate totaldos CRl.

do Patrimônio separâdo; e llii) a emissão, quando cumpridas âs condições

estabelecidas, dos íespectivos termos de hberação de garântiâs.

8.r.2. Sobre os valores em alrâso devidos pelas Devedoras à Emrssora, incidirão

multa moratórie de 2% (dois por cento) sobre o \ralor do débrto, bem como juros

moratóíios de 1% (um por cento) ao mês, calculado pío toto temporis, se necessário.

8.8. Gua rda das CCB: A Emissora será responsável pela guardà da via negociável de cada

CCB, recebêndo o custodiante uma cópia de cada CCB.

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

dos Créditos Imobiliários, incluindo qualquer recuíso oriundo de amortizações extraordinárias,

liquida(ão antecipada ou realização das Alienações Fiduciárias de lmóveis, deverão ser

aplÍcados de ãcordo com a setuinte ordêm de pfloridade de pagamentos, de forma que cada

rtem somente será pâ8o, caso haia recuÍsos disponíveis após o cumprimento do item anterior:

(a) Pagamento das despesas da operação, previstâs no Anexo ll do Contrato de

cêssão;

{b} Patamento dos Juros Remuneratórios dos CRl, na seguinte ordem (i) Juros

Remuneratóíios dos CRI vencidos {capitalizados) e não pa8os, e (ir) Juros

Rêmuneràtórios dos cRlvrncendos no respectivo mês;

(.1 Pa8âmento da amortizâção dos CRI e encar8os moratórios eventuâlmente

incorridos;

{d} Realização da amortizâção extrâoÍdinária dos CRl, conforme prevista nas

Cláusulas 6.3 e 6.4 deste Teímo de Securitiração;e

(e) Realizeção de emortização extrâordinária para reenquadramento da Razão

Mínimâ de Gârantia.

117625ct23 4Nl2
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8.9.1 Caso os recursos depositados na Conta do Patrimônio Separado sejam insuficientes
pâra cumprimento dàs obrigações do CRI prêvistas nâ Cláusulã 8.9 âcima, ê Emissorâ

notiÍicará as Devedoras pàra que em âté 2 (dors) Dias Úteis depositem recursos

nece5sários para cumprimento de todas as obrigações, as quars somente responderão
poÍ tâi9 pêBamentos em caso de mora nâs âmortizâções previstas na letra "h" do irêm

3.1, àcima.

t.10. Prêjuízos ou lnsuficiência do Pãtrimônio SepaÍâdo: A Emissora somente res Ponderá
por prejuízos ou insuÍlciência do Patfimônio Separado em caso de comprovâdo

descumprímento de disposição le8al ou regulamenter, negligênciâ ou adminrstreção temeíáíie

reconhêcidos por sentença condenatória transitadà em julgâdo ou, âinde, desvio de finalidade

do Patrimônio SepaÍado.

8.11. Aplicâcão de Recursos dã Conta do Patrimônio Seoarado: Os recursos disponíveis na

Conta do Patrimônro Sêparado oriundos dos pagamentos dos Créditos lmobiliários,

reprêsentados pelas CCl, serão aplicados nos termos previstos na Cláusula 8.12 ebâixo. Os

pagamentos referentes aos valores a que fezem jus os titulâres dos CRI serão eÍetuâdos pelâ

Emissora na medida em que existam recursos no Patímônro Separado, utilizando-se dos

procedimentos adotâdos pela 83.

8.12. lnvestimentos Permitidos: Os rêcursos de Conra do Patrimônio Sepàrado estarão

abrangidos pela instituição do Re8imê Fiduciário e integrarão o Patrimônio Separado, sendo

certo que poderão ser aplicados pela Emissora, nâ quâldãde de âdministradorâ dâ Conta do

Patrirnônio Separâdo, enquanto não cumpridas as Condições Precedentes, em títulos, velores

mobrliários e outros instrumentos financeiros de renda tixa com lquidez drárie do ltâú

Unibanco S.A. ("Ap!jçe0eLP9I@i!!!§"). Os recursos oriundos dos rendimêntos auferidos com

tais Aplicaçôes Permitidas integrãrão o Patrimônio Separado. A Emissorâ não terá qualquer

responsabilidáde com relação a quâisquer eventuais prejuízos, reivindicações, demandas,

danos, tributos, ou despesas resultântes das aplicações em tais investrmentos, inclusive, entre

outros, qualquer responsabilidade por demoras (não resultante de tÍanstressão deliberada) no

rnvestimento, reinvestrmento ou liquidâção dos referidos rnvestimentos, ou quaisquer lucros

cessantes inerêntes e êssâs dêmoras.

cúUsUTA NONA. AGEI.ITE FIDUCIÁRIO

9.1. ARente Fiduciário: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Flduciário, que

formalmente aceita a sua nomeaçáo, para desemPenher os deveres e êtribuições que lhe

competem, sêndo-lhe devida uma remuneração nos termos da lei e deste Íermo de

SecuritizaÉo.

g.2, Declãracões do Agente tiduciário: Atuando como representante dos Titulares dos CRI

o Agente Fiduciário dêclara:

Página 40 dê 10G

1176259t23 43012



(a) aceitar inte8ralmente o presente Termo de Securitização, em todas as suas

cláusulas e condições, bem como â função e incumbênciâs que lhe são atribuidas;

(b) não se encontrer em nenhuma das situações de conÍlto de interesse previstas

no artigo 6o dâ lnstíução CVM n.e 583;

(al sob âs penâs dâ lêi, não ter quàlquer impedimento legal para o exêrcício da

função quê lhe é âtribuídâ, conforme o § 3e do artigo 66 da Lei 6.404/76 e Seção ll dâ

lnstrução CVM 583, conforme consta no Anêxo Vlll dêste Termo de Securitização;

(d) estar devidâmente autoírzado â celebrar este Têlmo de Securitizeção e â cumpÍÍ
com suas obrigaçôes aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e

estatutáíios necessários para tanto;

le) assegura e assegurará, nos termos do parágÍaÍo 1' do ârtigo 6 da lnstrução CVM

ns 583, tratamento equitativo a todos os Titulares dos CRI em relação a outros

titulares de certificados de recebíveis imobiliários das emissões realiradas pela

Emissora, sociedâde coligãda, controlada, Controladora ou integrante do mesmo

grupo da Emissorà, conforme consta no Anexo Vll em que venhâ atuar na qualidade

de atente fiduciário;

{Í} não possui qualquer relação com a Emissora ou com a Devedora que o rmpeça de

exercer suas funções de forma diliSentei e

(g) ter enalisado e verificado, diligentemente, a legalidade e ausência de vícios da

operação, além de verificâr ê veíacidade, consistência, correção e suÍioência das

informações prêstâdas pela EmissoÍa e contidas no Termo dê SecuÍitização, sendo

certo que verificará a suírcrência, a constituiçâo ê exequibihdade das garantias quendo

do registro das Alienações Fiduciárias de lmóveis na medide eín que forem re8istradas

junto aos Cartórios de Re8istro de lmóveis competentes nos prâzos píevistos nos

Documentos da Opêração.

9.3. lncumbênciâs do AEênte FiduciáÍio lncumbe âo A8ente Fiduciário ora nomeado,

principãlmente:

(a) Exeícer suas atividedes com boa fé, transparência e lealdade pâía com os

Titulaíes dos CRI;

(b) zêlar pela proteção dos direitos ê rnteíesses dos Titulares dos CRl,

empretando no exercício da [unção o cuidado e a diligência que todo homem ativo e

píobo empregâ na administração dos próprios bens, acompanhando a atueção da

Emissorâ na administrãção do Patrimônio Sêparado;

I
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(al veriíicár a regularidade da constituição das Alienações Fiduciárias de lmóveis,

bern como o valor dos bens dados em gàrantia, quando ocorrerem, observando a

manutenção d€ sue suficiência e exequibilidede;

(d) examinãr proposta de substituição de bêns dâdos em Gàrantia, maolfestândo

sua opinião a respeito do assunto de forma justificâda;

(e) intimâr, conforme o caso, â Emrssorâ, a Cedente e as Garântidoras â reÍoíçar â

Garântiâ dadã, na hipótêsede sua dêteriorâção ou deprêciação;

(f) mânter atualizada a relação dos Trtulares dos cRl e seus endeÍeços mediante,

inclusive, gestão junto à Emissora;

kl exercer, na hipótese de insolvêncía da Emissora, com relàção às obrigações

assumidas nesta operação, a administração do Patrimônio Separado;

(h) promover a liquideçâo do Pàtrimônio Sepàrado, conforme previsto nâ Cláusula

10.1abâixo;

(i) renunciar à funçâo de A8ente Fiduciárío nâ hipótese de superveniênciâ de

conflito de interesses ou dê qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a

imediata convocação da assembleia que delibeíará sobíe sua substrtuição;

U) conseívar em boa guarde toda a documentação relativa ao exercicio de suas

funções;

(k) verificer, no momento de aceitar a função, a veracrdade dês informaçõês

relativas às tarantias e e consistência das demais inÍormaçôes contidas neste Termo

de Securitização, diligenciando no sêntido dê que sêjam sanadás âs omissõês, falhâs

ou defeitos de que tenha conhecimento;

(l) adoteí âs medides judiciais ou extrajudiciais necessárlas à defesâ dos

interesses dos Titulares dos cRl, bem como inclusão dos Créditos lmobiliários âfetados

ao Patrimônio SepaÍado, caso a Emissorâ não o Íaça nás hipóteses de substituiÉo ou

liquldação do Pâtrimônio sêpârôdo;

(m) notificar os Titulares dos CRl, no prazo máximo 7 (sete) dias úteis, contado a

partir da ciência de eventual inãdimplemento, pelê Emissora, de quaisquer obri8ações

Íinanceiras assumidas nêste Termo de Secuírtrzação, incluindo as obrigeções relativas a

Bãrântias ê a cláusulas contíatuais destinadas que não devem ser descumpridas pela

Émissora, indicando as consequências pãra os Titulâres dos CRI e âs providências que

pretende tomar a respeito do assunto;
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{n) acompanhar a atuação da Emissora ne administração do Patrirnônio Separado

e solicitar, quando considêraí necessário, auditoria extraordinária nâ Emissorâ ou no

Petrimônio seperedo;

(o) disponibilizâr aos Titulãres de CRI e aos parti(ipântes do mercâdo, o cálculo do

Valor Nominal Unitário dos CRl, reàlizado êm conjunto com a Emissora, através de seú

website;

{p} ecompanhar â píestâção des informaçôes periódicas pêla Emissorâ, alênando

os Titulares de CRI acerca de eventuais inconsistências ou omissões de que tenha

conhecrmento;

{g} Íornecer à Emissora termo de quitãção, no praro de 5 (cinco) Dias Uteis aÉs

satisfeitos os créditos dos Titulárês dos CRI e extrnto o Regimê Fiduciárioj

(r) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Trtulares de CRl,

conforme previstâ no Termo de Sêcuritização, respeitadás outrâs regras rêlacionadas

às assembleias Berais constantes da Ler n.9 6.404/76;

G) comparecer à Assembleia Geral dos Titulares de cRl a afim de prestar

informaçõês que lhe forem golicitadas;

(t) verificar, semestralmente, conforme relatório a ser encaminhado pelas

DevedoÍas, â regulâr destinação dos recursos oriundos das CCB, conforme previsto nas

CCB e no Contrato de Cessão;

(u) fiscalizar o cumprimento dâs cláusulas constantes no Termo de Securitizãção,

especialmente daquelas impositivas de obritações de fazer e de não fazerj e

{v} divul8âr em sua página nà rede mundial de computadorês, em até 4 (quatro)

meses epós o fim do exercício sociel de Emissora, relatório anual descrevendo os fatos

relevantes ocorridos durante o exercício telativos a presentê Emissão, conÍorme o

conteúdo mínimo abâixo:

(i) cumprimento pêla Emissora das suas obrigações de presteção de

intormêçôes periódicas, indicando as inconsistências ou omissôes de

que tenha conheclmento;

alteíações estetutáflas ocorrides no exercício social com efeitos

rêlevantes pâra o9 titulares do9 CRI;

comentáíros sobre indicadores econômicos, financeiros e de êstrutura

de capital da Emissora relacionados a cláusulas contratuais destinadas

â proteger o interesse dos titulares do CRI e que

(ii)

I
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(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

estabelêcem condiçõês que não devem ser descumprÍdas pele

Emissoía;

quantidade de CRI emitidos, quantidadê de CRI em circulação e saldo

cancelado no período;

íesgate, emonização, conversão, repactuação e pagamento de juros

dos CRI rêâlirâdos no período;

constituição e eplicâções do fundo de amortizeção ou de outros tipos

fundos, quando houveri

destinâçâo dos recursos captados por meio da Emissão, conforme

inÍormações prestàdãs pela Emissorã;

relação dos bens e valores entreBues à sue administração, quàndo

cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora,

Devedora ou Cedente, neste Termo de Securitização

manutenção da suficiência e exequibilidade das garantiasj

existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou

privâdas, feitas pelâ Emissore, por sociedade coliteda, controlada,

controlâdora ou integrante do mesmo grupo dâ Emissora em que

tenha atuado no mesmo exercício como agente flduciário, bêm como

os seEUintes dedos sobre tais emissôes: a) denominação de companhie

oÍertânte; b) valor dê emissão; c) quantidade de vâlores mobiliários

emitidos; d) espécie e garantias envolvidasj e) prazo de vencimento e

taxa de juros; f) inadimplemento financeiro no período; e g)

declêração sobíe a nào existêncra de situação de conflito de rnteressês

que impeça o agente Íiduciário a continuer a exercer a função.

(x)

(xi)

9.3.1, No caso dê inãdimplemento de quàisquer condições nos âmbito da emissão

dos CRl, o A8ênte Fiduciário deve usãr de toda e qualquer medida prevista em lei ou

neste Termo de S€curiti2âção parâ proteger direitos ou defender os interesses dos

titulares do CRl.

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

Fiduciário receberá da Emissorà, com recuísos do Patrimônio Separàdo, como remuneràçào,

pelo desêmpenho dos deveres e atribuições que lhe competêm, nos têrmos da lei e deste

Teímo de Securiti2âção, durânte o período de vi8ência dos CRI ou até â liquidaçâo inte8rãl dos

CRl, à título de iíhplantação, serão devidas parcelas anuais de RS12.00O,m (doze mil reais)

parà o acompanhamento padíão dos serviços de Agente Eiduciário, sendo a píimeira devida 5

(cinco) Diâs Úteis âpós a liquidação finenceirá dos CRI ou 30 dias a contar da presentê data, o

que ocorrer píimeiro, e as demais nas mesmas dâtas dos ânos subs€quentes,

9.4.1. A remuneração deÍlnida acima e na Cláusula 9.4.2 abaxo continuârá sendo

devida e calculadâ pto toto die, mêsmo após o vencimento dos CRl, caso o Agente

Eiduciário ainda estejâ exercendo atividade ineíêntes à suã função em relação à
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emtssao.

9.4.2. No ceso de inadimplemento no pâgàmento dos CRI ou da Émissora, ou de

reestruturação das condiçôes dos CRI após a Emrssão, bem como a participação em

reuniõês ou conferências telefônicas, Assembleias Gerais presenciais ou virtuais, serâo

devidas ao Agênte Fiduciário, adicionâlmente, o vâlor de RS500,00 (quinhentos Íeais)

por hora-homem de trabalho dedicado, incluindo, mas não se limitando, à

(i)comentários aos documentos da emrssão durantê a estruturação da mesma, caso a

opeíação não venha se efetivar; (ii)execução de Bârantias, (iii) compêíecimento em

reuniões formais com a Emissora e/ou com os titulares de CRI; e (iv) implementação

das consequentes decisôes tomadas em tais eventos, pagas em 5 (cinco) dias corndos

após comprovação da entrega, pelo Agênte Fiduciário, de "relatóíio de hoÍas" á

Emissora. Entende-se por reestrutúração des condrções dos CRI os eventos

relecionados a alteração (i)da Garentia, (ii) prazos de pagamento e remunereção;

{iii)condições relacionadas ao vencimento antêcipado; (iv) de assêmblêias gerâis

presenciais ou virtuais e aditamentos aos docúmentos da operâção. Os eventos

relãcionados à amortização dos CRI não são considerados reestruturação dos CRl. No

caso de celebrâção de âditamentos âo Termo de Securitizôção, será devido ao Agente

Fiduciário, adicionalmente, o valor de RS500,00 (quinhentos reais) por hora homem de

trabalho dedicàdo a tàis âlterações.

9.4,3. No caso de inadimplemento dos Créditos lmobi[áfios ou da Emissora com

relação às suas obrigações assumidas neste Termo de Securitização, todas as despesas

êm quê o Agente Fiduciário venhê comprovadamente a incoÍíer paÍa resguardaÍ os

interesses dos lnvestidores deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas

e adiantadâJ pelos investidores. Tars despesas rncluem os gastos com honoráíios

advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenlzações, custas e taxas judiciárias

de açôês propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas à soluçâo da

rnadimplência, enquanto representante dos lnvestidores. As eventuars despesas,

depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em âções judiciars serão

itualmente suportadas pelos Titulares dos CRl, bem como a remunêráção e as

dêspesas reembolsáveis do Agente Fiduciáíro, nâ hipótese de a Emrssora permanecer

êm inadimplência com relação ao pagâmento dêstas por um período superior â 30

(trinta) dias corridos, podendo o Agente Fiduciário solicitâr tarantia dos Titulares dos

CRI para cobertura do risco de sucumbência.

9.4.4. A remuneração não inclur as despesas que seiam considerâdâs necessáíias ao

exercício da função do ASente Fiduciário, tais como, exemplificativamente:
publicações em geral (por exemplo, edital de convocâção de Assembleiâ Geràl dos

Trtulares dos CRl, ata da Assemblêia ceral dos Thulares dos CRl, anúncio de

comunicaÉo de disponibilidade do relatório anual do Atente Frduciário, entre outros),
notificações, extraçâo de ceÍtidões, fotocópiâs, despesas com viâgens e estadias,

transportes e alimentação de seus agêntes, contratação de especialistas, tais como
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auditoria e/ou fiscalizeção, €ontàtos telefônicos eloú coniercnce coli, assessoria legal

ao Agente Fiduciáno, bem como custâs e despêsas cartorárias êm geral e relacionadas

aos termos dê quitãção e acompânhamento das Alienações Fiduciárias de lmóveis,

confoÍÍne o caso, necessárias ao exercícro dâ função do A8ente Fiduciário, as quais

serão cobertas pelo Patrimônio Separâdo, observando-se que a Emissorà será, sempre

que possível, comunicada sobre tais despesâ5, previâmêntê e por escíito,

9.4.5. O pagamento das despesas acima referides será reelizado mediante

pagamento das respectivãs fâturas apresentadas pêlo Agente Fiduciário,

acompanhadas da cópra dos compíovantes pertinentes, ou mediante reembolso, a

exclusivo critéíio do Agente Fiduciário, após, sempre que possível/ prévia aprovação da

despesa por escrito pele Emissora nâ qualidade de administÍadora do Pâtrimônio

Separado, ou, na insuÍiciência deste, pelos investidores.

9.5. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações previstas nas

Cláusulas acima, o valor em atràso estará sujeita à multa moratóíia de 2% (dois por cento)

sobre o valor do débrto, bem como a juros moratónos de 1% (um por cento) ao mês, facando o

vàlor do débito em âtraso sujeito âo reajuste pelo IPCÁ, o qlal incidirá desde â data de morâ

âté a data dê efetivo pâgamento, calculado pío íotd de, se necessátio.

9.5.1. A íemuneração referidâ nas Cláusulas acimê será âtualizôdê pela vâriação

acumulada do IPCA, ou na falta deste, pelo índice que viêr a substituí-lo, ou arnda na

impossibilidade de sua utilzação, pelo índice que vier a substituí-lo, â paítir dâ data do

primeiro pagamento, até as datas de pàgamento seguintes, calculadas pro-íoto die, se

necessário.

9.5.2, A rêmuneração definida nas Cláusulas acima será ãcrescida dos seguintes

imposlos: iSS (lmposto Sobre Serviços de Quâlquer Natureza), PIS (Contribuição ao

Pro8rama de lntetração Social), COFINS {Contribuição para o Financiamento da

Se8uridade Social), IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros

impostos que venham a incidir sobre a Íemuneração do Agente Fiduciário nês

alíquotâs vitentes nas datâs de cada pagamento.

9.5.3, A prlmeira parcela dos honorários do Agente Fiduciário poderá ser faturadâ

por qualqueÍ empresa do Srupo econômico, incluindo mes não se limitando, a Vórb(

Serviços Fiduciários Ltdã., inscrita no CNPI/ME ns 17.595.680/0001-36.

9.6. Substtuicão do Aeente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas

hipóteses de ausênciâ ou impedimento temporário, renúncia, inteÍvenção, liquidação
eÍrajudicial, falência ou qualquer outro câso dê vacância, devendo ser realizada, no prazo de

30 (trinta) dias, contado da ocorrência de qualquer desses eventos, Assembleta Geral de

Íitulâres de CRI para quê seja eleito o novo âgente fiduciário.

4

117425W23 43012

Página 46 de 1OG



9,6.1. A Assembleia Geral destinada à escolha de novo agente Ílduciário deve ser

convocâdâ pelo A8ente Fiduciáíio ê sêr substituído, podendo também ser convocãda

por trtulares dos valoÍes mobilrários que íepíesentem 10% {dez por cento), no mínimo,

dos CRI em Circulação.

9.6.2, 5e a convocação da assembleia não ocorrer até 15 (quinzê) dias antes do finâl

do prazo refêrido na cláusula 9.6 âcrma, cabe à Securitizadora a imediata convocação.

Em casos excepcronais, ã CVM pode proceder à convocâção da âssêmbleià pâíe a

escolha de novo agente fiduciáno ou nomeâr substituto provisórío.

9.r- Dêstituicão do Aeente Fiduciáíio: O Agente Fiduciáíio poderá seí destituído

{a} pela CVM, nos termos da le8islação em vrgor;

(b) poí deliberação em tusembleia Geral de Titulares de CRl, independentemente

da ocorrência de qualquer Íato que imponha ou justifique sua destituição,

requerendo-sê, para tanto, o voto de 2/3 (dois têrços)dosTitulâÍes dos CRI; ou

(cl por deliberação em Assembleiâ Geral de Íitulares de CRl, observâdo o quórum

previsto no item aclmâ, na hipótese de descumprimênto dos deveres píevistos no

artigo 13 dâ Lei9.S14/97 ou dãs incumbências mencionadas na Cláusula 9.3 acima.

9.8. Deveíet Atribuições e Responsabilidades do Agente Fiduciário Elêito em Substturção

O a8ente fiduciário eleito em substituíção ao AEente Fiduciáao, nos termos da Cláusula 9-6 e

da Clá'rsula 9.7 ecima, ass!mirá intetralmente os deveres, atribuições e responsabilidades

constantes dâ legislação aplicávele deste Termo de Securitizâção.

9.9, Substituição Permanente: A substituição do Agênte Fiduciário em caráter permanente

deverá seÍ objeto de aditamento ao preseôte Termo de Securitização.

9.10. A substituição do Atente Fiduciário deve ser comunicada à CVM, no prazo de até 7
(sete) Dias Úteis, contados do re8istro do aditamento ao Termo-

9.10.1. Juntamente com a comunicação do item 9.8, acima, devem ser encaminhadas

à CVM a declâração ê dêmais informações exigidas na lnstíução CVM n' 583.

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

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

vàcânciê temporária.

9.12. Validade das manifestacões: Os atos ou manifestações por perte do Agente Fiduciário,
que criarem responsabilidâdê para or Titulares dos CRI e/ou exonerârem terceiros de

páginâ 47 de 106

I

117ô259\t23 4Nl2

f



obrigeções parâ com eles, bem cotno aquelet relacionados ao devido cumprimento das

obrigações assumidàs neste instrLrmento, inclusive a assunção da administração do Património

sêpârêdo pelo Agente Fiduciário nas hipóteses previstâs nesse Termo de Securitização,

somente serão válidos quando prevramente assrm deliberado pelos Titulares dos CRI íeunidos

em Àssembleia Gerâl-

9.13. Atuacão vrnculada: O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará

qualquer iuízo sobre à orientação acerca de qualquerfato da emissão que seja de compelência

de definição pelos Titulâres dos CRl, comprometendo se tão-somente a agir em conÍormidade

com as instruções que lhe forem tíansmitida5 pelos Titulares dos CRl. Neste sentido, o Agente

Fiduciário não possui quâlquer responsabildade sobre o resultado ou sobre os efe itos j u rídicos

decorrentes do êstrito cumpíimento des orienteçôes dos Titulares dos cRl a ele trânsmtrdas

conforme definidas pelos Titulares dos CRI e reprodu2idas perante a Emissora,

independentêmente de eventuars prejuízos qu€ venham a ser causados em decorrência disto

aos Íitulares dos CRI ou à Emissora. A âtuação do Agente Fiduciário limitâ-se ao escopo da

lnstrução CVM n.e 583, conforme alterada e dos ârtrgos aplicáveis da Lei n.e 6.404/76, estando

este isênto, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que nào

tenhâ decoÍrido da legislaÉo aplicável.

9.14. Presunção de Velaqldlde: sem prejuízo do dever de diligência do A8ente Fiduciário, o

Agente Fiduciário âssumiíá que os documentos originais ou cópias autentícâdâs de

documentos encaminhados pela Emissore ou por terceiros a seu pedido não foram obieto de

fraude ou adulteração. Nâo será arnda, sob qualquer hipótese, responsávêl pela elaboração dê

documentos societários da Emissoía, que permanecerão sob obrigação legal e regulêmentaÍ

da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

9.15. Renúnciâ: O Agente Fiduciário deverá permànecer no exercício dê suas funções êté a

escolha e aprovação do novo agente fiduciário, em caso de renúnciâ, situação em que se

compromete â reâlizar a devolução de quaisquer valores recebidos referentes ao período após

â suã rênúncia.

cúusur-a DEz - LreutDAçÃo Do pATRtMôr{to sEpARAoo

10.1. Liquidação do Patrimônio Seoarado Caso seja verificada: (i) a insolvência da Emissorã,

com relação às obrigações assumidâs nestã Emissão; ou, aindâ (ii) qualquer uma das hiúteses
píevistas nâ Cláusula 10.4 abaixo, o Agente Fiduciário, conforme disposto nos itens àcima,

deverá realizar imediata e transitoriamente a adminrstíação do Pâtrimônio Separado

constituído pelos Créditos Imobiliáíros e os recursos porventura mantidos na Conte do

Patrimônio Separado, ou promover e liquidação do Patnmônio Separâdo, nas hipóteses em

que a Assemblela Geral de Titulares de CRI venha a delibêrar sobre a essunção dê

administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou sobre tal liquidação.

10.2. Convocacão dâ Assembleia Gerâl: Em até 5
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adíninistração, pelo Agente Fiduciário, do Petrimônio seperedo, deverá ser convoceda uma

Assembleia Geràl de Titulares de CRl, na forma estabelecida na Cláusula 11.1 e se8uintes

âbeixo, e na têi n.a 9.514/97

10.3. Delibeíação Pela Liquidação do Patrimônio Separado: A Assembleia Geral de Titulares

de CRI devêrá deliberar pela liquidação do Pâtrimônio Separado, ou pela continuidade de sua

administração por nova securitizâdorâ, fixando, neste caso/ a remuneràção deste última, bêm

como as condições de sua vrâbilidade econômico-flnenceira.

10.4. Eventos que Enseiam a Asuncão da Administracão do Patrimônio Seoarado oelo

Ae€nte Fiduciário: Além da hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obÍigações

assumidâs nestâ operâção, a critério da Assembleie Geràl de Titulares de CRl, a ocorrência de

qualquer um dos eventos àbàixo poderá ensejar a assunção da administração do Patrrmônio

Separado pelo AEênte Fiduciário, para liquidá-lo:

(a) pedido de recuperação judicial, extrâjudicial ou decretâção de falência da

EmissoÍa;

(bl inadimplemento ou mora, pela Emissore, de qualquer des obrigações não

pecuniáriâs previstàs neste Termo de Securitização, sendo que, nessâ hrpótese, a

liquidação do Patnmônio Sêpârado podeÍá ocorrer desde que à morà perdure por

mais de 30 (trinta) dias, contados da verlÍicãção da moíâ ou do inadrmplemento.

Sendo certo que e liquidação do Patrimônio Separado dependerá de decisão da

Assembleia Geral de Titulares de CRI nesse sentidoi ou

(c) inadimplemento ou mora, pela Emissora, por culpa ou dolo destê, de qualqueÍ

das obrigações pecuniárias prêvistâs neste Termo de Securitização, sendo que, nessa

hipótese, a liquidàção do Patrimônio Separado poderá ocorrer ne data do

inadimplemento ou na date de verificação da mora, caso os Titulares do CRI decidam

nesse sentido.

10.4.1. A ocorrência de quâlquer dos eventos acima descritos, bem como de qualquer

evento de Vencimento Antecipado dêverá seí prontãmentê comunicada, ao Agente

Fiduciário, pele Emissora, em 1 (um) oia útil.

10.4.2. O descumprimento dessê dever pela Emtssorâ não impedirá o Agente

Fiduciário ou os Titulares dos CRI de, a seu critéíio, exercer seus poderes, Íaculdades e

pretensões previstos neste Termo e nos demais Documentos da Operação.

cúusutA oNzE - assEMBLEtA GERAL

ll.1 fusembleiâ Geral de Titulaíes de CRlr Os Titulâres de CRI poderão, a qualquer tempo,
reunir-se em Assemblêia Geral de Titulâres de CRl, a fim de deliberarem sobre matéria de
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interesse da comunhão dos Titulares de CRI

11.2. Cgryq@ç&: A Assembleia Geral de Titulares dos CRI poderá ser convocâde pelo

(i) Agente Fiduciá.io, (ii) pela Emissora, ou (iii) por Titulares dos CRI que representem, no

mínimo, 10% (dez por cento)dos CRI em Circulação.

11.3. Formà de Convocação: Observedo o disposto ne Cláusula 11.2 acima, deverá ser

convocedâ Assembleie Geral de Titulâres de CRI mediante edital publicedo 3 (três) vezes no

joínal, todâ vez que a Emrssora, na qualidade de tttular dos Crédrtos lmobiliários, tiver de

exercer ativameote seus direitos estabelecidos nas CCI ou em quâisquer outros Documentos

dà Operação, pàra que os Titulares dos CRI deliberem sobre como e Emissora deverá exercer

seu direito frente à Devedora.

11.4. Prazo pâra Realiracâo: A fusembleia de Titulares dos CRI mencionada na Cláusula 11.3

deverá ser realizada com no mínimo 15 (quinze) diês a contar da dâtâ da última dâs 3 (três)

publicações do edital rêlativo à púmeira convoceção ou no p.azo de 8 (oito) dias a contar da

data da últrma das 3 (três) publicaçôes do edital relativo à segunda convocação.

11.5. ManiÍestàção da Emissora e do Agente Fiduciário: Somente após definição da

orientação pelos Titulâres dos CRI em Assêmbleiâ Geral de Titulares de CRl, a Emissora e/ou

Agentê Fiduciário devêíão exercer sêu dirêito e deverá se mânifêstar conforme lhe for
orientado, exceto se de outra forma prevísta nos Documentos da Operação. Caso não hajá

quórum necessário para a instalação da Assembleia Geral dê Titulares de CRl, ou não cheguem

a uma dêfinição sobre a orientação, a Emissora e/ou Agente Ftduciário poderão permanecer

silente quânto ao exêrcício do direito em questão, sendo certo que o seu silêncio não seíá

inteípíetedo como negligência em relação ãos direitos dos Titulares dos CRl, não podendo ser

imputãdâ à Emissora e/ou Agente Fiduciário qualquêr responsebiliração decoÍíente de

ausência de maniÍestação.

11.6. Rêsponsabilidade da EmissoÍa e do Aqente Fiduciário: A Emissora e o Aeente Fiduciário

não prestarão qualquer tipo de opinião ou ferão qualqueí juÍzo sobrê à oríentação definida
pelos Tituiares dos CRl, comprometendo-se tão somente a manifestar-se conforme assim

instruídos. Neste sentido, a Emissoía e o Agente Fiduciário não possuem qualquer

responsabilidâde sobre o resultado e eíeitos jurídicos decorrentes da orientação dos Titulares

dos CRI por eles mânifestados, independentemente dos eventuars prejuízos ceusados aos

Titulares dos CRI ou à Emissora.

11.7. Leqislacão Aplicável: Aplicar-se-á à Àsembleia Geral de Titulares de CRt, no que

couber, o disposto nã lei n.e 9.514, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Açôes, a

respeito das assembleias geÍais de acionistas.

11.8. lnstálacãor A fusembleiã Geral de Titulares de CRI instâlar-se-á, em primeira

convocação, com a presença de Titulares de CRI que repíêsentem, no mínrmo,2/3 {dois
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terços) dos CRlem Circulação e, em se8unda convocação, com qualquer número

ff.g. yq!gÉ: Cada CRI em Ciículaçâo corrcsponderá â um voto nâs assembleias Geíâis de

Titulares dos cRl, sendo admitida a constituição de mândâtários, TrtLrlâres dos cRlou nâo.

u.10. g!.tÍ!!§: os quóruns de deliberâção das Assembleias Geíâis de Íitulares de cRl

deverão levar em conta a totalidade dos CRI em Crrculação presentes.

11.11. PresenÇà da Emissora: Será Íâcultâda a presença dos representêntes legâis dâ

Emissora nas Assembleias Gerars de Titulares de CRI

U.12. Prestação de lnformacões: O Agente Flduciáíio deverá comparecer à Assembleía Geral

de Titulares dos CRI e prestar ãos Titulares dos CRI as informaçôes que lhe forem soliciladas,

sendo que a Emissora, o Agente Frduciário e/ou os Titulares dos CRI poderão convocar

quaisquer terceiros (inclusive, às Devedoras), parâ participâÍ das Assembleias Gerais de

Titulâres de CRl, sempre que a presença de qualquer dessas pessoas Íor relevante para a

deliberação da ordem do dia. Sem preiuízo de referida faculdade, as Devedoràs e/ou suas

pâítes Íelecionâdas não poderâo participar do procêsso de deliberação e apurãção dos votos

dos Titulares dos CRI a rêspeito da respectúâ matéria em discussão.

11.13. Presidência: A presidênciâ dâ Assembleia Gerel de Titulares de CRI câbêíá, dê ecordo

com quem a tenha convocado, respectivamente: (i) ao Agente Fiduciário; (ii) ao Diretor da

Ernissoraj ou (iii) ao Íitular do cRl eleito pelos Titulares de CRI presentes.

11.14. quórum de Delberação: Exceto se de outra Íorma estabelecrdo neste Termo

Securitização e/ou nos Documentos dê Operâção, toda5 as deliberações serão tomadas, em

primeirâ convocação, por 50% (cinquêntâ por cento) mais um dos CRI em circulãção e, em

segunda convocaçâo, por maioria simples.

11.14.1.Exceto se de outía forma estabelecido neste Termo de Securitização e/ou nos

Documentos de Operação, as proposras de alterações e de renúncias feitãs pelê

Emissore êm releção: (i) às datàs de pàgâmento dos luros Remuneràtórios dos CRI e às

datâs de pagâmento dã âmortização de principal; (ii) à formâ de cálculo dâ evoluçáo

financerra dos CRl, os.luros Remunêratórlos dos CRl, a âmortização de principal e o

Vaior Nominal Unitário; (lii) âo prazo dê êmortização ê vencimento dos CRI; (lv) aos

Eventos de Liqurdação do Patrimônro Separado; (v) aos Eventos de Vencimento

Antecipado pÍevistos na Cláusula 6.2 deste Íermo de Securitização ou aqui prevrsto de

forma esparsa; (ü) aos créditos lmobiliários, representados pelês ccl, que possa

impactar os direitos dos Titulares dos cRl; (vii) às Alienações Fiduciárias de lmóveis

que possam comprometer suà suficiência, exequibilidade, validade ou liquidez,

incluindo sem limitâção, a substituição dâs referidês Alienações Fiduciárias de lmóveis,

exceto pelo disposto na Cláusula 6.4.6 deste Termo de Securitização e no caso da

definição da ordem e da forma da excussão das Alienações Fiduciárias; (viii) aos
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quóruns de instalação e/ou de deliberação das Assembleias de Titulàres de CRI; (ix)

realizâção de qualquer amorti2ação extraordinária ou resgate anteopâdo dos CRI nos

teímos dâs Cláusulâs 6,3 e 6.4 deste Teímo de Secúírtizeção, íespectivâmente;

(rlqualquer eltêração às previsões nas Cláusulas 6.36.3 e 6.46-4 deste Íermo de

Securitizâção; e/ou (xi) quêlquer liberâção específica com relação a um

inadimplemento das Devedores {sêmpre conside.ando que qualque.liberação de um

evento, numa data específica, não sitnifica liberação de fatos posteriores), deveíão ser

eprovadas em primeira convocação da Assembleia de Titulares dos CRI por Titulares de

CRI que Íepresentem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação.

11.15. Olspensa oara lnstalecão: lndependentemente das formalidades previstas na lei e
neste Teríno, sêrá considerada regularmente rnstalâda â Assembleia de Titulares dos CRI a que

comparecerem todos os Titulaíes dos CRl, 5em preruízo des disposições relacionadas com os

quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo de Securitização-

11.16. Dispensâ: É dispensada a necessidade de convocação e realizâção de Assembleie de

Titulâres dos CRI sempre que tal alteração decorrer erclusivamente: (ilda necessadade de

âtendimento a exigências d€ âdequação a normas legais, regulâmentares ou exigências dã

cVM, ANBIMA, 83 e/ou demeis reguladores; (ii) quando verificado eíío mâterial, sejâ ele um

êrro grosseiro, de digitaÉo ou aritmético; e (iii)em virtude da atualizàção dos dados

cadãstrars dâs Pânes, tâis como elteração na razão social, endereço e telefone, entre outros,

desde que não hejâ qualquer custo ou despesa edicional para os Trtulares do CRl.

11.17. Encaminhamento de umentos oere e CVM As atas lavràdas das Assembleias

Gerâis de Titulares de CRI serão enceminhadas somente à CVM via Sistema de Envio de

lnformeções Periódicas e Eventuais - lPE, sendo que sua publicação em jornâis de Erande

circulação não será nêcêssária, exceto se â Assêmblêiâ Geral de Titulares de CRI delibeÍar em

sentido diveÍso.

cúUsUtA DOZE - DESPESAS DA EMIssÃO

12.1. Em virtude da securitização dos Créditos lmobiliários representados pelas CCl, bem

como diante do disposto nâ Lei n.-o 9.514/97 e nos atos e instruções emanados pêla CVM que

estâbelecem as obrigações da Emissora, será devido â esta, durante o todo o período de

vigência dos CRl, tàxà de administíação, no valor de RS3.000,00 (três mil reais) ao més,

atuali2adâ anuâlmente pela variàção acumulada do IGP-M, ou nâ fêlta deste, ou ainda, na

impossibilidade de suâ utilização, pelo íhdice que vier á substituí-lo, càlculades pro tutd die, se

necessário, a ser page à Secunti2adora no le (primeiro) Oia Útil a contar da datà da primeire

integralzêção dos CRl, e âs demais nâ Dãta de Verificação dos meses subsequentes até o

resgate totaldos CRl.

12.1.1. A remuneração definida nestà Cláusula 12.1continuârá sendo devida, mesmo

após o vencrmento dos CRt, cêso a EmissoÍa êlnda esteja atuêndo nà cobrança de
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Crédltos lmobiliários inadimplidos, remuneração esta que será calculada e devida

propoÍcionalmente aos meses de etuâção da Emissorâ.

12.2. Despesas do Pâtrimônio Separadoi São despesas de responsabilidade do Patrimônio

Separado:

12.1.2. Caso âs Devedoras atrasem o pa8amento de qualquer remunerâção prêvista

nesta Cláusula, estará suieita a multâ moratóíiâ à taxa eÍetivâ de 2% (dois por cento)

incidente sobíe o valoí em âtrâso, bêm como â juros moratórios à tâxe eÍetiva de 1%

(um por cento) ao mês, incidentês sobre o valor em atrãso, calculados dia a dia.

12.1.3. Os valoíe9 reteíidos nestâ Cláusula 12.1 serão acrescidos dos impostos que

incidem sobre a prestação desses serviços, tais como ISS (lmpostos sobre Serviços de

Qualquer Natureza), CS'51 (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS

(Contribuição ao Programa dê lntegração Social), COFINS (Contribuição paíâ

Financiamento da Seguridade Social), IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte) e

quaisquer outros tributos que venhâm a incidir sobre a remunêração da Emissora, nas

ôlíquotâs vi8entes na data de cada pâgamento.

12.1.4. Caso não sejam quitados êm dia todos os rmpostos e demais tributos que

incidâm ou venham a incidir sobre os imóveis onde estão locâlizados os

Empreendimentos e/ou sobre os Empreendimentos, poderá â Securitirâdora Íazê-lo,

com reüJrsos do Patrimônio Separado, desde que previamente aprovado pelos

Titulàrês dos CRI rêunidos em Assemblere Geral de Titulares de CRl, ficando a

Devedorã obrigade a reembolsá-la das quantias despendidas, no prazo de até 2 (dors)

Dias Úters após recebimento de notificaçâo encaminhada pelâ Secuítizadora, sob

pena de,sobre tais quentias, incidir os encergos moretórios previstos no Contrato de

Cessão e nos lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de lmóveis, conforme

aplicável. As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI nos termos desta Cláusula

dêverão ser êprovadas pelo quórum dêÍlnido nâ cláusula 11.14 acimâ.

(a) as despesas com a têstão, cobrança, contêbilização (re8istro contábll

independente), auditoria, realização, âdministíação, custódia e liquidâção dos Créditos

lmobiliários e do Patrimônio Separado e outras despesas indispensáveis à

adminrstíação dos Créditos lmobiliários;

(b) as despesas com terceiros espccialistes, advogados, agente escriturador,

contadores, auditores ou fiscais, bem como al despesas com procedimentos le8ais,

inclulndo mas sem limitação, depósito judicial e sucumbêncía, incorridas para

resguardar os interesses dos Titulâres dos CRl, do Agente Fiduciário e/ou da Emissora

e/ou relacionados a realização dos Créditos tmobiliários integrantês do pâtrimônio

Sepârado, que deverâo ser, sempre que possível, prevramente aprovadas e pagas

pelos Titulares dos CRl. No caso do risco de sucumbência, o Agente Fiduciário podera
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solicitàr garàntia aos Titulares dos CRl. Íàis despesas incluem também os 8ãstos com

honorários advocêtícios de terceiros, depósitos, cr.rstas e taxas judiciárias nas açôes

propostâs pêlo Agente Fiduciáíro ê/ou pelâ Emissoíe ou contrâ o Agente Fiduciário

e/ou contra a Emissora intentadas, no exercício de suâs funções, ou ainde que lhe

causem prejuizos ou riscos Íinanceiros, enquanto representante da comunhão dos

Titulares dos CRl, ou Emissora dos CRl, bem como e remunerãção e ãs despesas

reembolsáveis do Agente Fíduciárío na hipótese de a Emissora permanecer em

inadimplênciâ por um período superior a 30 (tíinta) dia5, podendo o Agente Fiduciário

solicitar gaíantia prévia do lnvestidoí para cobertura do risco dâ sucumbência;

{a) es despesas com pubhceções em geral (por exemplo, editãl de convocação de

Assemblerâ Geíal dos Titulêres dos CRl, ata da Assembleiâ Geíâl de Titulares de CRl,

anúncio de comunicação de disponibilidade do relatório anual do Agente Fiduciário,

entre outros), notificações, extração de certidões, fotocópras, despesas caítorárras,

transportê, âlimentãção, viagens ê estãdias, contâtos teleÍônicos ê/ou conÍerence coll,

necessárias ao exercícro da Íunçâo de Agente Frduciário e dâ Emissora, durante ou

epós a prestação dos serviços, mas em râzão desta, serão pagas pelo Patrimônio

5epârado, desde que, sempre que possivel, âpíovedàs previamente pêlâ Emrssora, na

quelidede de administredore do Patrimônio Separadoj

(d) as tâxâs e tributos, de quâlquer natureza, âtualmente viBentes, que tenhâm

como base de cál€ulo receitas ou resultados apurados no âmbrto do Patrimônio

separado;

(el as eventuais taxâs e tíbutos que, â partÍ da Data de Emrssão dos CRl,

venham a ser criados e/ou maiorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de

incidêncià alterada, questionada ou reconhecida, de forma a representar, de forma

absoluta ou relativa. um incremento da tributação incidente sobre os recursos do

Patrimônio Separado, sobre os CRle/ou sobre os Créditos lmobiliários;

(Í) as peÍdas, danos, obritações ou despesas, incluindo taxas e honoráíios

advocatícios arbitrados peio jurz, decorrentes de senrença transitada em iultado,
resultãntes, direte ou indirêtamente, da emissão dos CRl, exceto se tais perdes, denos,

obri8âções ou despêsas forem resultantês de inâdimplemento, dolo ou culpa por parte

da Emrssorâ ou de seus administradores, empíegâdos, consultores e àgentes,

conforme vier a ser determrnado em decisão iudiciel final proÍerida pelo juízo

competente;

(Cl as despesas previstas na Cláusulê 9.4 acima, refeÍente à remuneração do

A8ente Flduciário, bem como aquelas custas e despesas cartorárias em que o Agente

Fiduciário venha a incorrer no decorrer da emissão relacionada aos termos de
quitação e acompanhamento das gârântiàs;
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(h) as despesas incorridas pela Emissora com o depósito, uso, registro e custódie

oa CCl, representativa dos Crédito9 lmobrliáíios;

12.3. Despesas Suportadas pelos Titulares dos cBl: considerando-se que a responsabilidãde

da Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei n.e 9.514/97, caso o

Patrimônio Separado sêja rnsuficiente para arcar com as despesas mencionâdas ne cláusula

!2.2 acifia, tais despesas serão suportàdas pelos Titulares dos CRl, na proporção dos CRI

titulados por câda um deles mediânte aporte de recursos do Patírmônio 5epârâdo.

(i) despesas com a eventual contratação de empresa de rotrg, caso a reÍerida

contratação venha a ser solicitada pelos Titulares dos CRI ou por qualquer nova

rêgulamentação;

0l todos os custos e desp€sas incorridos pare salvaguardar os direitos e

píeríogativas dosTitulares dos CRI; e

(k) demais despeses prevrstas em lei, ne regulamentação âplicável, ou neste

Termo de Securitização.

12.3.1. As despesas do Pâtrimônio Separado serão arcadês pelos Crédrtos lmobiliários,

repíesentâdos pelas CCI que remuneram âos CRI obleto deste Em6são, conforme o

presente Termo de Securitização.

(a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não

compreendidas na descrição da Cláusula 12.1acimaj

{b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e

prerrogativas dos Tituleres dos CRl, observeda e Cláusula 12.4.1 e abaixo; e

{c) tributos diretos e indketos incidentes sobíe o investimento em CRl, lncluindo,

mas não se limitando, àqueles mencionados na Cláusula 13.1âbaixo.

12.4. Responsabilidades Tituleres dos CRI: Observado o disposto nas Cláusulas 12.2 e

12.3 acima, são de responsabilidade dos titulares dos CRI

12.4.1. No caso de transÍeíência da admrnrstrâção do Património Sepârado para outra
entdade que opere no Sistema de Financiâmento lmobiliárao, nas condiçóes previstas

neste Termo de Securitização, os recursos necessários paía cobrir as despesas com

medidas judiciais ou extrajudiciars, necêssárias à salvaguârda dos direitos e

prerrogativas dos Titulares dos CRl, deverão ser, sempre que possível, previamente

aprovadas pelos Titulaíes dos CRt e âdrantâdas ao Atente Fiduciário, nâ proporção de

CRI detidos, nê datâ da respectiva aprovação.
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12.1.1. Aoorte de Recursos. Caso qualquer um dos Titulares dos CRI não cumpre com es

obrigações de eventuais aportes de recursos nâ contà do Patrimônio Separado, para

custear eventuais despesas necessárias a sâlva8uardãr seus interesses, e não haja

recursos suficientes no Patrimônio Separado para fazer Írente a tal obri8ação, a

Emissora estará autorizada a realizar a compensação de evenlual Remuneração a que

esse Titular dos CRI inadimplente tenhâ dirêito com os valores gastos pela Emissora

e/ou pelo Agente tiduciário e/ou pelos demâis Titulàres dos CRI adimplentes com

estas despesas.

12.2. 5e, após o pagamento da totahdade dos CRI e dos custos do Patrimônio Separado,

sobejarem Créditos lmobiliários seja na forma de recursos ou de créditos, tais recursos e/ou

créditos dêvem sêr íestituídos pela EmissoÍa às oevedoras, conforme sua proporção sobre os

Créditos lmobiliários à época, sendo que os créditos nâ forma de recursos líquidos de tributos

(incluindo seus rendimentos líqurdos de tíbutos) restituídos às Devedoras, ressalvados à

Emissora os benefícios fiscais oriúndos destes rendimentos.

cúusutA TREzE - TRATAMENTo rRtBuÍÁRlo ApucÁvEI aos tNvEsTlDoREs

13.1. Tratamento Tributário Aplicável aos lnvestidores As regras terais relativas aos

principais tributos aplicáveis aos investimentos em CRI encontram-se descritos a seguir. Todos

os tnbutos âbaixo mencionedos são de responsabilidâde dos lnvestidoíes. Cadâ lnvestidor

deve avaliar os impactos tributários relativos ao seu investimento em CRl, não devendo

considerar unicemente as inÍormações contidas abaaxo, Recomendamos que cada lnvêstidor

consulte seus píópíios assessores quanto à tnbutação a que deve estar sujeito na qualidade de

Titular de CRl, levando em considereção as circunstâncias específlcas de seu investimento.

13.1.1. Pessoêsligleês residentês no Brasil: A remuneração produzida por cR está

isenta do imposto de renda (na fonte e na declaração de ejuste anual) por força do

aÍtigo 3e, ll, da lei n.e 11.033/ 2004.

13.1.2. De acordo com o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil

(artito 55, parágraÍo único, da lnstrução Noímatrva RFB n e 1.585/2015), reíerida

isenção abrenge rendimentos decorrentes dâ aplicação em CRl, bem como o ganho de

câpital aufeddo na alienação ou aessão do CRl, independentemênte de â operação ser

realizada em bolsas de valores, de mercadoriàs, de futuros ou assemêlhadas.

13.1.3. Pessoes iuíídicás náo-financeiras domiciliadas no Brasrl: O tratamento

tributário de investimentos em CRI é, vta de regra, o mesmo apllcávele investimentos

em títulos de renda fixa:

(a) Sujeição dos rendimentos ao lmposto de Renda Retido na Fonte ("l8BE"),

mediante aplicâção dês seguintes aliquotas regrêssivas, de acoÍdo com o prazo da

aplicaçãol

t
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i. até 180 dias, 22,5% {vinte e dois vírgulâ cinco por cento};

ii. de 181 a 360 dias, 20% (vrnte por cento);

de 367 a720 dias,77,5% (dezessete vígulã cinco por cento); e

iv. acima de 720 dias,15% (quinze por cênto)

(b) rendimentos decorrentes de investimentos em CRI devem compor o lucro real

ou presumido (base tributada pelo lmposto de Renda da Pessoa Jurídica "|RPJ") e a

base dê cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquído ("ç§!-1") da pessoâ jurídrcâ

investidora, às alÍquotas cabíveis. Além drsso, tais rendimentos devem ser tributados

pelo IRRF às alíquotas re8ressivas mencionadas acima. O IRRF pago de acordo com

êssâs Íegíâs deve seí considerado antecipação do imposto de Íenda devido pela

pessoa jurídica ao térmrno do respectivo período de apuração; e

(.) com relação à contribuição ao Pro8ramâ dê lntegrâção Sociâl ("e§") e à

Contíiburção para o Financiamento da SeBurldâde Social ("COFlNS"), rendimentos e

ganhos de capital decorrentes de investlmento em CRI poderão estar sujertos à

incidência destas contribuiçôes, acaso o bênêÍiciáÍio pessoa jurídica não-finânceira

âpure essàs contribuições por meio do regime cumulativo, à alíquota combinadâ de

3,65% (há discussão quanto à extensão do termo receita bruta indicado no artrBo 3e da

te' 9.718/1998, com a redação dada pela lel 12.97312014, bem como diânte dâ

revogação do pêrágrafo le desse mesmo aítigo legal promovido pela Lei f1.947/2oo9)

e devem estar suieitos à incidência destas contribuições à alíquota combinada de

4,65%, no caso de o beneficiário pessoa iurídica não-financeirà observàr o regime de

apuração não cumulativo dessas contribuiçôes (conforme previsão do Decreto

a.426l201sl .

No câso dâs pessoas jurídicas que tenham como atividade pÍincipâl â exploração de

operações íinânceiras, como, por exemplo, as instituições flnenceiras e entidades

assemelhâdas, â remuneração conferida â título de pâgâmento dos juíos dos CRI é

considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradona Geral da Fazenda

Nacional, como receita operacional dessas pessoàs jurídicas, estendo, portânto, suieita

à tíibutâÉo pela contribuição ao PIS e pela COFINS, na formâ da legrslêção aplicável a

pessoà jurídicà qúê â auferir.

13,1,4. Outras pessoas iurídicas domicrliadas no Brasil: Os rendimentos e ganhos de

capital euferidos em investimentos em CRI realizados por instituições Íinenceiras,

segurâdoras, entidades de previdência privada fechâdês, entidades de previdência

complementar àbertas, sociedades de capitalização, corretoras e distrlbuidoras de

titulos e vãlores mobiliários e sociedãdes de errendamento mercantiltambém devem
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compor o lucro real e base de cálculo de CSLL dessâs pessoas jurídrcas. Tais

Íendrmentos e tanho de capitel, contudo, não estão suieitos ao IRRF. Pode haver

incidênciâ do PIS e dâ COFINS, a depênder dâs circunstánciãs especificas do lnvestidor.

13.1.5. Fundos de investimento constituídos no Brasil: Como regra terel, rendimentos

e ganhos de câpitâl âufêridos por fundos de investimento brâsilêiros em decorrência

de investrmentos que compôern sua carteira não estão sujeitos à tributação.

13.1.6. Residentes gu domrciliados no exterioÍ: Relahvamente â investidores

íesidentes ou domiciliados no exterior que invistam em CRI no Pais de acordo com as

normas do Conselho MonetáÍio Nâcionãl (Resolução CMN n.e 4.373/2014):

{.} no caso de investidores que não selâm resrdentes ou domicihados em

jurisdição que não tribute a rendã, ou que a tribute a alíquota inferior a 20% (vinte por

cento), os Íendimentos decorÍentes de invêstiínento em CRI devem, viâ de rêgra,

sujeitâr-se ao IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento);

{b) no câso de investidores residentes ou domicihados em jurisdição que não

tribute a renda, ou que a tribute a alíquota inferior a 20% (vinte por cento), os

rendimentos decorrentes de investimento em CRI devem, vie de reBra, sujertaÊse ao

IRRF de acordo com as mesmas re8ras aplicáveis aos residentes ou domiciliados no

Bresil, enteriormente descrites; e

{c} independentemente das carâcterísticas do investidor residentê ou domiciliado

no exterior, a liquidação da operação de câmbio relatrva ao ingresso dê r€cursos no

Brasil para investimento em CRI sujêita-se ao lmposto sobrê Operâções de Cámbio

("loF/Câmbio") à alíquota zero. A liquidação da operação de câmbio pâra saída de

recursos relativa ao mesmo investrmento suje(â-se ao IOF/Câmbio à alíquota zero. A

alíquota do IOF/Câmbio pode seÍ aumentada a qualquer tempo parâ até 25% (vinte e

cinco por cento), por meio de decrêto presidencial.

13.1.7. IOF/WM: O lmposto sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobrliários
("19IÃ!!") incide sobre lnvestimentos em CRI à álíquotâ zero. A alGuota do IOF/TVM

pode seÍ aumentada pârâ ãté 1,5% (um vírgula crnco por cento) ao dia, por meio de

decrelo presidencial.

4

I
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14.1 eguligld4le: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI (excetuados

os atos e fatos relevantes da admrnistração ordinária da Emissorâ), bem como as convoceções

para es respectivas Assembleias Geíars dê Titularês de CRl, serâo realizados mediante

publicação de êdital no jornal em que a Emissora publica seus âtos sociêtáíos, sêndo certo

que, todas as despesas com as referidâs publicaçõês, serão arcadas pelo Pâtrimônio Separado.

CúUSULA QUATORZE. PUSI.ICIDADE

14.2. As dêmais inÍormações periódicas ordinárias da Emissão, da Emissora e/ou do ABente

Fiduciário serão disponibilizadas ao mercado, nos prâzos letais/ou regulamentares, poí meio

do sistema de envro de rnÍormâçôes peíiódicâs e eventuais da CVM.

cúusuta eutNzE - REGtsrRo Do rERMo DE sEcuRtlzaçÂo

15.1. Reprstro do Íermo de Securitizâcão: O presente Termo de Securitização será

registrado na lnstituição Custodiante, nos têrmos do parátrafo único do artigo 23 da Lei

n.e 10.931/04, ocâsião em que a lnstituição custodiante emrtirá â declaração constânte do

Anexo Vla este Termo de S€curitização-

cúUsuLA DEzESSEIS. NOTIFIcAçÔCS

16.1. Comunicâcões: Todás es aomunicações entre as partes serão consideradas válidas a

partir do seu recebimento nos endelêços constântes âbârro, ou em outÍo que as pêrtes

venham a indicar, porescrito, durante a vr8ência deste Termo.

Poío o Emissoro

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

Avenida Bíigadeiro Faria [ima, n.9 2.894, 9e andar, conjunto 92,

São Paulo, SP - CEP 01451{00

At.r Marcos Ribeiro do Valle e Rodrito Estíada

e-mail: monrtoramento@habitasêc.com.br; mrvalle@hebitasec.com.br;

Tel.: +55 (11) 3074-4900

PdÍo o Agente Fiduciótio

vÓRTx oISTRIBUIDoRÂ DE TÍTUtos E VALoRES MoBItIÁR|os I.TDA.

Avenrda Bírgadeiro FarieLima, n.e 2.277,2e andar, CEP 01452-000

5ão Paulo, SP - CEP 01452{00
At.: Eugêniã Queiroga

e-mail:aSentefiduciario@vonx.com.br

Tel.: +55 (11)3030 7177

Site: www,vortx.com.br
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16.2. consideracão das comunrcacôes: Às comunicações serão consideradas entre8ues

quândo recebrdes com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Bíesilerrâ de Correros e

Telégrâfos - ECT, nos endereços mencionâdos neste Termo de Securitizãção. As comunicàções

feites por fac-símile ou correio eletrônico serão considerâdas recebides na datã de seu envio,

desde que seu recebimento seja confirmado âtravés de indicativo (recibo emitido pela

máquina utilizãda pelo remetente). Os íespectivos originâis deverão ser encaminhados para os

endereços acima em até 5 (cinco) Diãs Úteis após o envio da mensa8em. A mudança de

quãlquer dos endereços acimà deveÍá ser comunicada à outra parte pelâ parte que tiver seu

endereço alterado.

cúusurÁ DEzEssm - Rtscos

17.1. Riscos: O investimento em CRI envolvê uma série de riscos que deverão ser analisados

independentementê pelo potencial investidor. Pârâ todos os fins desta Cláusula, são

incorporados a este Termo de Securitização todos os ÍâtoÍes de risco relacionados: (l) à

l-lelbor; lii) ao controlador, direto ou indireto, ou ao Srupo de controle das Devedoías; (iii) aos

acionistas da Helbor; (iv)às controladas e coligadas da Helbor; (v) aos lornecedores da Helborj

(vi) âos clientes dâ Helboí; (vii) âos setores da economiâ nos quais às Devedoras atuam; (viii) à

re8ulação dos setores em que a Helbor atua; (ix) às questões socioambientaisi (r) que seiàm

divul8ados pela Helbor, de tempos em tempos, em seu Formulário de Referência, elaborado e

atualizâdo, nos termos de lnstrução CVM n.e 480, de 7 de dezembro de 2009. O Formulário de

Referência mais átual da Helboí na date deste Termo de Securirizâção é o "Formulário de

Referência - 2018". Adicionalmente, estão descritos a seguir os riscos, não exalstivos,

relacionôdos, exclusivamente) aos cRl ê à êstruturã jurídica da presente emissão:

(a) Risco dã deteíoíacão da qualidade de crédito do Patrimônio Seoarado ooderá

afetar a capacidade da E missorà de honrar suas obrieacões decorrentes dos CRI: Os

CRI são lastreados nos Cíéditos lmobiliários, os quais forãm vinculados aos CRI por

meio deste Termo de Secuíitizâção, no quâl foi rnstrtuido o Regime tiduciáno e

constituído o Patrimônio Sêpârado. Os Créditos lmobihários representam créditos

detidos pela Emissora contra âs Devedoras. O Patrimônio Separado constituído em

fâvoí dos Titulares dos CRI não conta com quâlquer gârântiâ flutuante ou coobrigâção

da Emissora,

Assim, o recebimento inte8ral e tempestivo pelos Titulâíe5 dos CRI dos montantes

devidos depehde do pa8amento dos Créditos lmobiliários pelas Devedoras, em tempo

hábil para o patamento dos valores decorrentes dos CRl. A ocorrência de eventos que

êfêtem a situação económrco-financêira da DevedoÍa poderão âfêtar negativêmente a

cepacidade do Patrimônio sepârâdo de honrar suas obrigaçõês no que tenge o
Pa8âmento dos CRI pela Emissora.

No câso de inadimplemento dos Créditos lmobiliários pelas Dêvedoras, o valor a ser
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recebido pelos Titulares dos CRI poderá não ser suÍlciente para reembolsar

integralmente o investimento realirãdo. Neste caso, nem o Patnmônio Separado, nem

mesmo a Emissora, disporão de outrâs fontes de recursos para sâtisfâçâo dos

interesses dos titulãres dos CRl.

{b) Riscos Relativos ao Paqamento condicionado e Descontinuidade: As fontes de

recuÍsos da Emissora para frns de paBamento aos Titularês dos CRI decorrem direte ou

indiretamente dos pagamentos dos Crédtos lmobiliários. Os recêbimentos de tais

pagâmentos ou liquidação podem ocorrer posteriormente às datas previstas para

pagamento de juros e amortizações dos CRl, podendo causar descontinuidade do fluxo

de caixe esperedo dos CRl. Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso,

depois de esgotados todos os meios lêgeis cabíveis paía a cobrança judicial ou

extraiudicial dos Créditos lmobiliários, caso o valor rêcebrdo não seja suÍiciente para

saldar os CRl, a Emissore nâo disporá de quãisquer outrês fontes de recursos para

efetuar o pa8amento de eventuars sâldos aos titulares dos CRl.

(.) Risco de crédito da Eclbql: Considerando ã Faança prestada em Sarantia das

ObriBâções Gârântidâs, o íisco de crédito deste operação encontrà-se concentrado na

Helbor. Desta forma, a capacidade de pa8amento dos CRI está na capacidade da

Helbor de cumprir com suâs obrigações previstes ne respectiva ccB e no contrato de

Cessão. O dêscumprimento, pele Helboí, de obrigação de pagar os vãlores devidos

implicará no descumprimento do pagamento dos CRI-

(d) Baixa liquidez no Mercado Secundáíio: O mercado secundáÍio de cRl no Brasil

apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um

meÍcado parâ negociação dos CRI que permlta sua alrenação pelos subscritores desses

vâloíês mobiliários caso estes decidam pelo desinvêstimento. Os titulares dos CRI que

adqurrirem os CRI poderão encontrar dúrculdades pâra nêgociá-los no mercado

secundário, devendo estar preparados pôía manter o invegtimento nos CRI até e Data

de vencimênto Final.

(ê) Rrsco da existência de Credores Privilegiadosr A Medida Provisória n.9 2.158-

35, de 24 de âgosto de 2001, ainda em vrgor, aír seu artigo 76, disciplina que "as

normas que estabeleçam e afetaçâo ou a separação, e qualqueí titulo, de patrimônio

de pessoâ física ou jurídicà não produzem eÍeitos com relação aos débitos de natuíe2a

fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especiâl quanto às garantias e aos pnvilégios

que lhes são âtribuidos". Ademais, em seu perágraÍo único, ela prevê que "destã forma

permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e dâs

rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham

srdo objeto de separação ou afetação".

Por Íorça da

de(orrentes,

normâ ãcrma citadê, os Créditos lmobiliários e os recursos dele

não obstante serem objeto do
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a cançàdos por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários dà Emissora e, em

al8uns casos, por credores trabalhistâs e previdenciários de pessoas físices e jurídicas

pertêncentes ao mesmo grupo econômico da Emissoíe, tendo em vistâ âs normes de

responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes eo mesmo Srupo

econômico existentes em taÍs casos, Caso isso ocorra, concorrerão os detentores

destes créditos com os Titulãíes dos CRl, de formã pÍivilegiada, sobre o produto dê

reelizâção dos Créditos lmobiliáíos, em caso de felêncie. Nesta hipótese, é possível

que Créditos lmobiliános não venham a ser suíicientes pâra o pagemento integral dos

CRI após o pêgâmento dequeles credores.

(r) Risco da não realizacão da carteira de ativos: A Emissora é uma compenhia

emissora de títulos representahvos de créditos imobiliários, tendo como obieto sociâl

a aquisição e securitização de cÍéditos imobiliários através da emissão de CRl, cujos

patrimônios são administrados separadamente. O Patrimônio Sepàrado tem como

principal fonte de recursos os créditos lmobiliáíios. Desta forma, qualquer atràso ou

Íaha de recebimento de teis velores pela Emissora poderá aletâr ne8âtivamente a

cepacidade da Emissorã de honraÍ as obri8eções decorrentes dos CRl. Na hrpótese de a

Emissora ser declârada insolvente, o ABente Fiduciário deverá assumlr a custódiâ e

administração dos créditos lmobrliários e dos demâis direitos e acêssórios que

rntegram o Patrimônio Sepârado. Em Assembleia Geral, os Títulares dos CRI poderão

deliberar sobre âs novâs noímas dê âdministração do Patrimônio sepârâdo ou opter

pela liquidação deste, que poderá ser insuÍiciente para o cumprimento das obrigações

da Emissora perente os Titulares dos CRl.

(Sl Falência, recuperacão iudicial ou extÍaiudicial da Emissora: Até que os CRI

tenham sido integralmente patos, a Emissora poderá estar suieita a eventos de

falência, recuperação judicial ou êxtrajudicial. Dessa foíma, àpesàr de terem sido

constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre os Créditos

lmobiliários, eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais,

previdenciárias e tÍabalhistas, poderão afetar tais Créditos lmobiliários, principalmente

em razão da felta de jurisprudênciâ srgnificativa em nosso país sobre a plena eficácie

dâ àfetação de patrimônio.

(h) Manutenção do Resl de ComDanhia Aberta: A sua atua ção como Emissorá

de CRI depende de manutenção de seu registro de companhia ãbertâ junto à CVM e

das rêspectivâs autoízações societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos da

CVM em relação às companhras âbeítâs, sua ãutoÍrzação poderá ser suspensâ ou

mesmo cancêlada, afetando assim, as suas emissôes de CRl.

(i) Crescimento de EmissoÍa e de seu Capltal: O captal atuâl da Emissora poderá

nâo ser suÍlciente para suas futuras exigências operacionars e mânutenção do

crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vií ã prêcisar de fonte de

financiêmento externas. Não se pode assegurar que haverá disponibilidade de capital
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no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haia, as condições desta captação

poderiam aÍetar o dêsempenho da Emissora.

ü) A lmportância de uma EouiDe Ouâlificada: A perdà de membros da equipe

operacional da Emissorâ e/ou a sua incapacidade de atrair e manteí pessoal

qúaliticado, pode têr efeito adverso relevante sobre as atividades, situação Íinanceiía

e resultâdos operacionais da Emissora. O ganho da Emissora provém basicamente dâ

securitização de recebíveis, que necessíta de uma equipe especralizada, para

origiôação, estruturação, distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico,

operacional e mercadolóBico de nossos produtos. Assim, a eventual perda de

componentes relevantes da equipe e a incapecidede de atrair novos talentos poderia

âfetar a nossa capacidade de geração de resultâdo.

(kt lnexistência de luíisDrudência Firmada A.er.ã dâ Securiirzâcão Toda a

arquiteturâ do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emis5ão considera um

conjunto dê ri8ores e obriSações estipulàdas através de contratos elâborados nos

termos da lêgrslação em vitor. Entretànto, em razão da pouca maturidade e da falta de

tradição e juÍisprudência no meícado de capitâis bíasilêiro no que tangê a este tipo de

operação finànceira, em situaçôes de estresse poderá haver perdas por parte dos

lnvestidores, inclusive decoírentes do dlspêndio de tempo e recursos necessários para

fazervaler âs disposições contrdas nos documentos destâ opeíaçâo

(l) Risco de Estrutura: A presente emrssão de CRI tem o caráter de "operação

estruturada"; desta íoíma e peles càracterísticas inerentes a este conceito, ã

arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico considera um conjunto de

fatores e obrigações de parte a parte, estipulados através de contratos públicos ou

pírvados tendo por diretriz a legislação em vi8or. No entanto/ em Íazão da pouca

maturidadê e da [alta de tradrção e juÍrsprudência no mercado de càprtais brasileiro no

que tanBe às opeÍações de CRl, poderá haver perdas por parte dos Íitulares dos CRI

em razão do dispêndio de tempo e recursos.

(m) Efeitos da Elevação 5úbita da Taxa de Juros: Â elevação súbita da taxa de juros

podê reduzir â demanda dos investidores por tÍtulos e vãlores mobiliários de

companhia brasileiras e por títulos que tenham seu rendimento pré-fixedo em níveis

inferiores aos píaticados no mercado aÉs â elevação da laxa de juros, Neste câso, a

liquidez dos CRI pode ser afetada desÍavoravelmente.

{n) Risco TÍibutário: Este pode ser definido como o risco de perdes devido à

criação ou majoração de tÍrbutos, novô intêrpretãção ou, ainda, interpretação

diferente que venha a se consoldar sobre a incidência de quaisquer tributos,

obrigando a Emissora ou os Titulares dos CRI e novos recolhrmentos, êinda que

íelativos a opêrãções já efêtuadas.
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lo) nel tributária do Brasil âo afelar adversamente

resultados ooeracionais da Emissora: O Governo Federal retulermente implementà

alterações no regime fiscel, que afetam os participantês do setor de securitizaçâo, a

Emissora e seus clientes. Essas àlterações incluem mudanças nas alíquotas e,

ocasionalmente, a cobrançâ de tíibutos temporários, cujâ arrecedação é âssocieda a

deteÍminados propósitos governâmentars específicos. Algumâs dêssas medides

poderão resultaí em aumento dâ câr8a tributária da Emissoía, que poderá, por sua

vez, influenciàr sue lucratividade e efeter ãdversamente os preços de serviços e seus

resultados. Não há garantlas de que â Emissora seÍá capêz de mânter seus preços, o

fluxo de caixa de forma a aumprir as obritações essumidas junto aos titulares dos CRI

por meio dos CRI se ocorrerem alteÍeções si8nificativas nos tributos aplicáveis às suas

opêraçóês.

(p) Risco em Função da Dispensâ de Registro e de Oferta: A oferta dos CRl,

distribuída nos termos da lnstrução CVM 476, está automaticamente dispensada de

íegistro perante a CaM, de formâ que as informações prestadas pela Emissora, pelo

Coordenador e pelo Atente Fiduciário não foram objêto de análise pela rêfenda

autarquia federâ1. Adicionalmente, os CRI distribuídos nos termos de lnstrução CVM

476 estão sujeitos à restriçôes de negociação, o que poderá afetar a liqurdez do CRI no

mercàdo secundário em rârão destas restíições.

{q) Risco de Amortização Extrâordrnária ou Reseate Antecioado: Os CRI poderão

estar suieitos, na Íorma definida neste Termo de Secuíitização, a eventos de

amortização extraoÍdináíia percial ou íesgate ântecipedo totâ1. A efetivação destes

eventos poderá resultar em dificuldades de rêinvestimento por parte dos Titulares dos

CRI à mesma taxa estabel€cide como remuneração dos CRl.

(r) Risco dâ necessidade de reâlizacão de aportes na contâ do Patrimônio

separado: considerando que â responsabilidadê da Emissora se limita ao Patrimônio

Separado, nos termos da lei ne 9.574197, caso o Patrimônio Separado seja insuficiênte

para arcâr (om as despesas da Emissão, tais despesas serão suportadas pelos Íitulares

dos cRl, na píopoíção dos cRl titulados por cade um deles mediante aporte de

recursos do Pâtrimônio Separado, nos termos da cláusula 12.4 desse Termo de

Securitização.

(s) Rrsco de ausência de Quórum para deliberacão em Assembleiâ Geral

Determinâdas dehberações no âmbito da Assembleia Geral necessitêm de quórum

qualificado pare serem aprovados. O respectivo quórum quâlificado pode não ser

atin8ido e portanto a deliberação pode não ser apÍovade, o que poderá impactar os

cRr.

/

(t)

juíídica

Risco referente à limitacão do êscooo da audtoria realizada: A auditoria
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contingências relacionadas aos lmóvers, às Devedores e às Fiduciantes, assim como

eventuais riscos envolvidos na constituição das Alienações Fiduciária5 de lmóvers, não

tendo como finalidâde, por exemplo, a análise de questôes legais ou admiôistrativas,

ambientais ou de construção relativas aos lmóveis, ou aos antigos proprietáíos dos

lmóveis. A não íealização de auditoriã jurídica completa, conforme âcima descrito, não

conferê â seguíançâ desejada com relação à totâl âusênciã de contingências

envolvendo os Créditos lmobiliários e/ou os lmóvers, podendo ocasionar prejuízo aos

Trtulares dos cRl.

{q) Risco de lnsuficiêncie dâ Garantiâ Real lmobiliária : Possíveis variações no

mercado imobiliário poderão, eventuãlmente, impactar o valor de mercado dos

lmóveis obleto das Alienaçôes Fiduciárias de lmóveis, de forma positíva ou negativa,

durante todo o prazo de Emissão. As vafiações de preço no mercado imobiliário estão

vinculadas píedominantemente, mas não exclusivamente, à releção entre a demanda

e â ofertâ de imóveis de mesmo perfil, bem como à respectiva depreciação,

obsolescência e adequação para outras atividades diferentes dâquelas exercidas pelos

retpectivos Proprietários-

(v) de não constitu o da Aliena Fiducián

frdetussóriá: Na presente data, es taranties outorgêdâs nos termos dos contratos de

Alienação Fiduciária de lmóveis e no Contrato de Cessão não se encontram

devidâmente constituídas e exequivêis, na medidâ em que os referidos contratos não

íoram registrados no canóríos competentes. os prazos para obtenção dos íeferidos

íegistros encontram-se especificados nos respectivos anstrumentos, desta forma,

existe o risco de atrasos dado à burocracia e exigências cartorárias ou, eventualmente,

de impossibi[dade na completã constituição das referidas garantias. Assim, teis fatos
podem impactar negatrvamente a devida constituição e consequente excussão das

referidas garantias caso âs condiçõês acima não sejam implementâdâs.

(w) qEI!êEB!$g§r Os CRltambém poderão estar sujeitos a outros nscos advindos

de motivos alheios ou exógenos, tâis como moratória, guerrâs, rêvoluções, mudanças

nas regras aplicáveis eos CRl, alteração nâ política econômica, dêcisões judiciâis etc.

CLAUSULA OEZOTTO - OTSPOSTçÔES FTNATS

18.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presênte Termo de

Securitização. Dessa forma, nenhum atràso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer

direito, fàculdade ou remédio que caiba ao Agente Fíduciário e/ou aos Titulares dos CRI em

razão de qualquer inadimplemento das obrigações da Emissora, prejudrcará tars direitos,

Íâculdêdes ou íemédios, ou será interpretado como uma renúncia àos mesmos ou

concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novãção ou modificâção de quarsquer

outrãs obaigâções assumidas pela EmÍssora e/ou pelo ABente Fiduciário ou precedente no

tocante a qualqueroutro inadimplemento ou atraso.
J
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18.3. O presente Termo e suas disposições apenas serão modificados, aditados ou

complêmêntâdos com o consentimento expresso e por escrito de todas as Partes, mediante

aprovação dos Trtulares dos CRi (exceto pelo disposto de outrà forma âcrma), atuândo por

seus representantes legais ou procuradores devidamente autorizedos.

18.2. O presente Termo de Securitização é Íirmado em carátêr irrevogável e irretratável,

obriga4do às pàrtes por si e seus sucessores.

1t.4. As Partes reconhecem, desde já, que o prêsente TeÍmo constitui tÍtulo êxecutivo

extrajudicrel nos termos dos artigos 784, 815 e seguintes do Código de Processo Civil.

18.5. Se uma ou mais disposições aqui contidas for considerâda rnválida, rleeal ou

inexequivel em qualquer aspecto das lêis apiicávers, a validade, legalidâde e exequibilidade das

dêmais disposições âqui contidas não serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título.

19.1. Os CRI objeto desta emrssão não serão objeto de anáhse de classúicação de nsco,

conforme devidamente elaborada por agência de classrficação de risco.

It.6. O Agente Fiduciário responde pêrânte os Trtuiares dos CRI pelos prejuízos que lhês

câusâr por culpa ou dolo no exeícício de suas Íunções, conforme decisão transitàda em

jul8ado, da qual não caiba mais recursos.

cúusuLA DEzENovE - cr.AssrFrcAçÃo DÊ Rrsco

20.1. fplq: As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estâdo de São Paulo, como o

único competente para dirimir todo litíBro ou controvérsia ongináriâ ou decorrente deste

Termo de Securitização, com íenúnciã ã qualqueí outÍo, poí mais especial que seja.

CúUSUIA VINTE - FORO

20.2. Execução Esoecífica: As Partes poderão, a seu critério exclusivo, requerer e execução

especíÍicã dâs obÍigações aqui essumídas pela outra Parte, conforme êstabelecem os artigos

536,806, 815 e 501 do Novo código de Processo Civil.

O presente Têrmo de Securitização é firmado em 4 (quâtro) vras, de i8ual teor e formê, na

presença de 2 (dues)têstemunhas.

São Paulo,2l dejunho de 2019

(Assinoturos no üóximo págino)
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(Pógino de Assínotutos do Íermo de Securitizoção de Créditos lmobilíórios dos CertiÍicodos de

Recebíveis lmobíliótios do 146-d Série do 7e Emissão do Hobitosec Secu tizodoro S.A.)

7r*,atZz

Cer

Nome

CarBo

Nome

CãtBo

m

}IABITA9EC SECURIÍIZADORA 5.A,

RG:aa.85a
cPt:!08

TÍruLos E varoR
Àgente Fidució

5461802000 r

009.63s.843-24

Vlcsni. Po.tlg. Noguetrã
RG:877836

cPF:076.8.t1.148.07

RIOS ITDA.

Ihdo t oF os Samoe Teixein

RG:46.894'863-6
CPF:369.268 408'''

Nome:

RG ne:

CPFlME n9

AlexaJl,.a môrüns Câtdr.
xG: 2K.07í.192{

cPF:362.321.978-ô5

RG n-ó: R6:21.9i25os.l
CPFlME neCPf : 255.tt1.42t{2

TESTEMUÍTHAS

Glrw<..,^o,t*a- W Ü"t<Y.z.
Nome

A!.lu NoguclB do N!.!ahncnto

DISTRIBUIDORA

ÁnaEug
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ANEXO I

ao TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS rMOB|IúR|OS OA 146! SÉmE DA 1. EM|SSÃO DE

CERTIFICÁDOS OE RECEEÍVEIS IMOSIIÉRIOS OA HAAITASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRÁOO EM 21 DE

JUNHO DE 2019

Co@cterísticds dos Ctédiaos lmobilióios

CCI ne 1

cÉDUtA DE cRÉDITO IMOBITÉRIO
LOCAL E OATA OE EMISSÃO:

SÃO PAUI.O,21DE IUNHO DE 2OT9

5ÉRIE única NÚMERo I TIPO DE CCI INTEGRAL

1. EMISSORA

RAZÂO SOCIAL: FAMÍUA PAULIÍA COMPANHIA HIPOTECÁRN

CNPI j 53.146.22V0001-39

ENDEREçO: Rua João Pessoâ, n.e 6U63, Centro

COMPLEMENTO CIOADE Santos UF SP CEP 11013,903

2- INST|ÍUrçÂO CUSTODTANTE

RAZÃO SOCIAT: VóRTX DISTRISUIDORA OE TíTUIOS E VATORES MOBIUÁRIOS ITDA.

CNPI/ME: ne 22.610.500/0001-88

ENDEREçO: Avenide Brigadeiro Fària Limà, n.s 2.277

COMPTEMENTO 2e andar CIDADE 5ão

Paulo

UF SP CEP 01452-000

3. DEVEOORA

RAZÃO SOCIAL: HESA 76- INVESTIMENÍOS IMOBITIÁRIOS ITDA

cNPJ/MEr n.e 09.008.802/0001 12

ENDERECO: Avenida Vereador Narciso Yegue Guimarães, ne 1.145

COMPLEMENTO 15e andar CIDAOE Moer

das

Cruzês

UF SP CEP 08.780,s00

4. GARANTIAS - Nôo ,?ó

5. VATOR DO CRÉD|TO lMOBtuÁRtO: RS61.856.OOO,OO (sessenta e um milhões, ortocentos e cinquenta e seis mil reâis), na

Data de Desembolso.

T|TULo: cédula de crédito Bancáíio n.e FP0619A

DEscRlçÃo: Emitidâ em 21de junho de 2019 ("q4dÀç9!l!i!qiç&-d9]ltli!q"), por meio da quala Emissora concedeu um

financramento imobiliário à devedora dâ CCB no valor total de RS51.856.000,00 (sessenta e um milhões, oitocentos e

cinquenta e sêis mil reais) para aplicação exclusiva no desenvolvimento pelas Devedoras nos Empreendrmentos imobiliári05

descritos abaixo.

IDENTIFICAçÃO DOS EMPREENDIMENTOS

4
1176259v23 43012
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Empreendirrento Matrículê Cartório Endereço

HESÁ 183 RUA

ENXOVIA . CIIC STO

ANTONIO MULTI USO

382.? 49 - 110 R.t SP

Rua Enxovra nps 423 e 455, Chácara

SanLo Ántônio, Sâo Pãulo/SP, Cepi

04711-903

HESA 78 . CAMPO

GRANDE MAIOR

LOTE O1

254.117

1e Circunscrição

de Campo

Crandc

Lole 2FR2- Rua lintoku Minei, Santa Fé,

Campo Grande/MS

HESA 132 . OMEC .

LOTE 3
1L1!9

10 RI Mogi das

Cruzes

Lore B do "Loteamento Helbor Pâtteo

Mogilar", Mogilar Mo$ das Cruzes/SP

HESA 137

FASE 6

OMEC
7-1Jt§.

1q RI Mogi das

Cruzes

Lote C do "Loteamenro Helbor Patteo

Mogilar', Mogilar,Mogi das Cruzes/SP

IIESA 139

FASE 8

OMEC
64.441

10 RI Mogi des

Cruzes

Área de Terras destacada de Parte da

Gleba na 04, Mogrlar, Mogi das

Cruzes/SP.

HESA 147 . RUA

CONSELHEIRO NEBIAS

101,600, 107.007, 1L2.032, 112.033,

724.010, t24.O7t
2e Rl São Paulo

Rua Cons€lheiro Nébiâs, nq 671, Sentâ

Cecília - Sào Paulo/SP;

Alameda Barão de Limeira, nq 522, Santa

CecÍlia' São Pãulo/SPi

Rua Conselherro Nébias, na 653, Santa

CecÍlia - São Paulo/SP,

Rua Conselheiro Nébias, no 643, Santa

Cecilia - São Pâulo/SP,

Terreno na Rua General Rondon e

Alamedâ Barão de Limeira, Santa Cecília

- São Paulo/SPj

Rua ceneral Rondon, nq 145 e 169 e

Alameda Bãráo de Lrmeira, sânta cecílià

. São Pãulo/SPj

HESÂ 150

FIJNCHAL
104.072 4e RISáo Paulo

Rua Funchal, nq 65, Vila Olímpiâ, São

Paulo/SP, Cep: 04551-060

,(
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HESA 154 . CAMPINAS

QUADRÁ C
134.r03 1, Rl Campinas

Lotes 01 da Quadra B do ArÍuamento

DÂE, Quanêirão n.o 2750, Campinas/SP

HESA 156 . RUA OTTO

BOEHM
49.683 2q Rl Ioinvillê Ruâ Otto Boehm, loinvillê/SC

HES,1 T68 . CÁSAS DE

IPOEMA
49.643 2! RI Joinville Rua otto Boeh m, loinüll€/Sc

HESA 126 - FARMED

LOTE 3
141.137 10q RI Sáo Paulo

Terreno à Rua Fortunato Ferrâz LOTE 3

no 14e Subdistrito Lapa, São Pãulo/SP.

RUAHESA 186

CIJAPEVA

1s.871: 16.684: ttÍlí85; a3.716: 5A1l2j
139.249 7e RI São Pâulo

Avenidâ Regente Feijó, ne 35, Alto
Mooca, São Paulo-SP, Cepr 03342-000,
Rua Marechal Barbacena, ne 162, 

^ltoMooca, São Pàulo-SP, Cêp: 03333-000i
Rua Guâpevâ, ne 612, Alto da Mooca, São
Paulo/SP, C.p, 03333'010;
Avenida Alvaro Ramos, na 2.269, Alro da
Mooca, São Paulo/SP, Cepr 03330-000,
Avenida Regente Feiió, na 05, Alro dâ
Mooca, São Paul()/SP, Cep: 03342-000,
Avenidâ Alvâro Ramos, ne 2.257 e 2.261,
AIto da Mooca, Sâo Paulo/SP, Cep:
03331-001

HESA 189 . RUA 9

JULHO X

PRES.PRUDENTE
59)9i 52J.L1:. 8i,§12i r 62.3 88

4a RI São Paulo

Avenida 9 de julho, lârdim Paulisra, São
Paulo/sP;
Avenida 9 de Julho, na 3.544, lardim
Paulista, Cep: 01406-000;
Rüã Pr€srdente Prudenre, ne 48, lardim
Paulistâ, São Paulo/SP, Cep: 01408-030;
Avenidâ 9 de lulho, ne 3532, lardim
Paulista, São Paulo-SP, Cep: 01406-000

URBANHESA 160
RESORT

102_643_ 102_650. ',l02.65? _ 102_661_

1 02.664. 1 02_6?i. 1 02.676_ 102_6À1_

r02.685. 102.6a6. 102.688. 102.70:1.
11 1Íl? 71q 1Íl) 7)',|

102.723_ 1O2730_ "102.737_ 102_744_
702.746. 102.7 4A. 102.751. 102.753.
102.760- 702 762 702.767- 102-773
702.746. 102.744. 102.791. 102.795_
102.800. 702_818 102.A24_ 102.826
102.830. 102.834. 102.839. 102.845.
r02.847. r02.850. r02.e53. 102.855.
toz.asa_ 102.466_ 102.a6? _ 102_469_
1n2 íl71 1n) 477 1i) A7<l 1Í't? AA1

102.885. 102.887. 102.890. 102.893.

7

5q Rl São Paulo
Praça lúlio d€ Mesquita nq 97, Santa

Efi gêniâ, São Pâulo-SP,Cep: 01209-010

q
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1Í)' AqÁ lnrAqA 1n) An1 1n?an2
102.904. 102.913. 102.914 702.917.
702-919- 102-922- 102-.123 102-925-
r ít7 q?r 1ô?q14 1n? 9a? 1n7c47
102.9S0. 102.955. 102.956

HESÁ 167. NUN VILA
NOVÁ

195.469. 795.47L 195.472-. 795.474.
195.8q0 1q5.892. 195.900 195.913
1qqq1q 1qq qíq 19qc?2 1q\q77
195.942. 195.943. 195.944. 195.9s6.
195.959 195.963. 195 965. 195.966.
196.Ott_ 196.012. 196_013. 196.014_
1S6 o',f'l 196070 196í]21 196í.l44
196.045. 196.046. 796.047 796.04A.
196.050 196.051. 196.054. 196.066.
196.067. 196.064. 196.072_ 196.073
196.076. 196.089. 1q6.090. 196.093.
196.094_ 196.095_ 196.096. 196.099.

196.100. 196.104- 196-105. 196.106.
196.10 7

4q Rl Sáo Paulo

Rua Doutor Cuilherme BanniE, ne 61

lardim Paul,sra, são Paulo/SP,Cep

04532-060

6. COND|çõES DE EM|SSÃO

6.1 DAIA E LOCAT DE EMISSÃO 21 de junho de 2019, nà cidàde de São Paulo, Estado de

São Pãulo.

6.2 PRAzO TOTAI. Vencimento final em 26 de junho de 2023

6,3 VALOR PRINCIPAL RS61.856.000,00 (sessenta e um milhões, oitocentos e

crnquente e sêis mil reais), nà Dâta dê Desembolso.

6,4 ATUALIZAçÃO MONETÁRiA

7.5lUROS cot + 2,75% e.e

6,6 PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS (JUROS E AMORTIZAçÃO

DE PRINCIPAI.)

Pagamento trimestíal de.luror e pagamento semestíal de

Amortização, conforme tabela no Anexo llde CCB

6,7. LOCAL DE PAGAMENTO São Paulo/SP

6.8 ENCAR60S (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa

pactuada na CCB ne FP0619A rncidente sobíe o saldo do

Valor Nominal Unitário de CCB apurado na date efetiva

de pagamento;

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) âo mês,

câlculado pro roto temporis desde a datê de

lnadimplemento até a dâtâ do efetivo pagãmento, sem

prejuízo dã incidência dos juros rêmuneíatóÍios, nos

termos da alínea "(i)" acima; e

(rii) multa de 2% (dois por cento) sobre a importáncia

total devida, acrescida dâs parcelas referidas nas alíneas

"(i)" e "(ii)" acrma, que será devide independentemente

do âjuizam€nto da respectiva ação de cobrança.

CCI ne 2

+ I
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cÉDUrA DE cRÉDrro rMoBr[ÉRro

SÉRIE

1. EMISSORA

RAZÃO SOCIAT: FAMÍUA PAUI.ISTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

CNPJ: 53.146.221l0O01-39

ENDEREçO: Rua João Pessoa, n.p 61/63, Centro

COMPTEMENTO 11013-903

2. rNSnrurçÃo cusroDraNrE

RÁzÃo soctAt: vóRTx otíRtBUtooRA DE TíTULos E vAtoREs MoEtuÁRtos ITDA.

CNPJ/MEr ne 22.610.500/0001-88

ENDERE Avenida Br Ío Faria Lima, n.s 2.277

COMPTEMENÍO 01452-000

3. OEVEOORA

RÂZÃO SOCIAT: HESA 1(x) - INVESTIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA.

CNPJ/ME: n.e 12.988.512/0001-97

ENDEREçO: Avenida Vereâdor Narciso Yague Guimarães, ns 1.145

COMPLEMENTO 08.780-500

4. GARANTIAS ' Noo hd

5. VALOR DO CRÉD|TO IMOBIUÁRIO: R561.698.000,00 (sessentê e um milhôes, seiscentos e noventa e oito mil reais), na

Data de Desembolso.

TÍTUIO: Céd'.rla de Crédito Bancário n.e FPO619B

DESCRIçÃO: Emitidâ em 21 de junho de 2019 ("94ê_g!-!=eE!iluiçãq!9-14!Ilq"), por meio da qual a Emissora concedeu um

financiamento imobrliário à devedora da ccB no valor totál dê RS61.698.000,00 (sessenta e um milhões, seiscentos e

noventa e oito mil reais) para aplicação exclusiva no desenvolvimento pelas Devedoras nos Empreendimentos rmobiliários

descritos abaixo.

IDENÍIFICÂ O DOS EMPRÉENDIMENTOS

Empreendimento

HESÁ 183 - RU^

ENXOVIA CHC STO

ANTONIO MULTI USO

HESA 78 - CAMPO

GRANDE MAIOR

LOTE O1

q

LOCAT E DATA DE EMISSÂO:

úo PAUr-o,2r DE JUNHo DE 2019

Unica NUMERO 2 IIPO DE CCI INTEGRÂI.

CIOADE Santos UF 5P CEP

29 andat CIDADE São Pâulo UF 5P CEP

15-o andar CIDADE dasMogi

Cru2es

UF SP CEP

lúatrícula Cartório Endereço

3A2.749 - 11e R.t SP

Rua Enxoüâ nes 423 e 455, Chácâra

Santo Antônio, São Paulo/SP, Cep:

04711-903

254.1t?
1e CircuNcrição de Campo

Crande

Lote 2FR2- Rua lrntoku Minei, Santa

Fé, Câmpo Grande/MS

1'17625W23 430t2
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HESA 132

LOTE 3

HESA T37

FASE 6

HESA 139

FÁSE 8

OMEC

OMEC -

oi4EC -

HESA 147 . RUA

CONSELHEIRO NEBIAS

HESA 150

FUNCHAL

HESA 154 . CAMPINAS

QUADRA C

HESA 156 . RUA OTTO

BOEHM

HESA 168 . CASÂS DE

IPOEMÁ

11;109 1a RI Mogi das Cruz€s
Lote B do "Loreamento Ilelbor Patteo

lvÍogilar", Mogilâr, Mogi das Cruzês/SP

71-170 1o RI [,Íoci das CÍuzes
Lote C do "Loteamento Ilelbor Patteo

Mogilâr", Mogilar, Mogi das Cruzes/SP

64.841 1e RI À4oCidas Cruzes

Ârea de Terras destâcadâ de Parte da

G)eba nq 04, Mogilar, Mogi das

Cruzes/SP.

101.600, 107.007, 112.032,

112.033, 124.O 10, 124.01 7
2e Rl São Paulo

Rua Conselheiro Nébias, nq 671, Santâ

Cecília - São Paulo/SPi

Âlameda Barão de Limeira, nq 522,

santa Cecília - sâo Paulo/sP,

Rua Conselheiro Nébiâs, nq 653, santa

CecÍlia - São PauLo/sPj

Rua Conselheiro Nébias, np 643, Santa

Cecília - São Paulo/SP;

Terreno na Rua General Rondon e

^laheda 
Barão de Limeira, Sântâ

Cecílie - São Paulo/SP;

RLra General Rondon, n! 145 e 169 e

^lameda 
Barão de Lim€ira, santa

Cecília - Sáo Paulo/SP;

4q Rl Sào Paulo108.0?2
Rua Funchal, nq 65, Vila Olimpia, São

Paulo/SP, Cep: 04551-060

134.103 1q Rl Campinas

Lotes 01 da Quadrâ B do 
^rruamenroD^8, Quarteirão 2750,

Campinas/SP

Rua Ono Bôehm, Jo'nvillc/sc49.643 2a RI loinüUe

2e Rl loinville Rua Otto Boehm, Joinv lelsc49.683
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HESA 126 ' FARIT,íED

LOTE 3

IIESA 186

GUAPEVA

HESA 189 . RUÁ 9
JULHO X
PRES.PRUDENTE

HESA 160
RESORT

RUA

URBAN

I

141.137 10q Rl São Paulo

Terreno à Rua Fortunato Ferraz LOTE

3 no 14s Subdistrito Lapa, Sâo

Paulo/SP.

15gZL 16.684: L6.6a5: 43.71 6i

5a)f,2i 139-249 7q RI Sáo Paulo

Avenida Regênre Feijó, nq 35, Alto
Mooca, São Paulo-SP, Cep: 03342'000,
Rua Marechâl Bârbacenâ, nq 162, Alto
Mooca, São Peulo-SP, Cep: 03333-000j
Rua Guepevâ, ne 612, Alto da Mooca,
São Paulo/SP, Cep: 03333.010i
Avenida 

^lvaro 
Ramos, ne 2.269, Alro

da Mooca, São Paulo/SP, Cep: 03330-
000;
Avenida Regente Feijó, na 05, Álto da
Mooca, São Paulo/SP, Ccp:03342-
000;
Avenida Alvaro Ramos, nq 2.257 €

2.267, Alto da Mooca, Sâo Paulo/SP,
Cep:03331-001

fi1!;52 28}A2162388
4a RI São Pâulo

Avenida 9 de lulho, Iardim Paulista,
Sào Pãulo/SPj
Âvenida 9 de lulho, nq 3.544, Jardim
Pâulistâ, Cep: 01406-000;
Ruâ Prêsidente Prudente, nq 48,
jardim Pauljstâ, São Pâulo/SP, Cepl
01408-030;
Ávenida 9 de lulho, n, 3532, lardrm
Paulisra, São Paulo-SP, Cep: 01406.
000

Praça lúlio de Mesquita, nq 97, sânta

Efigênia, são Paulo'SP,Cep: 01209-

010

5e RI São Pâulo

192.643-__J!2.65!.___t!ru
102.661 102.664. 702.670.
102.676. 102.683. 102.685.

I92.68Á-___J!2,§83-___J9U&
102.706. 102-712. 102-719.
102.721. 102.723. 102.730.
102.737. 102-744. 102-746-
102.74A. 102.?51. 702.7\1_
1r)2 76í1 1nr 7Â) 1n7 767

702.773_ 102.746. tD2_744.
102.791_ 102.795. 702.8OO.
102.818- 102.e24- 102.426
102.830. r02.834. 102.839.

702.845. 1n2.A47 . 102.A50
r02.4s3. 102.855 102.858.
102.866- 102.867- 102.469.
102.871. 102.A77. 102.A79-
102.881. 102.885. 102.887.
102.890. 102.893. 102.896.
1n7 flqA 1n2 qÔ1 1n?9n2
'102.904. 702.913. 102-974.
102.917. 702.919. L02.922-
102.923. 102.925. 102.931.
L02.934. 102-942. 1,02-947 -

102.950. 102.455. 102.956
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1qq ÁÁq 1qq Â71 rc<R77
r95.878. 1q5.890. í9S.892.
195.900 195.913. 1q5.915.
1q(qlq 19<Ír)7 íq< q?7

195.942. 195.943. 195.944.
195.956. 195.959. 195.963.
195.965. 195.966. 196.011.
196.012. 196.0r3. 196.014.
1qÁ ntA 10Án)i laaI\)1
196.044- 196.045-196.046-
196.047. 1q6.048. 196.050.
196.051. 196.054. 196.066.
-t96.067- 196.06A. 796.072.
196.073_ 196.076_ 796.089_
196.090. r96.093. 196.094.
196.095. r9ó.096. 196.099_

196.100. 196.104. 196.105
196.106. r96.107

4e RI São Paulo

Rua Doutor Guilherme Bannitz, ne 61,

lardim Paulista, Sào Paulo/SP,Cep:

04532-060

21 de tunho de 2019, na cidade de São Paulo, Estâdo de São

Paulo.

Vêncimento finalem 26dejunho de 2023

RS61-698.000,00 (sessenta e um milhões, seiscêntos e noventa e

oito mil íeais), na Datâ de Desembolso.

CDI + 2,15% a.a

Pagamento tíimestrâl de Juros e pâgamênto semestral de

Amortização, confoíme tabela no Ânêxo lldâ CCB

São Paulo/SP

(i) ,uíos remuneratórios equivalentes à tâxâ pactuada na

CCB ne FP0619B incidente sobre o saldo do Valor Nominal

Unitário da CCB apurado na data efetiva de patamento;

(il) juros de morâ de 1% (um por cento) âo mês, càlculãdo

pro rcto temporis desde a dâtâ de inadimplemento até a dãta do

efetivo pagâmênto, sem prejuizo dâ incidência dos júros

Íemuneratóíros, nos termos da àlíneâ "(r)" ôcima; e

(iii) multa de 2% (dois por cento) sobre a importáncia total

devida, acrescida das parcelas referidas nas alíneas "(i)" e "(ii)"

acimê, que será devida independentemente do ajuizemento da

rêspectivâ âção de cobrênça.

HESA 167

NOVA

NUN VIIrl

6. CONO|çÕES DE EM|SSÃO

6,1 DATA E LOCAL DE EMISSAO

6.2 PRÂZO TOTAL

6,3 VALOR PRINCIPAI-

6.4 ATUATIZAçÃO MONETÁRIA

7.5 JUROS

6.6 P€RIODICIDADE DE PAGAM€NTOS {IUROS E

AMORTIZAçÃO DE PRINCIPAL)

6.7, LOCAL DE PAGAMENTO

6.8 ENCÀRGOS

CCI nr 3

1176259123 43012
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I.OCÁL E DATA DE EM§SÃO:

úo PAUt-o,21DE JUNHo DE 2019

SERIE INTEGRAL3 TIPO DE CCI

cÉoura DE cRÉorro rMoBr[ÉRro

única NÚMERo

1. EMISSORA

RAZÃO SOCIAI. FAMíUA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

CNPI: 53.146.22110001-39

ENDEREÇO: Rua João Pêssoa, n.e 61/63, Centro

CIDADECOMPLEMENTO Santos UF SP CEP 11013-903

2- rNSfl TUtçÂO CUÍOD|AÍUIE

RAZÃO SOCIAT: vÓRTx DISTRIEUIOORA DE íÍULOS E VAI.ORES MOBIUÁRIOS LTDA

CNPJ/ME: ns 22.610.500/0001-88

ENDEREçO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.s 2.277

COMPLEMENTO 2 andar CIDADE São

Paulo

UF SP CEP 01452-000

3. DEVEDORA

RÂZÃO SOCTAL: HESA l(x' -|i{VEST|MENÍOS |MOUUÁR|OS tTDA.

CNPI/ME: n.s 12.989.294l0OO1{5

ENDEREçO: Avenidâ Vereador Nârciso Yague Gurmârães, ns 1.145

COMPI-EMENÍO 15-'andar CIOADE Mogi

das

Cruzes

UF SP CEP 08.780-500

4. GARANÍAS - Nôo hd

5. VALoR Do cRÉDlTo lMoBlLÉRlo: R567.636.000,00 (sessenta e sete milhôes, seiscentos e trinta e seis mil reais], na oata

de Desembolso.

TÍTU[O: Cédula de Crédito Eancário n.s FPO619C

financiamento imobiliário à devedoía da CCB no valor total de RS67.636.000,00 (sessenta e sete milhões, seiscentos e trinta
e seis mil reais) parâ Àplicação exclusive no desenvolvimento pelâs Devedoíás nos Empreendimentos imobiliários descritos

abaixo.

DESCRIçÃO: Emitidâ em 21 de junho de 2019 ("oatâ da Constituição do Crédrto" ), por meio da quala Emissore concedeu um

IDENTIFICAçÃO DOS EMPREENDIMENTOS

Empreendimento lúâtrícula Cartório Endereço

HESA 183 . RUA

ENXOVIA - CHC STO

ANTONIO MULTI USO

382.749 1le R.tSP

Rua Enxovia nqs 423

e 455, Chácara Sanro

Anlônio, São

Paulo/sP, Cep:

047 y1-903

lv/
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HESÁ 78 . CAMPO

GRNNDE MAIOR

LOTE 01

254.117
1e Circunscrição de Campo

Grande

l,otc 2FR2- Rua

,intoku Minei, Santâ

Fé, Campo

Grande/MS

HES^ 132

LOTE 3

OMEC
7J-19 1e RI Mogi das Cruzes

Lote B do

''Loteamênto IIelhoÍ

Petteo Mogilâ.",

Mogrlar, Mogi des

Cruzes/SP

HESA 137

FASE 6

OMEC
7-Z-1J! 1e RI Mogi dâs Cruzes

Lote c do

''l,oleamento Hclbor

Pâtteo Mogtlar",

Mogrlar, Mogi das

Cruzes/SP

HESÁ 139 - OMEC -

FASE 8
64.441 1q Rl Mogi das Cruzes

Área de rerras

destacada de Parte

da Glebâ nq 04,

Mogilar, Mosi das

Cruzes/SP.

HESÂ 147 - RIJA

CONSELHEIRO NEBIÁS

101.600, 107.007, 112.032, 712.033, 124.010,

124.Ot1
2e RI São Paulo

Ru, Conselheiro

Nébiâs, nq 671, Sânta

Cecília São

Paulo/SP,

^lamcda 
Barão de

Limeira, na 522,

Santa Cecília - São

Paulo/SPj

Rua Conselheiro

Nébias, nq 653, Santa

Cecilia - são

Pâulo/sP;

Rua Conselherro

Nébiâs, nq 643, Senta

CecÍliâ - são

Peulo/SP;

Terreno na Rua

Ceneral Rondon e

^lameda 
Baráo de

Limeira, Santa

C€cília - são

Paulo/SPj

Rua General Rondon,

nq 145 e 169 e

q
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^lamcda 
Barão dc

Limeira, Santâ

Cecília - São

Paulo/sP,

HESA 150

FUNCHAL
104.o72 4! Rl Sâo Paulo

Rua Funchal, ne 65,

Vila Olímpia, São

Paulo/sP, cep:

04551.060

HESA 154 . CÂMPINAS

QUÁDRA C
134.103 1a RI Campinas

Lotes 0l da Quadra B

do Arruamento DAE,

Quarteirão n.q 2750,

Campinãs/SP

HESA 156 . RUA OTTO

BOEHM
49.683 2ç Rl Ioinville

Rua Oüo Boehm,

,oinville/SC

HESA 168 . CASAS DE

IPOEMA
49.683 2e RI loinville

Rua Otto Boehm,

,ornville/SC

HESA 126

LOTE 3

FARMED
141.137 10q RI Sào Paulo

Terreno à Rua

Fortunato Ferraz

LOTE 3 no 14e

SubdistÍito Lapa, São

Paulo/SP.

HESA 186

GI]ÁPEVA

RUA
15,411i 16,684, 1É,i35i---43J.16i 5i.112i

7s RI Sâo Paulo

^v€nida 
Regente

Feiió, ne 35, Alto
Mooca, São Peulo-SP,
Cep:03342-000i
Rue Marechal
Barbacena, ne 162,

^lto 
Mooca, São

Paulo'SP, Cep:
03333-000i
Rua Cuâpeva, no 612,
Âlto da Mooca, São
Pâulo/sP, Cepl
03333-010;

^venidâ 
Alvaro

Ramos, nq 2.269, 
^llodâ lvÍooca, São

Paulo/sP, cep:
03330-000,

^venida 
Regente

Feijó, nq 05, 
^lto 

dâ
[,looca, São Paulo/SP,
Cep,03342-000,
Avênida Alvaro
Ramos, ne 2.257 e

2.261, Alto dâ Moocâ,

-lf w /'
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Sáo Paulo/sP, Cep
03331-001

HESA 189 . RUA 9

]ULHO X

PRES.PRUDENTE
597!L s2.77 7.9lv2i 762344

4e Rl São Paulo

Avenida 9 de lulho,
leÍdim Peulista, São
Paulo/sP;

^venidâ 
9 de lulho,

nq 3.544, jardim
Peulista, Cep: 01406-
000j
Rua Presidente
Pnrdente, ne 48,

lardim Paulista, São
Paulo/SP, Cep:
01408.030:

^venidâ 
9 de lulho,

nc 3532, lardim
Paulista, São Paulo-
SP, Cep: 01406-000

HESA 160
RESORT

URBAN

102.643. 102_650. 102.657 102.661_ 102.664.
102.6?0. 102.676. 102.643 102.645_ -\02.686.

102.644. 102.703. 102.706. 102.772. 702.719.
102.721. 102.723- 102.730. 102.?37- 702.744.
1O)-746 102_744_ 102-7\1 1O2-?53_ 102-760-

102762 1n_767_ 102773.
1n? 7q1 1n779\ 1n7 AOn 1n2A1B 1n7R?4
102.826. 102 830. 102.834 102.839. 102.845.
102.847. 102.850 102.853. 102.855. 102.858.
1n) eaa 1n) aa1 1i)

1n? acl? rn?aqÁ 1n2aqa 1n?qn1 1í)2qo2
102.904_ 102-913. 102-914 102_917_ 102-919_

10nn_ 102_923_ 102925
102_942_ rO2.947 _ 102.950. 102.955_ 102.956

5q RI São Paulo

Praça lúlio de

Mesquita, nc 97,

Santa EÍigênia, São

Paulo-SP,Cepi 01209-

010

HESA 167 . NUN VILA

NOVA

195.869. 19S.87r. 19S.872. 195.878. 195.890.
195,892. 195.900. 19S.913. 195.915. 195.919.
7q5.922. 195.937. 195.942. 195.943. 195.944-
195.956. 1q5_959 195.963. 195.965. 195.966.

@
1q6.020. 196.021. 196.0,t4 196.045. 196.046.
196.047. 196.048. 196.050. 196.051. 196.054_
196.066. t96.O67. 196.064. 196.072. 196.073_
196.076. 196.089. 196.090. 196.093. 196.094_

196.095. 196-096. 196.099. 196.100. 196.104.
196.10S. 196.106. 196.107

4q RI Sâo Paulo

Rua DouLor

Cuilherme Bannrlz,

nq 61, Iardim
Paulista, São

Paulo/sP,cep:

04532-060

6. COND|çÔES DE EM|SSÃO

6.1 DATA E TOCAL DE EMIssÃO 21 de j'.rnho de 2019, na cidade de 5ão Paulo,

Estâdo de São Paulo.

6.2 PRAZO ÍOTAI Vencimento finalem 26 derunho de 2023

6.3 VALOR PRINCIPAL RS57.636.000,00 (sessenta e sete milhões,

117ô259\2X 43ü2

Página 79 de ll)6

i-(



seiscentos e trinta e seis mil reals), na Data de

Desembolso.

6,4 ATUALIZAçÃO MONEIÁRIA

7,5 JUROS CDI + 2,15%a.e

6,6 PÊRIODICIDADE DE PAGAMENTOS (]UROS E AMORTIZAÇÃO DE

PRINCIPAL)

Pagamento trimestral de Juros e pagemento

semestrâl dê Amortização, conforme tabela no

Anexo ll dâ CCB

6.7- LOCAL DE PAGAMENÍO 5ão Paulo/sP

6.8 ENCARGOs (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa

pactuada na CCB na FP0619C incidente sobre o

saldo do Velor Nominal Unitário da CCB apuredo

na data efetiva de pa8amento;

(ii) juros de ínorâ de 1% (um por cento) ao

mês, calculado pr'o rofo fempoí's desde a data de

inadimplemento até a data do efetivo pâgamento,

sem prejuüo dà incidêncià dos juros

remuneratórios, nos têrmos da allnea "(r) aomá;

(iii) multâ de 2% (dois por cento) sobre à

importância total devida, acrescida das parcelas

referidas nãs alíneas "(i)" e "(ii)" àcima, que será

devida independentemente do ajuizâmento da

respectiva ação de cobrançe.

CCI n'4

cÉou[a DE cRÉorTo rMoBrLrÁRro
LOCAL E DATA DE EMISSÂO:

SÃO PAUI.O, 21 DE JUNHO DE 2019

SERIE Unica NÚMERO 4 IIPO DE CCI INTEGRAL

1. EMISSORA

RAzÃo socIAL: FAMÍuA PAULIÍA GoMPANHIA HIPoTEcÁRh

CNPI: 53.146.22í0001-39

ENDEREçO: Ruã João Pessoa, n.e 61/63, Centro

COMPLEMENTO cl0ÂoE Santos UF SP CEP 11013-903

2. INSTrÍUrçÃO CUSTOOTANTE

RAZAO SOCIAL: VÓRTX DISTRIBUIDORA OE TÍTUTOS E VALORES MOEILIÁRIOS LTDA

CNPI/ME: ns 22.610.500/0001-88

ENOEREçO: Avenida Bri9adeil.o Fatia Limd, n.e 2.277

COMPLEMENTO 2e andar CIDADE 5ão

Paulo

UF 5P CEP 01452-000

(
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3. DEVEDORA

RAZÁO SOC|ALT HESA 112 - tNVEST|MEi{TOS lMOEt[ÁRtOS S.A.

CNPI/ME: n.P 12.856.844/0001-18

ENoEREço: Avenrdà Vereador Nârciso Yague Guimâíães, np 1.145

CO M PI.E IV E NTO 15s ãndar CIDADE Mogi

das

Cru2es

UF SP CEP 08.780-500

4. GARANTIAS - Nõo há

5. vatoR Do cRÉDtTo tMo8ll-lARlo: R539.061.000,00 (trinte e nove milhôes e sessenta e um mil reais), na Data de

Desembolso,

TÍTULo: cédulâ de crédito Bâncáíio n.e FPo619o

DEscRlÇÃo: Emitida em 21 dê junho de 2019 ("Q4!_!E-Lq!s!i!qiqa9-d9.1=EÍ!!!9"), por meio dã qual à Emrssora concedeu um

Íinanciamento imobiliário à devedora da CcB no valor total de RS39.061.000,00 (trinta e nove milhões e sessenta e um mil

reais) para aplicàção exclusiva no desenvolvimento pelas Devedoras nos Empreendimentos imobiliários descritos abaixo.

IDENTIFICAçÃO DOs EMPREENOIMENTOS

Empreendimênto Mâtrícula Cartório Endereço

HES^ 183 - RU^

ENXOVIA . CIIC STO

ANTONIO MULTI LISO

382.149 - 11q R.t SP

Rua Enxovia nos 423 e

455, Chácara Santo

^ntônio, 
São Paulo/SP,

Cepr04711-903

HESA 78 ' CAMPO

GRÂNDE MAIOR

LOTE 01

1q Circunscrjção de Campo

crânde

Lore 2FR2- Rua lintoku
MiDei, Sântã Fé, Campo

Grande/MS

HESA 132

LOTE 3

OMEC
ui.ag 1q RI Mogi das Cruzes

Lote B do "Loteamento

Helbor Pâtteo

Mogilar", Mogilar,

Mogi das Cruzes/SP

HESA 137

FASE 6

OMEC
7-7,11§ 1a RlMogidas Cruzes

Lore C do "Loreamento

Helbor Patteo

Mogilâr", Mogilar,

Mosidas Cruzes/sP

HES^ 139 - OMEC -

FASE 8
64.441 1P RI MoCi das Cruzes

ÁÍea de rerras

destacada de Parte dâ

Clebâ nP 04, Mogrlar,

Mogi das Cruzes/SP.

HESA 147 . RUA

CONSELHEIRO NEBIAS

101.600, 107.007, 112.032, 712.D33, 124.010,

124.017
2P RI São Paulo

Rua Conselheiro

Nébias, ne 671, Santa

Ceciliâ - Sáo Paulo/SP;

^lameda 
Bãrão de

14:
117ô259\23 43012

Página 8l de 106

f'



l,imcira, nq 522, Santa

CecÍliâ - sâo Paulo/sP,

Rua Conselheiro

Nébias, na 653, Santa

CecÍlra - Sâo Pâulo/sP;

Rua ConselheiÍo

Nébias, nq 643, Sânta

CêcÍlia.São Pãulo/SP;

Terreno na Rua

Gcneral Rondon e

Alameda Barão do

Limeira, Santa ceciliã '
São Paulo/SP;

Rua General Rondon,

ne 145 e 169 e

Alameda Barão de

Limeira, Sartâ Cecília -

São Paulo/SP;

HES^ 150

FIJNCIIAL
104.072 4q RI São Paulo

Rua Funchal, no 65,

Vila Olímpia, São

Paulo/SP, Cepr 04551-

060

HESA 154 . CAMPINAS

QUADRA C
134.103 1q Rl Campinas

Lotes 01 da Quadra B

do Arruamento DAE,

QuaÍteirão n.e 2750,

Campinas/SP

HESÂ 156 . RUA OTTO

BOEHM
49.643 2e Rl loinville

Rua Otto Boehm,

,ornville/SC

HESA 168 . CASÁS DE

IPOEMA
49.683 2q RI loinville

Rua Olro

lo'nville/sc

Boehm,

HESA 126

LOTE 3

FARM ED
14t.137 10q RI São Paulo

Terreno à Rua

Ijonunato Ferraz LO'lE

3 no 14q Subdistriro

Lapa, São Paulo/SP.

HES^ 186

CUAPEVA

RUA 139.249 7e Rl Sãa Paulo

Avenida Regênte Ferjó,

ne 35, Alto Mooca, São

Paulo-SP, Cepr 03342-
000;
Rua Marechal
Barbacena, nq 162,
Alto lr,Íooca, São Paulo-

ú
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SP, Ccp:03333-000;
Ruâ Guapeva, n! 612,
Alto da Mooca, São
Paulo/SP, Cep: 03333-
010j
Âvenida Alvaro Ramos,
nP 2.269, Alto da
Mooca, Sâo Paulo/SP,
Cep:03330-000,
Ávenida Regente Feiió,
na 05, Alto da Moocâ,
são Paulo/sP, Cep:

03342-000;
Avenida Alvaro Ramos,
ne 2.257 c 2.267, Alro
da Mooca, sáo
Paulo/sP, Cep, 03 331-
001

HES^ 189 - RU^ 9

IULHO X
PRES,PRUDENTE

5879i 52J.12 Ei,912i ).62333
4q RISão Paulo

Avenida 9 de lulho,
lârdim Paulista, São
Paulo/sP,
Avenidã 9 de Iulho, nc
3.544, Jardim Paulista,
Cep:01406-000;
Rua Presidente
Prudente, na 48,

lardim Paulistâ, São
Paulo/SP, Cep: 01408-
030,
Avenida 9 de lulho, na
3532, lardim Paulista,
São Paulo-SP, Cep:

01406-000

HES^ 160
RESORT

URBAN

to2_643. 102.650. 102.657 _ 702_661. 102 664_

to2.670. 102.67 6. 102.643_ 102_685. 702.646.
102.644. 102.703. 102.706_ tO2_712_ 102.719_
102.727. 102.723. 102.730_ 102_737. tO2_744_

102.7 46. 102.74A. 102.751- 102.753_ 102.760.
102.762. 1 02.767. 102.773 102_746. 102_7AA_

702.791. 102.795. 102.AOO. 102.A1A. 102.824.
102.826. 102.830. 102.834. 102.839. 102.84S.
102.847. 102.850. r02.853. 102.855. 102.858.
102 ilÉ6 1Í|? 467 1n?e69 1n2471 1n2877
102.879. 102.881 102.885. 102.887. 102.890.
10? A.t1 1i? ec6 1n2âqA 1n7qO1 107qn7
102_904. 102.913. LO2.914. 102.917. 102.919.
102 922. 702.923. 102.925. 102.937- 102.934.
tn2 942. 102.947 . 102.950. IOZ.9SS. tO2.9S6

5q RI São Paulo

Praçâ lúlio de

M€squita, nq 97, Sânta

Efigêniâ, Sáo Pâulo-

SP,Cep: 01209-010

HESA 167. NUN VILA

NOVA

195.869. 195.871. 195.872 195.878. 195.890
195.892. 195.900. 195.913 195.915. 195.919.
795.922. 795.937. 195.942- 195-943- 195.944-
1q5.956. 195.959. r95_963. 195.965. 195.966.
r96.0r r. r96.012. 196.013. 196.014. 196_018.

1-96.020. 796.021. 1 96.044- 1 96-045. 1 96.046.

4qRISão Paulo

Rua Doutor Guilherme

Bânnitz, ne 61, Jardim

Pauhsta, são

Paulo/SP,Cep: 04532.

060

q
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196.047- 196.048. 196.050- 196.051. 196.054.
t96.O66_ 196.067 . 196.06A. 196.07 2- 196.0? 3 -

196.076- 196.0a9- r96.090 196.093 196.094
196.095_ 196.096. 196.099 196100. 196.104-
196.7O5. 196_106_ 196.1 01

6. CONDTçÕES DE EM|SSÃO

6,1 DATA E LOCAL DE EMI55ÃO 21 de Junho de 2019, na cidade de são Pàulo,

Estado de São Paulo.

6,2 PRA2O TOTAT Vencimento flnelem 26 dejunho de 2023

6,3 VATOR PRINCIPAT RS39.061.000,00 (trinta e nove mrlhões e sessenta

e um mil reâis), ne Deta de Desembolso.

6,4 ATUALIZAçÃO MONETÁRIA

7,5 JUROS CDI + 2,15% a.â

6,6 PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS (JUROS E AMORTIZAçÃO DE

PRINCIPAL)

PaBâmento trimeslral de Juros e pagamento

semestral de Amortização, confoíme tabela no

Anexo Il da CCB

6.7, I.OCAL DE PAGAMENTO São Paulo/SP

6.8 ENCARGOS (i) iuros remuneratórios equivâlentes à tâxa

pactuada na CCB na FP0619D incldente sobre o

saldo do Valor Nominal Unitário dâ CCB âpurado na

dâta efetivâ dê pâgâmento;

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao

mês, calculado pro roto tempolij desde a data de

inadimplemento até â data do efetivo pagamento,

ser prejuizo da incidêncra dos iuros
Íemuneíatóíios, nos termos da elnea "(i)" acime; e

(iii) multa de 2% (dois por cênto) sobíe a

ímportância totãl devida, acrescida das paÍcelas

íeferides ras alíneàs "(i)" e "(ii)" acina, que será

devida independentemênte do âjuizamento da

respectiva ação de cobrançà.

CCI n' 5

I.OCÂL E OATA DE EMESÃOI

SÃO PAUI.O,2I DE JUNHO DE 2OI9
cÉDUra oE cRÉDrro rMoBruÁRto

INÍEGRAI.5 TIPO DE CCIUnrca NÚMÉRo5ÉRIE

1. EMISSORA

RAZÂO SOCIALI FAMÍUA PAUUSTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

CNPJ: 53.146.22110001-39

ENDEREçO Rua João Pessoa, n.e 6U63, centro

CEP 11013-903Santos UF SPCIDADECOMPLEMENTO

117A25W23 $Al2
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2. rÍ{srrurçÃo cuÍoDraxÍE
RAZÃO SOCIALIVÓRTX DISTRIBUIDORA DE íTULOS E VALORES MOSIIúRIOS LÍDA

CNPI/ME: ne 22.610.50o/0O01-88

EN0EREçO: Avenida Brigãdeiro Faria Lima, n.e 2.277

COMPLEMENTO 29 andar CIDADE 5áo

Paulo

UF SP cÊP 01452-000

3. DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: HESA 130 - INVESTIMEI{TOS IMOEILÁRIOS TTDA.

CNPJ/ME: n.s 14.562.819/0001-57

ENDEREçO: Avênida Vêrêâdor Nârciso Yague Guimaíães, nl 1.145

COMPI.EMENTO 15e andar CIDADE Mogi

das

Cruzês

UF SP CEP 08.780,500

4. GARANTIAS - Nõo hd

5. VALOR Do CRÉDtrO lMo8lUÁRlo: RS5o.555.o0o,oo (cinquenta milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), na

Datã de Desembolso.

TíTULo: cédula de crédito Bancário n.s FPo619E

DEscRlçÃo: Emitida em 21 de junho de 2019 ("8ê9!E-lD!§!!Iqigãq!qj:ItijIq"), por meio dà qual à Emissora concedeu um

financiâmento imobiliário à devedora dà CCB no valor totalde RS50.555.0O0,0O (cinquenta mrlhões, quinhentos e cinquenta

e cinco mil reais) para âplicação exclusiva no desenvolvimento pelas oevedoràs nos Emprêendimentos imobiliários descritos

âbâixo.

t0ENTrFrcÁÇÃo oo5 EMpREENDTMENTOS

ErÍpreendimento Matricula Cartório Enderêço

HESA 183 - RUA

ENXOVIÁ - CHC STO

ANTONIO MULTI USO

342_749 - 114 R.t SP

Ruâ Enxovia nqs 423

e 455, Chácara Santo

Anrônio, São

Paulo/sP, C.p

o4711-903

HES/r 78 - CAMPO

GRANDE MAIOR

LO',l ti 01

254.1t7
1q CircunscÍição de Câmpo

crande

Lote 2FR2- Rua

lintoku Minei, Santa

Fé, Campo

Grande/MS

HESA 132 - OMEC -

LOTE 3
u-N9 1e RI Mogi das Cruzes

Lot€ B do

''Loteamento Helbor

Patteo Mogilar",

Mogilar, Mogi dâs

Cruzes/SP
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HES^ 137

FÁSE 6

OMEC
71-11,0 1a RI Mogidas Cruzes

Lote C do

"Loteamento Helbor

Pâttêo Mogilar",

Mogilar, Mogi das

Cruzes/sP

HESA 139

FÁSE 8

OMEC
64.841 lq Rl Mogi des Cruzes

Área de rerràs

destâcada de Parte

da Gleba nP 04,

Mogilar, lúogi das

Cruzes/SP.

HESÁ 147 . RUA

CONSELHEIRO NEBIAS

707.600, to7.ao7, 712.032, 112.033, 124.010,

124.01t
2q Rl São Paulo

Ruà Conselheiro

Nébiâs, nq 671, Santa

Cecília Sáo

Paulo/SPj

Alameda Barão de

Limeira, ne 522,

Santá Cecília - Sào

Pâulo/sPi

Rua Conselhe,ro

Nébias, n! 653, Santâ

Cecília - São

Páulo/sPi

Rua Conselheiro

Nébias, nq 643, Santa

Cecília São

Paulo/SPj

Terreno ná Ruâ

ceneral Rondon e

Alameda Barão de

Limeirâ, Santa

Cecí)ia - São

Pâulo/SPi

Ruâ Cêneral Rondon,

nq 145 e 169 e

Alameda Barão de

Limeira, Santa

Cecília - são

Paulo/sPj

HESA 150

FUNC}IAL

VIA
108.072 4e Rl São Paulo

Rua Funchal, nq 65,

Vila Olímpia, São

Paulo/SP, Cep:

045S1-060

/
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1, RI Campinas

Lores 01 da Quadra B

do Arruamento D^8,

Quarteirão n.c 2750,

Camplnas/SP

HESA 154 . CAMPINAS

QT'ADRA C
134.103

HESA T56 ' RI]A OTTO

BOEHM
49.683 2o Rljoinülle

Rua olto Bôehm,

joinülle/sC

HESA 168 - CASAS DE

IPOEMA
49.643 2q Rl Ioinville

Rua Ono Boehm,

loinville/SC

10c RISáo Paulo

Terreno à Rua

Fotunalo FeÍÍez

LoTE 3 no 14e

Subdistrito Lapa, São

Pâulo/sP.

HESA 126

LOTE 3

FARMED
741.t37

7a Rl são Paulo

Avenida Regente
Feijó, nq 35, Alto
[,Íooca, São Paulo.SP,
Cep:03342-000;
Rua Marechal
Bârbacena, ne 162,
Alto Mooca, São

Paulo-SP, Cep:
03333-000:
Rua Guapeva, ne 612,
AIto da Mooca, São

Paulo/sP, Cepl
03333.010;
Avenida AlveÍo
Ramos, nq 2.269, Alto
da Mooca, Sáo

Paulo/SP, Cep:

03330-000i
Avenida Regenre

Ferjó, nq 05, Alto da
Mooca, são Paulo/SP,
Cep:03342-000,
Av€nida Alvaro
Ramos, nq 2.257 e

2.261, 
^lto 

da Mooca,
Sâo Paulo/sP, Cep:

03331-001

lígZL 16.684 L6,Á35i__1,1J16; 53f,J2i
RIJAHESÁ 186

GUAPEVA

^venida 
9 de lulho,

lardim Pâulista, São

Paulo/SPj
Avenida 9 de lulho,
nq 3.544, lard'm
Paulista, Cep: 01406-
900,

4a RI São Pauio
5B)l: 52J.L1; 83tr12; L62339

HESA 189 - RUA 9

JULHO X
PRES.PRUDENTE
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Ruâ Presid€ntc
Prudente, nq 48,
lardim Paulista, São
PâDIô/SP, Cepr
01408-030j
Avenida 9 de lulho,
n! 3532, lardim
Paulista, São Paulo.
SP, Cep:01406-000

URBANHES^ 160
RESORT

102.641_ 102.650_ 102.65? _ 702.661 102.664_
102.670 102.6?6_ 102.643 702.645_ 102.646_
102.6Aa. 10?..703. 702.706 702.712. 702.7-t9.
102.727 tOZ.723_ 702.730 102.737. 102.744
102.746 102..74A. 702.751 102.753. 102.760
102.762_ 102.767_ 102.773. 102.746. 102.788_
702.797_ 102.795_ 702.AOO 1n2.B7A 702_424_

102.426. tO2.A30_ 102.434 102.439. 102.445
102.847. 102.a50. 102.8S1 102.85S 102.858.
1O7 A6a\ 1.l7a67 1n2 e69 1O7R71 107877
102.879 102.881. 102.885 r02.887 102.890.
107 Âq? rn? 9qÁ 1n2 aqa ín? qn1 1n2 qoz

102.904_ 102.913. 1 n2.91 4_ 702.917. 1 02.979_
102.922_ 102.921_ 702.925_ 702.9?1 102.934_

102.942. 102.947 _ 1 02_9\0. 102.955_ 1 02.956

5q Rl São Paulo

Praça ,úlio de

Mesquita, nq 97,

Santà EÍigênia, São

Paulo.SP,Cep:01209.

010

HESÁ 167. NUN VILA

NOVA

195.869. r9S.a71. 195.872. 195.878. 1q5.890.
195.892. 195.900. 195.913 195.915. 195.919
795.922. 195.937_ 195.942_ 795.943. 795.944_
195.956. 195.959. 195.963 195.965 195.966.
r96.011. r96.012. 196.0r3 196.014 196.018

196.020. r96.021. 196.044 196.045. 196.046.

196.047. 196.048. 196.050. 196.051. 196.054.
196.066 196.067_ 196.064 196.072 196.073_
196.076. r96.099. 196.090. 196.093. 196.094.
196.095. r96.096. 196.09q 196.100 196.104.
196.105 r96.106_ 196.107

4q RI São Paulo

Rua Doutor

Guilherme Bannirz,

ne 61, Jardim

Paulista, sáo

Pâulo/sP,Cepl

04532.060

6. CONDTçÔES DE EMTSSÃO

21 de junho de 2019, na cidade de São Paulo,

Estâdo de sâo Paulo.

6.1 DATA E LOCAT DE EMISSÃO

6.2 PRAZO TOTAL Vencrmento frnal em 26 dejunho de 2023

6,3 VALOR PRINCIPAL RS50.555.000,00 (cinquenta milhões, quinhentos

e cinquenta e crnco mil reais), nâ Data de

Desembolso.

6,4 AÍUALIZAçÃO MONETÁRIA

COI + 2,L5% a.a7.5lUROs

Pagamento trimestral de Juros e pagamento

semestrâl de Amortização, coníorme tabela no

Anexo ll da CCB

5,5 PERIODICIDADE DE PAGAMENÍOS (JUROs E AMORTIZAçÃO DE

PRTNCTPAT)

5ão Paulo/5P6,7, LOCAL DE PAGAMENTO

(i) juros re m u nêrató rigí equivalentês à taxa6.8 ENCARGOS
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pâctuada na CCB ne FP0619E incidente sobre o

saldo do Valor Nominal Unitário de CCB âpurado

na dâtã eÍetiva de pagamento;

(iD juros de mora de 1% (um por cento) ao

mês, celculado pro roto temporÀ desde e dâta de

inãdimplemento âté a data do eÍetivo pãgamênto,

sem prejLízo dà incidêncià dos juros

remuneratórios, nos termos dà ãlíneà "(i)" acimà;

e

(iii) multe de 2% (dois por cenlo) sobre a
importáncie total devida, acrescida das percelas

referidás nas alíneâs "(i)" e "(ii)" acima, que será

devida independentemente do ajuazamento da

respectiva ação de cobrança.

CCI ne 6

cÉDULA DE cRÉDtÍo tMo8luÁRro
I.OCAI, E DATA DE EMISSÂO:

SÃO PAUI-O,21DE JUNHO DE 2019

SÉRIE única NÚMERO 6 TIPO DE CCI INTEGRAI

1. EMISSORA

RAZÂO SOCIAL: TAMÍUA PAUIIÍA COMPANHIA HIPOTEúRN

CNP,: s3.146.22110001-39

ENDEREçO: Rua João Pessoa, n.e 61/63, Centro

COMPLEMENTO CIDADE Santos UF SP CEP 11013 903

2. rÍ{sTtTurçÃo cusroDrANÍE

RAZÃO SOCTAL: VÓRrX DTSTRTEUTDORA OE IÍTUIOS E VATORES MOEtuÁRrOS ITDA

CNPJ/ME: ne 22.610.500/0001-88

ENDEREçO: Avenida Brigãdeiro Fâriâ Lima, n.e 2.277

COMPLEMENTO 2o andar CIDADE São

Paulo

UF SP CEP 0r.452-000

3. DEVEOORÁ

RAzÃO SOCIAL: HESA 160- INVESTIMENTOS IMOBIUÁRIOS TTDA.

CNPJ/ME n.e 17.616.989/0001-65

ENDEREçO: Avenida Vereâdor Narciso Yague Guimâíães, ne 1.145

COMPLEMENTO 15e andar CIDADE Mogi

das

Cruzes

UF SP CEP 08.780-500

4. GARANTIAS - Nõo l,ó

5. vALoR Do cRÉD[o lMoBluÁRlo: RS88.103.000,00 (oitenta e oito milhões, cento e tíês mil reais), na Data de
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Desembolso

TÍTULO: Cédula dê Crédito Bancário n.e FP0619F

DESCRIÇÃo: Emrudâ em 21 de junho dê 2019 ("Data da Constituicão do Crédito"), por meio da quôl â Emissorâ concêdeu um

finânciamento imobiliário à devedoía dâ CCB no valoí total de RS88-103.000,o0 (oitenta e oito milhões, cênto e três mil

reâis), para aplicação exclusiva no desenvolvimento pelas Devedoras nos Empreendimenlos imobiliáflos descritos abaixo.

IDENTIFICAçÃO DOS EMPREENDIMENTOS:

Matrícula Cârtório ÉnderêçoEmpreendimento

- 11c R.t SP

Rua Enxovia nes 423 c

455, Chá€ara Santo

Antônio, São Paulo/SP,

Cep:04711-903

HESÂ 183 . RUA

ENXOVIA ' CHC STO

ÂNTONIO MULTI USO

342.749

HESA 78 . CAMPO

GRÁNDE MAIOR

LOTE 01

254.117
1o Circunscrjção de Campo

Grande

Lore 2FR2- Rua linroku
Minei, Santâ Fé, Campo

Grande/Ms

HESA 132

LOTE 3

OT4EC
11 199 1q RI Mogi dâs Cnrzes

Lote B do "LoLeamento

Helbor Patteo Mogilar",

Mogilar Mogi das

cruzes/sP

HESA 137

FASE 6

ON4EC. 1lt9 1e Rl Mogidas Cruzes

Lole C do "Loteamcnto

Helbor Patteo Mogilar",

MogilaÍ, Mogi das

Cruzes/SP

HESA 139

FASE 8

OMEC
6+.84t 1q Rl Mogi das Cruzes

Área de Terras destacada

de Parte da Cleba nq 04,

Mogilar, Mogi das

cruzes/sP.

2e RI São Peulo

Rua Conselheiro Nébiâs,

nc 671, Santa Cecilia -

Sáo Paulo/SPj

Alameda Barão de

LimeiÍa, nq 522, sãnta

Cecília - Sáo Paulo/SPj

Rua Conselheiro Nébiãs,

ne 653, Sânta Cecília -

Sáo Paulo/SP,

Rua Conselheiro Nébiâs.

no 643, Sânta Cecilia -

São Pâulo/SPi

Terrêno na Ruã General

HBSA 147 . RTIA

CONSELHEIRO NEBIAS

101.600, 107.O07, 112.032, 712.033,

124.010,124.011
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Rondon c Alamedâ Barão

de Limeira. Santa Cecllia

- São Paulo/sPj

Rua General Rondon, nq

145e169eAlameda
Bãráo de Limeira, Santa

Cecllia - São Paulo/SPi

HESA 150

FUNCHAL
704.072 4e Rt São Paulo

Rua Funchal, no 65, Vila

Olímpia, Sâo Paulo/SP,

Cep:04551-060

HESA 154 , CAMPINAS

QUADRÁ C
134.103 1q RI Campinas

Lotes 01 da Quadra B do

ArruàmeDto D^E,

Quarreirão n.c 2750,

Campinâs/SP

2q Rl JoinviUe
Rua Otto

loinville/SC

Boehm,HESA 156 . RUA OTTO

BOEHII,í
49.683

HESA 168 . CASAS DE

IPOEMA
49.683 2q RI loinvill€

Ruâ Otto

joinville/SC

Boehm,

HESÂ T26 , FARMED

LOTE 3
141.137 10q Rl Sáo Paulo

Terreno à Rua Fortunâto

Ferraz LOTE 3 no 14q

SubdistÍiro Lapa, São

Pâulo/SP.

7e RI Sào Paulo

^venida 
Regente Feijó, nq

35, Alto Mooca, Sâo
Paulo.SP, Cep: 03342-
000;
Rua Marechâl Bãrbâc€na,
ne 162, Alto Mooca, São

Paulo-SP, Cep: 03333-
000j
Rua Guapeva, nq 612,
Âlto da Mooca, São

Paulo/SP, cep: 03333-
010;
Avenida Alvaro Râmos,

n'" 2.269, Alto da Mo{,ca,

Sâo Paulo/SP. Cep:

03330-000:
Avenrdâ Reeente Feiió, ne

05, Ako da Mooca. São

Paulo/SP, Cep: 03342-
000:

I ^venida 
Alvaro Rrmos,

nq 2.257 e 2.261. Alto dÀ

15,U! 1ÉÁ9L, ltbtbgt 43.7\6: 5L)12i
RUAHES^ 186

CUÁPEVA
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Mooca, sâo Paulo/SP,
Cep:03331-001

Avenidâ 9 dê julho,

Iârdim Paulista, São

Paulo/SPi
Avenida 9 de lulho, ne
3.544, lardim Paulista,
Cep:01406-000;
Rua Presklente Prudente,
nq 48, Jardim Paulisu,
São Pâulo/sP, Cep:

01408-030;
Àvenida 9 de lulho, nq

3532, jardim PaulistÀ,
São Paulo-SP, Cepl
01406-000

HESA 189 . RUA 9

lur,Ho x
PRES.PRUDENTE

5E)! Szllflr 8Aü]i 162384
4e RI São Paulo

5q Rl Sáo Paulo

Ptaça Júlio de Mesquita,

ne 97, Santa Efigênia, São

Pâulo-SP,Cep: 01209-010

I'RBANIIESA 160
RESORT

102.643. 102.650. 102.657 102.661.
102.664. 102.670. 102.616. 102.643.

102.685. 102.686. 102.688 r02.703.
102.?06. 102.71-2 102.719. 102.721.
102.12?. 702.130 102.737 702.744.
102.746 102.74A- 102-751 102.753
102.760. 102.762- 102-767 102.773.

102.786. 102.7AA 102.791. 702.795.
102.A00. 102.A1A. 102.824. 102.826-
102.A30. 102.834. L02.A39 102.445
102 847. 102.8S0. 102.853 102.855_
toz.asa. 102.a66. 102.861 102.869
102A71. 102_877_ 102-B7q 102-887
102.885. 102.887. 102.890 102.893
102_496_ 702_49Í1. 702.901 1-02.902.
102_904_ 702_913. 702.914 102.917.
102.919. 702.922. 702.923. 102.925
102_931. ',t 02_9?4. 102.942 702-947.
102.950. 102.955. 107.956

Rua Doutor Cuilherme

Bannitr, no 61, Iardim

Pâulistà, São

Paulo/sP,Cep: 04532-

060

4a RI São Paulo

195.869. 195.871 195.872. r95.878
195.890. 195.892. 195.900. 195.913.
lqq ql q 1q< qlq lqqc)? 1c\()'\7
t9s.942. 195.943. 795.944. 195.956-
1qs.959 195.963 195.96S 195.966.
1q6.0tr 196.0r 2 196.0r3 r96.014.
196.0r8 196.020. 196.02r 196.044.

196.045. 196.046- 196.047. 196.044.
196.050. 196.0S1. 196.054. 196.066.
196.067. 196.068. 196.072. 196.0?3-
196.076. 196.089. 196.090 196.093.
196.094. 196.09S. 196.0q6. 196.099.

196.r00. 196.r04. 196.10S. 196.106.

196.107

HESA 167. NUN VILA

NOVÂ

6. COND|çÕES DE EMISSÃO

L /1
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6.1 DATA E LOCAL DE EMISSÃO 21 de junho de 2019, na cidede de São Paulo, Estado

de 5ão Pâulo.

6.2 PRAZO TOTAT Vencimento Íinal em 26 dê junho de 2O23

6.3 VATOR PRINCIPAL RS88.103.000,00 (oitenta e oito milhôet cento e três

milreais), ne Data de Desembolso.

6,4 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

7.5lUROS CDI + 2,75% a.a

6,6 PERIODICIDADE OE PAGAMENTOS (JUROS E AMORTIZAÇÃO DE

PRINCIPAL)

Pãgamento trimestral de luros e pâEarrento

semestral de Amortização, conÍorme tabela no Anexo

ll da CCB

6,7. LOCAI- DE PAGAMENTO 5ão Peulo/SP

6.8 ENCARGOS (i) Iuros remuneratórios equivalentes à taxa

pactuada nã CCB ne FP0619F incidente sobre o sêldo

do Valor Nominal UnitáÍio da CCB âpurado na datâ

eÍetiva de pagamento;

(i0 juros de mora de 1% (um por cento) âo mês,

cãlculado pro roto tempotis dêsdê a datê de

inadimplemento até a data do efetivo pagamento,

sem pÍejuízo dã incidência dos juros remunerãtóíros,

nostermos da alíneâ "(i)" âcimâ;e

(iii) multa de 2% (dois por cento) sobre a

impoítânciâ total devidâ, àcíescrdâ das parcelas

refeíidas nas alíneês "(i)" e "(ii)" acima, que seíá

devida independentemente do ajuizamento de

respêctivã âção de cobrançâ.

CCI ne 7

cÉDU[a DE cRÉorro rMoBlLÉRro
LOCAI. E DATA DE EMISSÃOI

SÃO PAUI.O,21DE JUNHO DE 2019

sÉRrE Unicê NUMERO 7 TIPO DE CCI INTEGRAL

1. EMISSORA

RAZÃO SOCIAL: FAMÍUA PAUI.ISTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

CNPJ: 53.146.22110001-39

€NDER€çO: Rua loão Pessoa, n.e 6U63, Centro

COMPLEMENTO CIDADE Santos UF SP CEP 11013 903

2. tNSTtrUtçÃO CUSTOD|AT{TE

RAzÃo socIAT: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTUIOS E VALORES MOBIUÁRIOS TTDA.

CNPI/MEr ns 22.610.s00/0001-88

ENDEREçO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.s 2.277

\- /t
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COMPTEMENTO 2c ândeÍ CIDADE São

Paulo

UF SP CEP 01452-000

3. DEVEDORÀ

RAZÃO SOCIAL: HESA 167 - INVESIIMENÍOS IMOBILÉRIOS SPE LTDA.

CNPI/ME: n.e 20.909.915/0001-21

ENDEREçO: Avenida Vereador NaÍciso YaEUe Guimaíães, ne 1.145

COMPTEMENTO 159 andâr CIDADE Mogi

dâs

Cruzes

UF SP CEP 08 780-500

4. GARANTIAS - Nôo hd

5. VATOR DO CRÉOITO |MOBIUÁRIo: Rs53.208.000,00 (cinquentâ e tíês milhões, duzentos e oito mil reais), na Dâta dê

Desembolso.

TíTUto: cédula de crédito Eancário o.e FPo619G

DESCRIçÃO: Emitidâ êm 21 dê junho de 2019 ("Da!d!-.le9EE!qiç&j9..1ú:!!lq"), por meio da qual a Emissora concedeu urn

financiamento imobrliário à devedora da ccB no valor total dê RS53.208.000,00 (cinquenta e três mllhões, duzentos e oíto

mil rears) pâra aplicação exclusiva no desenvolvimento pelas Devedoras nos Empreendimentos rmobiliários descritos abaixo.

IDENTIFICAçÃO DOS EMPREENDIMENTOS

Empreendimento Matrícula CartóÍio Êndereço

HES^ 183 - Rr'^

ENXOVIA - CHC STO

ÁNTONIO MULTI USO

342.749 - 11' RI SP

Rua Enxoüa nes 423 ê

Chácara Sanro Anlônio,

Pâulo/SP, Cep. 04711-903

455,

São

HESÁ 78 . CAMPO

CRANDE MAIOR

LOTE 01

254.117
1q Crrcunscrição de Campo

Grande

Lote 2FR2- Rua Jintoku ltíinei

Santâ Fé, Campo Grande/Ms

HESA 132 OMEC

LOTE 3
7J.L@. 1q RI Mogidas Cruzes

Lore B do "Loteamento Helhor

Patteo Mogilar", [logilâr, Mogi das

Cruzes/SP

IIESA 137

FASE 6

OMEC
L1;170 1a RI Moeidàs Cruzes

Lote C do Loteamento Helbor

I'atteo Mogilar", Mogilar, Mogi das

Cruzes/SP

HESA 139

FASE 8

OMEC
64.441 1q Rl MoBidas Cruzes

Área de Terras destacadâ de Pâne

da Gleba ns 04, Mogilar, Mogr das

Cruzes/SP.

w/
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HESA 147 . RUA

CONSELHEIRO NEBIÁS

10r.600, 107.007, 1t2.032,

112.033, 72+.01O, LZ4.O tt 20 RI Sãí, PâDlo

Rua Conselheiro Nébias, nq 671,

Santa Cecília - Sâo Paulo/SPj

Alameda Baúo de Limeira, nq 522,

Santâ CecÍlia - São Paulo/SP;

Rua Conselheiro Nébias, Dq 653,

Santa (lecília - Sáo Paulo/sP,

Rua Conselheiro Nébias, ne 643,

Santa C€cÍlia - São Paulo/SP;

Terreno ha Rua General Rondon e

Alameda Barão de Limeira, Santa

Cecília - Sào Paulo/SPj

Rua GeneralRondon, ne 145 e 169

e 
^lameda 

Barão de Limeira,

Santâ Cecllia - São PaLrlo/SP;

HESA 150

FUNCHAL
toa.o72 4e RI São Paulo

Rua Funchal, nq 65, Vila Olímpia,

Sào Páulo/SP, Cep: 04551-060

HESA 154 . CAMPINAS

QT]ADRA C
134.103 10 Rl Campinâs

Lotes 01 da QuadÍa B do

Anramento DAE, Quarteirão n.q

2750, Camprnãs/SP

HESA 156 . RUÂ OTTO

BOEHM
49.683 2, Rlloinville Rua otto Boehm, Jornville/SC

HESA 168 . CASAS DE

IPOEMÁ
49.683 2q Rl Ioinville Rua ofto Boehm, loinville/sc

HESA 126 . FÂRMED

LOTE 3
1+t.137 10q RI São Paulo

Terreno à Rua Fortunato Ferraz

LoTE 3 no 14q Subdlstrito Lapa,

Sâo Paulo/sP.

HESA 186

GUAPEVA

RUA
15,8LL, 1Á,634 !íÉ85: 43.716:

sj.Jl2j 139.249 7q RI São Pâulo

Avenida Regenre Feijó, na 35, Alto
Moocâ, São Paulo-sl', Cep:03342.
000j
Ruâ l\,Íarechal Bârbacenâ, nq 162,

^lto 
Mooca, São Paulo-SP, Cep:

03333-000;
Rua Cuapevâ, ne 612, Álto da
Mooca, são Paulo/sP, Cep:03333-
010;
Ávenidâ 

^lvaro 
Râmos, ne 2.269,

Alto dâ Mooca, São Paulo/SP, Cepl
03330-000j
Avenida Resente Feijó, ne 05, Alto

1',t7ô25w23 43012
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da Mooca, São Paulo/SP, Ccp:
03342-000,
Avenidâ 

^lvaro 
Ramos, ne 2.257 e

2.267, Alto da Mooca, Sâo

Pau)o/SP, Cep: 03331-001

HESA 189 RUA 9

lulHo x
PRES.PRUDENTÉ

5E7{Jt ízJia; 8!12i 1í2399
4e RI Sáo Pâulo

Avenidâ 9 de lulho, lârdih
Paulista,São Paulo/SPj

^venidâ 
9 de lulho, no 3-544,

Jardim Paulistâ, Cep: 01406-000i
Rua Presidente Prudente, na 48,

,ardim Paulista, são Paulo/SP,
Cêp:01408-030;

^venida 
9 dc lulho, na 3532,

lardim Paulista, São Paulo-SP, Ccp:
01406-000

5q RI São Paulo

Praçá Júlio de Mesquita, nP 97,

Sanrã EÍigênia, São Paulo-SP,Cep:

01209-010

URBANHESA 160
RESORT

1n2.643_ t02.6SO_ 102.657_
102.661_ 102.664_ 102.670_
102..676. 102.6A3- 102.6A5.
102.6A6. 102.644. 102-703.
102.706. 702.712. 102-714
702.721 102.723- rO2-7?O

702.737 102.741- 102-746-
102.744. 102.751. rO2.753.
1n) 7Aõ 1017Á2 1n) 7Â1

102.773. 102.?86. 102-7AB

102.797. 102.795_ [O2.AOO
102.A1A. tO2.824- 102.826-
lo2-830- L02.834- 102.439-
102.845. 102.847- [OZ.ASO-

102-853. 102.855. 102.858
102_466 102.467_ tO2.A69
102.4?7. 102.477_ 102.479.
rn? Anl 1n, aaq 1n2 aa7

102.890 102.893. 102.896.

102.8q8. r02.901. 102.902.
102-904_ 102-973_ 702.9',14_

t02.977. 102.919. 102-922.

702.923.102.925. 102.93t.
102.934. 102.942 102.q47.
1 02.950. 102.955. 102.956

Rua Doutor Guilherme Bannitz, ne

67. lardim Paulistâ, São

Pâulo/SP,Cep: 04532-060

4q Rl São Paulo

1qq AÁq 1qq 471 1q\47?
1qq Â?a rqq aqn rq5 Rq?

195.900. 195.913. 195.915.
195.919. t95.922- 195.937-
19s.942. 195.943. 195.944.
195.956. 195.959. 195.963.
195.965. 195.966. 196.011.
196.012 196.013. 196.014.
196.018. 196.020. 196.021
196.044. 196.045- 796-D46
196.047. 196.048. 196.0s0.
196.051. 196.054. 1q6.066.

196.067. 196.06A. 196.07?-

196.073. 196.076. 196.049.

HESA 167, NUN VILA

NOVA
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196.090. 196,093. 196.0q4
196.09S. 196.096. 196.099.
196.100. 196.104. 196.105.
196.106-196-107

6. CONDTçÕES DE EMTSSÃO

6,1 DATA E LOCAL DE EMISSÃO 21 de iunho de 2019, na cidade de São Paulo, Estado de Sâo

Paulo.

6,2 PRAZO TOTAT vencrmento finâl em 26 de lunho de 2023

6.3 VAI-OR PRINCIPAL RS53.208.000,00 (cinquenta e três milhões, duzentos e oito mil

reais), na Data de Desembolso,

6,4 ATUALIZAçÃO MONETÁRIA

7.5 JUROS COI + 2,15% a.a

6,6 PERIODICIDADE OE PAGAMENTOS (IUROS E

AMORTIZAçÃO DE PRINCIPAT)

Pagamento trimestral de.luros e pagamento semestral de

Amortização, conforme tabela no Anexo ll da CCB

6,7- LOCAT DE PAGAMENTO São PêuIo/SP

6,8 ENCARGOS (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuadà na

CCB ne FP0619G incidente sobre o sàldo do Valor Nominal

lJnitário da CCB apurado nâ data efetiva de pâ8âmento;

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculedo

prc roto tempotis desde a data de inadimplemento até a data

do efêtrvo pagâmênto, sem prejuízo dà incidência dos juros

remuneratórios, nos (ermos da alínea "(i)" ãcima; e

(iiD multa de 2% {dois por cento) sobre a importância total

devida, âcrescida das parcelas referidas nas alíneas "(i)" e "(ii)"

acima, que será devida independentementê do ajuizamento da

respectNa ação de cobrança.
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ANEXO II

ao TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS tMOB|IúRIOS DA t46r SÉHE OA 1. EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOEILúRIOs DA HASITASEC SECURITIZADORA S.A. CEI.EBRADO EM 2I DE

JUNHO OE 2019

Crdtogrumo de Anoâizoçõo de Pincípol e lurcs Remunerotótios

Pagamento de
Juros?

Srm

Sim

Sim

Slm

Sim

Sím

Sim

Sifi

sim

5im

Sim

Sim

Sim

5im

Sirn

slm

r

valor Glohal da Emlssão
Prêço UnitáÍio

(P.U.) (SD0

Iaxà de Âmonlzeção
em relaÉo ao Saldo

Dêvêdor (rel)

Darã dê

cRt

ftnisíâq 2rla6l,F.!9 Rí22.1u.ooo,oo R91.000,00

1 2T l09lzotg Rs422.117.00O,00 Rs1.000,00 0,0000%

2 27112/2019 Rs422.117.00O,00 Rs1.000,00 0,0000%

3 271O112020 Rí22.117.00O,00 R51.00O,00 0,0000%

R5857,1,{4 291Él2O2O R$361.8r4.571.43 14,285716

5 19lBl2O2O Rs361.814.571,43 Rs8s7,14 0,0000%

5 29112/2070 R$301.512.142,86 R5114,29 16,6667%

7 29/O3/202L RS301.512.142,86 R5714,29 0,0000%

291Él2O2L Ri24L.2O9.7t4,29 RsS71,13 20,0mor6

9 2Al09/2021 Rs241.209.714,29 Rss71,43 0,0000%

Rs428,s710 2A/D/2O21 Rs180.907.285,71 25,00OO%

LI 29/03/2022 R$180.907.285,71 R5428,57 0,0000%

is120.6o4.8s214 Rs28s,71 33,3333%L2 2Alú12ü22

13 27/@/2022 RS120.604.8s7,14 R528s,7r 0,0000%

t4 27 /t2/2O22 R560.302.428,57 R5142,86 50,0000%

R9142,86 0,0000%15 2810312023 Rs60.302.428,57

16 27106.12023 Rso,00 RS0,00 100,000096

b
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ANEXO l

AO TERMO DE SECURTTZAçÃO DE CRÉD|TOS rMOE|IúR|OS OA 146r SÉHE DA lt EMISSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CEI.EBRÂDO EM 21 OE

JUNHO DE 2019

Declaftção dd Emissord

HASITASEC SECURITIZADORA S,4,, socredade por ações com re8istro de compânhia securitizadoÍa perante a

comissão de Vãlorês Mobiliários ("ç]ry!"), com sêde na cidade de 5ão Paulo, Estado de são Paulo, na

Avenida BriBadeiro Faria Limê, n.e 2.894, 9e andar, conjunto 92, CEP 01451-000, inscrite no cadastro

Nacional da Pessoe Jurídice do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento {"CNP ME" )sob o

n.P 09.1M.477/cÚolsa, por seus reprêsêntantes legais âo final assinêdos (doíavante denominâda

simplesmente "Emissora"), na qualidade de emissora dos certiÍicados de Recebíveis lmobiliários da 145ê

Série de sua 1. Emissão ("ç81" e "E!4iE&", respectivamente), que sêrâo objeto de oferta públicâ de

distíibuição, em que o EANCO BRAOESCO BBI S.4., instituição frnanceira integrante do sistema de

distribuição de valores mobiliárrcs com estabelecimento no Município de são Paulo, Estado de são Paulo, na

Avenidâ Brigâdeiro Faria Lima, ns 3064, 10s andar, CEP 01.451-000, inscrito no CNPJ/ME sob o

n.e 06.21f.464/0]:03-43, nâ qualidede de instituição intermediária ("Coordenado/') e â VÓRTX

DTSTRIEUIDORA DE Úru[OS E VALORES MOBIIÉRDS LTDA., com sêde na Av. Brigadeiro Faria [ima, n-o

2-277, cj.2o2, cEP 07452{00, Jaídim Paulistâno, Cidâde e Estado de são Paulo, inscritâ no cNPl/ME sob o

n.e 22.610.5oo/oo01-88, âtuâ como agente fiduciário ("Aqente Fiduciário"), DECLARA, pata todos os fins e

efeitos, que veriÍlcou, em conjunto com o Coordenador e o Agente Flduciário, a legalidâde e a ausência de

vícios da opêração, âlém de ter agido com dilitência para veriÍlcar a veracidadê, a consistência, â coíreção e

a suficiência das inforoações prestadês no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da Emissão.

5ão Paulo,2l dejunho de 2019

HABITASEC SECURITIZADORA 5.4.

h*-zrz.zz-
Nome

Ce(Eo

fldcd Ri!.Lo do vtlL ill,b
RG:a4.85t.32t'2

cPF:!08.2(x)./tl!{7

Nome

Cargoi

Vloent P6rt€ l{oqü€tÍa
Rc:877836

cPF:076.81í.íaa.o7

/
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ANEXO IV

AO TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS tMOB|LtÁRtOS OA 146! SÉRtE OA tr EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA HAEITASEC SECURITIZADORA S.A. CEI.ESRÂOO EM 2T DE

JUNHO DE 2019

Dectotofro do Agente Fiduci,itio

vÓRTx otsTRtBUtDoRA DE TÍTu[os E valoREs MostlÉRtos LTDA., instituição financeira com sede na Av.

Brigadeiro Fâria Lima, ne 2.277, cj.2O2, CEP O1452-OOO, lardim Europa, Cidade e Estado de São Paulo, no

Cadastro Nacionalde Pessoa Jurídica do Ministério de Economía, Fãzenda e Plànejàmento ("CNPJ/ME") sob

o n.s 22.610.500/0001-88, neste ato, repíesentada na forma de seu Contrato Social (doravante denominada

simplesmente "Aqente Fiduciário"), na qualidàde de agente fiduciáÍio dos CertiÍlcados de Recebíveis

lmobiliários da 146r da 1r emissão ("çEl" e 'E!§9&", rêspectivamente), da HABITASEC SECURITIZADORA

S.A., sociedade por ações com re8istro de companhia securitizadorê perante a CVM, com sede na cidade dê

Sâo Paulo, Estado de 5ão Pãulo, na Avenidâ Brigadeiro Faria Limâ, n.e 2.894, 9a andar, conjunto 92,

CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n.e 09.304.42710001-58 ("Emissora"), em que o EANco

BRADESCO BBI S.A., instituição financêirâ inteSrante do sistêma de distribuição de vâlores hobiliários com

estabelecimento no Município de São Paulo, Estàdo de São Paulo, nâ Avenidã Brigadeiío Fariâ Lima, ns 309,
10-o andar, CEP 01.4S1-000, inscrito no CNPJ/ME sob o n.e 06.271.464/0103-43, na quâlidade de institt ição

inlermediáriã ("Coordenâdor"), DECURA, pàta todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a

Emissora e com o coordenador, â leBalidade e â ausência dê vícios da operação, â1ém de ter âgido com

dili8ência parâ veíiÍicaÍ a veracrdade, a consistência, a correção e a suficiência des informações prestades

pelâ Emissora no Termo de securitizâção de Créditos lmobiliários da Emissão.

5ão Paulo, 019

DIÍRIBUIDORA LORES MOBILIÁRIOS LTDA

teío

me
Ana augsná le Jesus Sor,z: 

-,

RG 1546180200i1
009.635.811 7/l

Cãrgo lilüdo l,opes do6 Sa,úG IúÉtE
16! 46.894,86 r-6

CPr

lSlryadogSmmÍúelm
RGt 16.891.853'6

CPÍ: 369.268 4O&81 4
P
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ANEXO V

AO TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉDIOS tMOB|IÉR|OS DA 146! SÉRtE DA l! EMTSSÃO D€

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITÀSEC SECURITI2AOORÁ S.A. CELEBRADO EM 21 OE

,ut{Ho DE 2019

Declomçõo do coodenodot Lídet

BANCO BRÁDESCO BBI S.A,, instituição flnàncêira integrànte do sistema de distribiJição de valoíes

mobiliários com estabelecimento no Município dê São Paulo, Estado de São Paulo, nâ Âvenida Brigadeiro

tafla [ima, nP 30&, 109 andar, C€P 01.451-000, inscíito no Cadastro Nacional da Pessoa lurídica do

Ministério da Êconomia, Fazendâ e Planejamento ("CNPJ/ME") sob o n.e 06.271.49/0103-43, neste ãto,

representadà na Íorma do seu Estetuto Social, (doravânte denominado "Coordenador"), na qualidade de

Coordenador da oferta pública de distribuição dos Certifícados de Recebíveis lmobiliários da 146e série da 1a

emissão ("Emissão"), em que a }|AB|TÀSEC SECURITIZADORÂ S.A., sociedade por êções com registro de

companhia securitizadora peíante a CVM, com sede na cidade de Sào Paulo, Estado de Sâo Paulo, nâ

Avenida Britadeiro taria Lima, n.e 2.894, 9r andar, conjunto 92, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/ME sob o

n.a 09.304.427/0001-58 (doravante denominada simplesmente "Erni$gIA") atua na qualidade de emissora

dos Certificados dê Recebíveis lmobillários da Emissão, que serão objeto de oferta pública de distribuição e a

VÓRTX D|STRtBUtDoRA DE TÍrU[os E vAt oREs MoBtUÁRlos LTDA., instituição financeirê com sede na Av.

Brigadeiro Fa.ia Limà, ne 2.277, ci 202, CEP 01452-000, lardim Europa, Cidade e Estado de São Paulo, no

CNPI/ME sob o nr 22.610-500/0001-88, âtuâ como agente fiducrário ("Aggúg_tf!!!E!S"), declâía, paía

todos os fins e efeitos, que veíificou, em conjunto com â Êmissora e com o Agente Fiduciário, a le8alidade e

a ausência de vicios da operação, além de ter agido com diligência parâ asseguíâÍ â verâcidade, â

consistênciâ, â correção e a suficiência das informações prestadas pela €missora no Teímo de Securitização

de Créditos lmobiliários da Emissão.

5ão Pãulo, 21 de junho de 2019

BANCO BRAOESCO BBI S.A.

Nomê

Cargo

Nome

Carto
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ANTXO Vt

ao TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS tMOB|IÉR|OS OA 146r SÉRtE OA 1r EMTSSÃO OE

CERTIFICADOS OE RECEBíVEIS IMOBILúRIOS DA HABITASEC SECURITIzADORA S.A. CEI.EBRADO EM 21 DE

,IUNHO DE 2019

Dêclotoção dc tistiauiçdo costodionte

DECTARAçÃO DA rNsnrUçÃO CUSTODTANTE DA CCr pARÁ OS F|NS OO PAúGRAFO ÚNrcO DO ARnGO 23

oA LEt N.e 10.931/2004

vÓRTx DtsÍRlEulDoRA DE TÍrULos E vaLoREs MoHuÁRtos LTDA., instituiçáo financeira com sede na Av.

Bíigedeiro Fariã Lime, ne 2.277, cj. 202, CEP 01452-000, lardim Europa, Cidade e Estado de São Paulo, no

cadastro Nacionalda Pessoa Jurídicâ do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento ("CNPJ/ME") sob

o n. 22.610.500/0001-88, neste âto íepresentâda nã forma de seu contrâto Sociâl ("lnstituicão

e!9!9!E!!c"), na quâlidâde de instituição custodiante do lnstrumento Particular de Emissão de cédulas de

crédrto lmobiliáíro integrais sem Garantia Real lmobiliária sob a Formà Escritural e Outras Avenças

("EsçÍj&!a_dC_EE!§§&&çç!"), por meio da qual foíam emitidas 8 (oito) Cédulas de Crédito lmobiliário

integrâis, sêm gãrântiâ real, sob a formâ escÍituÍâl (todes em conjunto, "Cq"), oECIARA, para os fins do

parágrâfo único do artigo 23 da Lei n.e 10.931/2004, que lhe Íoi entregue, para custódia, a Escritura de

Emissão de CCI e que, conforme o Termo de Secuíitização (âbaixo definido), suâ vinculâção aos CertiÍicados

de Recebíveis lmobiliários da 145! dâ 1! emissão ("ç8!" ê "EoifÉg", rêspêdivamentê) da ttABITASEc

SECURITIZADORA 5.4., sociedade por ações com registro de compenhie securitizadora perante a CVM, com

sedê na cidâde de 5ão Paúlo, Estado de São Paulo, na Avenidã Brigadeiro Farla Limã, n.e 2.894, 9e andar,

conjunto 92, cEP 01451-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n.e 09.304.42710001-58 ("EE!$q!"), foi realizada

por meio do Termo de SecuÍitização de Créditos lmobiliários da Emissão, Íirmado em 21 de junho de 2019

entre a Emissora ê esta lnstituição Custodiante, nâ qualidade de agente fiduciário {"Termo de

Securitizacão"), tendo sido, nos termos do Termo de Securitização, instituído o regime flduciário, pela

Emissora, no Termo dê Securitização, sobre a cCl e os créditos imobrliários que ela representa, nos termos

dê Lei n.s 9.514/1997. Regrme fiduciário este ora registrado nesta lnstituiçâo custodiante, que declara,

âindâ, que o Teímo de Sêcuritização e à Escritura de Emissão de ccl encontra-se, respedivêmente,

registrado e custodiade nest ição Custodiante, n os do artigo 18, § 4e, da Lei n.p 10.931/2004

São P dê 2019

DISTRIBUI S E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

o Custodiante

ome

CarSo lhdo LoB doo §snb Td€lm

RG:,16.t94.863-6
CPf: 369.268.a0E41

Anâfuqeflà de lesus Souza0ueir'

RG 15461802000_?

009.635 843_2Á

argo
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aNEXO V t

AO TERMO DE SECURTTTZAçÀO DE CRÉD|TOS tMOB|LtÁRtOS OA 146! SÉRtE OA 1r EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS OA HABITASEC SECURITIZADORA 5.A. CELEBRADO EM 21 DE

JUNHO DE 2019

Ireclofdçõo dê lnêxiíêncio de Contlito de lntetesses

Agente frdociário Cdddsttodo nd cvM

O Agente Frduciário â seguií identificado

RãZãO SOC|AI:VÔRTX DIS1RIBUIDORA DE TFTULOS E VATORES MOBITÉRIOS TÍDA.

Endereço: Avenidà Brigadeiro Faria Lima, n.e 2.211, ci.202, CEP 01452-0D0

Cidade / Estado: São Paulo / são Paulo

CNP.I ne: 22.610.500/0001-88

Representado neste ato por seu diretor estatutário: Flâvio Scarpelli de Souza

Número do oocumemo de ldentidade: RG ne 30.372.545-x ssP/sP

CPF ns:293.224.508-27

da ofena pública com esforços restritos do se8uínte valor mobiliário

Valor Mobiliário objêto da oferta: certrficados de Recebíveis lmobíliários - cRl

Número da Emissão: 1ê

Número de Série: 146.

Emissor Habitasec Securitizadora s.A.

Quantidade: 422.117

Forma: Nominativa escriturâl

Declare, nos termos da lnstrução CVM ne 583/2016, a não exrstêncra de situação de conflito de interesses

que o impeça de exeíceí â função de a8ente fiduciário para a emissão acima indicada, e se compromete â

comunicar, formâl ê imediatâmente, à 83, a ocorrêocia de qualquer fato superyeniente que venha a alterar

referida srtu

lo,2l dejunho de 2019

VÓRÍX D DE TíTUIOS E VALORES llÉRtos LTDA.

Agente Fiduciário

ugú ade Jesus 0ueirogô Cargo lbdo hPe§ dos Ssnl6 Í6ixeii

RG: /t6.t9l'863-6

1176259v2x 4&lZ

ÂnaE

009.635.8
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