
TERMO DE SECURIflZAçÃO DE CRÉDITOS lMOBILtÁRtOS

CERTIFICADOS DE RECEBíVE!S !MOBILIÁRIOS

DA L47E SÉRIE DA 13 EMISSÃO DA

HabitasEc
securitizadora

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta

CN PJIM F ne 09.304.427 / 000L-58

21de maio de 20L9

{

(

q-



Íruorcr

cúusurA pRTMEtRA - orrrrutçÕes.... 3

cúusurA sEGUNDA - oBJETo e cnÉorros tMoBtLtÁRlos r.3

clÁusuLn rence tRA - tDENTtFtcAÇÂo Dos cRt E FoRMA DE DtsrRtBUtçÃo .... L7

cúusuLA eUARTA - suBscRtçÃo, tNTEGRAL|ZAçÃo E TtTuLARIDADE Dos cRt .................2r.
cúusuLA eurNTa - cÁLcur-o Do sALDo DEVEDoR E JURos REMUNEnnTónros oos cRt ..21
cúusuLA sExrA - AMoRTtzAçÃo ExrnnonptruÁnrn pARctAL 25

cúusuLAsÉflMA-oBRtGAÇÕEsDAEMlssoRA.... ...................................28

cúusutA orrAVA - REGTME rrouctÁnlo e noutrutsrnaçÃo oo pnrRrruôruro sepARADo E

PRIORIDADE N05 PAGAMENTOS 3Z

35

43

M
51

clÁusum NoNA - AGENTE rrouctÁRto
cúusuLA DEz - LteutDAçÃo oo pnrnrnaôrulo sEpARADo

cúusuLA oNzE - AssEMBLEtA GERAr....

cúusuLA TREZE - TRATAMENTo rnreutÁnro nplrcÁvEL Aos tNVEsTlDoREs

clÁusuu quaroRzE - pu8ltctDADE.......................

cLAUSULA DEzorro - DrspostçÕEs FtNAls 62

cúusurA DEZENovE - crAsslFtcAçÃo DE Rtsco............... 63

CúUSULA VINTE - FoRo 63

............54

1182858v15 1280/1

Página 2 de 85

V

(



TERMO DE SECURTTIZAçÃO DE CRÉDITOS tMOBtUÁRtOS

Pelo presente instrumento particular (conforme definido abaixo)

HABITASEC SECURITIZADORA 5.A., sociedade por ações com registro de companhia
securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 2.gg4,9e andar,
conjuntô 92, CEP01451-902, inscrita no Câdastro Nacional da pessoa jurídica do
Ministério da Economia, Fazendâ e planejâmento (,CN PJ ME") sob o
nç 09.304.427 /O001-58, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social

("Emissora" ou "Securitizadora");

Na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10s da Lei ne 9.514 e da
lnstrução CVM ns 583:

[. oLtvEtRA TRUST DtSTRtBUtDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBTUÁRtOS S.A., instituição
financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de.Janeiro, na Avenida
das Américas, np 3.434, blocoT, sala201, Barra da Tijuca, CE? 22640-1,02, inscrita no
CNPJ/MF sob o np 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto
Social ("Apente Fiduciário");

Vêm, por este, e na melhor forma de direito, celebrar o presente Termo de Securitizoção de
Créditos lmobiliários ("feryo_de_5eçgE!Zê§&"), para vincular os Créditos tmobiliários aos
Certificados de Recebíveís lmobiliários da 147e 5érie da 1i Emissão da Habitasec Securitizadora
S.A., de acordo com o artigo 8e da Lei np 9.514, de 20 de novembro de L997, conforme alterada,
a lnstrução da CVM ns 4L4, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, a lnstrução da CVM
ne 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis e as

cláusulas abaixo redigidas.

cúusuLA PRTMEtRA - DEFtNtçÕEs

1.1. Definicões: Para os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as seguintes
definições, sem prejuízo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente:

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

definidas neste Termo de Securitização, terão o significado previsto abaixo ou nos

Documentos da Operação (abaixo definido); e (ii) o masculino incluirá o feminino e o
singular incluirá o plural. Todas as referências contidas neste Termo de Securitização a

quaisquer outros contratos ou documentos sígnificam uma referência â tais contratos
ou documentos da maneira que se encontrem em vigor, conforme aditados e/ou, de
qualquer forma, modificados.

\-(
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Adq u i rente" Terceiro adquirente do(s) lmóvel(is);

Agente Fiduciário" OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS S.4., acima qualificada;

"Alíenacões Fiduciárías de

lmóveis":

Alíenações fiducíárÍas em garantia a serem constituídas

sobre os lmóveis, nos termos dos lnstrumentos

Particulares de Alíenação Fíduciária de lmóveis;

,,ANBIMA" ASSOCTAÇÃO BRASILETRA DAS ENTTDADES DOS

MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, associação

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

Paulo, à Avenida das Nações Unidas, ne 8501, 21e andar,

Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF sob o

ns 34.271.17U0007-62;

"Assembleía de Titulares de

CRI"

Assembleia geral de titulares de CRI a ser realizada em

conformidade com a Cláusula Onze deste Termo de

Secu ritização;

"Banco Liquídante" ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira, com sede na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo

Egydio de Souza Aranha, ne 100, Torre Olavo Setúbal,

CEP 04726-170, inscríta no CNPJ/MF sob o

ns60.701.190/0001-04, responsável pela líquidação

fínanceira dos CRI;

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

lnvestidores subscreverão os CRI e formalizarão a sua

adesão a todos os termos e condições deste Termo de

Securitização e da Oferta;

A 83 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO ou a 83 s.A. - BRAslL,

BOLSA, BALCÃO - SEGMENTO CETtp UTVM, instituição
devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para

a prestação de serviços de depositário eletrônico de ativos

escriturais e liquidação financeira, com sede na Cídade de

São Paulo, Estado de Sâo Paulo, na Praça Antônio prado,

ns 48, Centro, CEP 01010-901;

,CCI''
A Cedula de Credito lmobiliário integral, sem garantia real,

[*
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sob a forma escritural, emitida pela Emissora, nos termos

do §3s do artigo 18 da Lei ns 10.93L/04 e da Escritura de

Emissão de CCl, representativa dos Créditos lmobiliários;

"cErlP21" Tem o signíficado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2 deste

Termo de Securitização;

,,CNPJ/ME": Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da

Economia, Fazenda e Planejamento;

"CódíÊo Civil" Lei ne 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme
alterada, ou outra legislação que venha a substituí-la;

de Processo Leinq 13.105, de 16 de março de 201-5, conforme alterada,

ou outra legislação que venha a substituí-la.

"CondiÇões Precedentes" São as condições precedentes para a liberação dos

recursos referentes a integralização das Debêntures à

Devedora, conforme previstas na Cláusula 4.1,0. da

Escritura de Emissão de Debêntures;

"Conta do Patrimônio

SeParado" '

Conta corrente ne 15853-0, Agência ne 7307, mantida
junto ao Banco ltaú Unibanco S.A., de títularidade da

Emissora;

"Contrato de Distribu iÇão" O Contrato de Estruturaçdo, Coordenaçõo e Distribuiçõo

Pública, com Esforços Restritos de Colocaçõo, sob o

Regime de Melhores Esforços de Colocaçõo, de

Certificados de Recebíveis lmobiliários do L47s Série da 1s

Emissão do Habitasec Securitizodoro 5.A., celebrado entre

a Securitizadora e o Coordenador Líder, conforme definido
abaixo, na qualidade de coordenador líder, para reger a

forma de distríbuição dos CRI;

"Coordenador Líder" É o BANCO ABC BRASIL S/A, instituíção financeira

integrante do sístema de distribuição de valores

mobiliários, inscrita no CNPJ/ME sob o

ns 28.195.667/0001-06, com escritório na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, ne

803, 2e andar, CEP 01.453-000;

{
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"Créditos I mobíl iários" Os direitos de crédito decorrentes das Debêntures,

representados pela CCl, com valor total de principal, de

RS60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), acrescido de

juros, conforme previsto na Escritura de Emissão de

Debêntures, bem como todos e quaisquer outros encargos

devidos por força da Escritura de Emissão de Debêntures,

incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais

como encargos moratórios, multas, penalidades,

índenizações, despesas, custas, honorários e demais

encargos contratuais e legais previstos na e relacionados à

Escritura de Emíssão de Debêntures;

Certificados de Recebíveis lmobiliário s da L47t Série da 1q

Emíssão da Emissora, emitidos com lastro nos Créditos

lmobiliários, por meio da formalização deste Termo de

Securítízação, nos termos do artígo 8s da Lei ns 9.51-4/97;

"CRl em Circulacão", para fins de

quórum:

Todos os CRI subscritos e integralizados, excluídos aqueles

mantidos em tesouraría pela Devedora e pela Emissora, e

os de títularidade de sociedades por elas controladas;

"CVM" A Comissão de Valores Mobiliários, entídade autárquica

em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda,

criada pela Lei ne6.385, de 07 de dezembro de 1.976,

conforme alterada, com sede na cidade do Rio de Janeiro,

estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro, ns 111,

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

"Data de Pagamento das

Debêntures":

Cada data de pagamento da amortização e remuneração

das Debêntures, conforme cronograma de pagamentos

constante do Anexo ll da Escritura de Emissão de

Debêntures;

Data de Pagamento dos CRI' Cada data de pagamento da Amortização e da

Remuneração dos CRl, conforme Anexo ll deste Termo de

Secu ritização;

"Data de Emissão" 21 de maio de 2019;

"Data de Vencimento Final" A data de vencimento dos CRl, qual seja, 30 de maio de

U
/{
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2023;

"Debêntures" As 60.000 (sessenta mil) debêntures simples, não

conversíveis em ações, da espécie quirografária, emitídas

pela Devedora por meío da Escritura de Emissão de

Debêntures;

'Devedora"
sEl tNcoRpoRAçÃo E pARTtCtpAÇÕES S.A., sociedade

anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, ne

1830, 5e andar, torre 3, CEP 04543-900, inscríta no

CNPJ/ME sob o ne 09.033.729/0001-39 e com seus atos

constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE

ne 35.300.498.445;

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

feriado declarado nacional na República Federativa do

Brasil;

"Documentos da Operacão" Os documentos que integram a operação de securítização

dos Créditos lmobiliários, quais sejam (i) a Escritura de

Emissão de Debêntures; (ii) a Escritura de Emíssão de CCI;

(iii) os lnstrumentos Partículares de Alienação Fiduciária

de lmóveis; (iv) o presente Termo de Securítização; (vi) os

boletins de subscrição dos CRl, conforme firmados por

cada titular dos CRI; e (vi) o Contrato de Distribuição;

"Em issora" HABITASEC SECURITIZADORA 5.A., acima qualificada;

"Emissão" 1.47a série da 1ê emissão de CRI da Emissora;

"Empreendimentos Alvo" Empreendimentos imobiliários residenciais denominados

SEI Chácara Klabín, SEI Fraternídade, SEI Paulo Franco, SEI

Correía Dias e SEI Francisco Leitão, situados no Município

de São Paulo, no Estado de São Paulo;

"Escritura de Emissão de CCl" O lnstrumento Particulor de Emissõo de Cedula de Crédito

lmobiliário lntegral, com Garantia Real e Sob a Forma

Escritural fírmado, nesta data, pela Emissora;

"Escritura de Emissão de

Debêntures"

O lnstrumento Porticulqr de Escriturq da 2s (segundo)

Emissõo de Debêntures Simples, Nõo Conversíveis em

P(
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Ações, do Especie Quirografária, Com Gorontia Adicionol

Fidejussório, a ser Convoloda na Espécie com Garantia

Real. Em Serie Única, para Colocaçdo Privado, da SEI

lncorporoção e Porticipações 5.A., celebrado, nesta data,

entre a Devedora, na qualidade de emissora das

Debêntures, a Emissora, na qualidade de debenturista, e
as SPEs;

"Escritu rador" lTAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., instÍtuição financeíra,
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 3.500, 3e andar,

CEP 04538-132, inscrÍta no CNPi/MF sob o

nq 61.194.353/0001,-64, responsável pela escrituração da

Emissora;

"Evento de Vencimento

Antecipado"

Tem o significado que lhe e atribuído na Cláusula 7.1. da

Escritura de Emissão de Debêntures;

"Fiadores" Em conjunto (i) ASTN PARTICTPAçÕES S.R., sociedade por

ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, ne

1830, 5e andar, torre 3, CEP 04543-900, inscrita no

CNPJ/ME sob o ns 12.580.749/0001.-34 ("ASTN"); (ii)

ANTONIO SETIN, brasileiro, casado sob o regime de

separação total de bens, arquiteto, residente e domiciliado

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com

endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino

Kubitschek, ns 1.830, 5e andar, Torre lll, ltaim Bibi, CEp

04543--900, inscrito perante o CPF/ME sob o ne

666.998.948-20, portador da cédula de identidade RG ns

6.353.753-9 ("Antônio");

"Fiduciantes" Em conjunto, as SPEs;

"IGP-M" índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas ("FGV");

"lmóveis lmóveis, de propriedade das Fiduciantes, que serão objeto
das Alienações Fiduciárias de lmóveis, conforme

identificados no Anexo ll de cada um dos lnstrumentos

Particulares de Alienação Fiduciária de lmóvei S;

fx
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,,!Içç"
índice Nacional de Custo da Construção;

"l nstitu iÇão Cu stodiante" OLIVETRA TRUST DISTRTBUIDORA DE TíTULOS E VALORES

MOBIUÁRIOS S.A., acima qualificada;

"lnstruÇão CVM n9 414" lnstrução da CVM ne 414, de 30 de dezembro de 2004,

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

"lnstruÇão CVM nq 476" lnstrução da CVM ne 476, de 16 de janeiro de 2009,

conforme alterada, que regula as ofertas públicas de

valores mobílÍários com esforços restritos;

"lnstruÇão CVM ne 539" lnstrução CVM ns 539, de 13 de novembro de 2013,

conforme alterada, que dispõe sobre o dever de

verifícação da adequação dos produtos, serviços e

operações ao perfíl do clíente, bem como define
lnvestidores Qualificados e I nvestidores Profissionais;

lnstrução CVM ns 583, de 20 de dezembro de 2016,

conforme alterada, que dispõe sobre o exercício da função

de agente fíducíário;

"l nstru m entos culares de

Alienacão Fiduciária de lmóveis"

Em conjunto, os lnstrumentos Particulares de Alienoção
Fiduciária de lmóveis em Garantia e Outras Avenços,

celebrados, nesta data, entre cada uma das Fiduciantes, na

qualidade de fiduciantes, e a Emissora, na qualidade de

fiduciária;

"l nvestidores Profissionais" Tem o significado que lhe e atribuído na Cláusula 3.3.1

deste Termo de Securitização;

"l nvestidores Qualificados" Tem o signíficado que lhe e atribuído na Cláusula 3.5 deste

Termo de Secu ritização;

,,IPCA/IBGE"
índice Nacional de Preços ao Consumídor Amplo, calculado

e divulgado pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e

Estatística;

"J U CESP" Junta Comercial do Estado de São Paul

v (

(
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"Lei ne 6.404/76" Lei ns 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada, que dispõe sobre as sociedades por ações;

"Lei ne 9.51,4/97" Lei ne 9.51-4, de 20 de novembro de 1997, conforme

alterada, que regula o Sistema de Financiamento

lmobiliário;

"Lei ne 10.931/04" Lei ne 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada,
que dispõe sobre a afetação de incorporações imobiliárias,

letras de crédito imobilíário, cédula de crédíto imobiliário,

cédula de credito bancário, altera o decreto-lei 911, de 1

de outubro de 1969, as leis 4.591, de 16 de dezembro de

1964, 4.728, de 14 de julho de 1965, e 10.406, de 10 de

janeiro de 2002, e dá outras providências;

"MDA" Tem o sígnifícado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2 deste

Termo de Secu ritização;

"ObrigaÇões Garantídas" (i) a obrigação de pagamento de todos os direitos de

crédito decorrentes das Debêntures, com valor total de

principal de até RS60.000.000,00 (sessenta milhões de

reais), acrescido de juros, conforme previsto na Escritura

de Emissão de Debêntures, bem como todos e quaisquer

outros encargos devidos por força da Escritura de Emissão

de Debêntures, incluindo a totalidade dos respectivos

acessórios, tais como encargos moratórios, multas,

penalidades, índenízações, despesas, custas, honorários e

demais encargos contratuais e legais previstos e

relacionados às Debêntures, e (ii) de quaisquer outras

obrigações, pecuniárias ou não, bem como declarações e

garantias da Devedora e da SPE, nos termos dos

Documentos da Operação;

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

esforços restritos, em conformidade com a lnstrução CVM

ns 476, estando, portanto, automaticamente dispensada

de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo

6e da referida lnstrução;

"Oferta de Rqsgate Antecipado Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.4 deste

t
(
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dos CRl" Termo de Securitízação;

"Patrimônio Separado" Patrimônio constituído medíante a instítuição do Regime

Fiduciário, pela totalidade dos Créditos lmobílíários,

representados pela CCl, pela Conta do Patrimônio
Separado, pelo Fundo de Reserva e pelas Alienações

Fiduciárias de lmóveis, incluindo todos seus respectívos

acessórios, os quais, nos termos do artigo 11 da Lei

ns 9.51,4197: (i) constituem patrimônio destacado do

patrimônio da Emissora; (ii) serão mantidos apartados do

patrimônio da Emissora até que complete o resgate da

totalidade dos CRI; (iii) serão destínados exclusivamente à

liquídação dos CRI a que estão afetados, bem como ao

pagamento dos respectivos custos de administração e de

obrigações fiscais, inclusive tributos de qualquer natureza,

vigentes ou que venham a ser instituídos ao longo do prazo

do CRl, que tenham como base de cálculo eventuais
ganhos apurados pelo Patrimônio Separado; (iv) estão

isentos de qualquer ação ou execução promovida por

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

de garantias ou de excussão por quaisquer credores da

Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só

responderão, exclusivamente, pelas obrigações inerentes

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

aos CRI a que estão afetados;

"Prazo de Colocacão": Prazo de colocação dos CRl, contado do início da Oferta ate

a ocorrência de uma das seguintes hipóteses: (i)subscrição

e integralização da totalidade dos CRI pelos investidores;

ou (ii) encerramento da Oferta a exclusivo crítério da

Emissora, o que ocorrer primeiro;

"Regíme Fiduciário" Regime Fiduciário instítuído sobre os Créditos tmobiliários,

representados pela CCl, a Conta do Patrimônio Separado,

o Fundo de Reserva e as Alienações Fiduciárias de lmóveis,

nos termos do artígo 9s da Lei np 9.51,4197;

"Remuneracão" Tem o significado que lhe é atrÍbuído na Cláusula 3.1,

alínea "(g)", deste Termo de Securitização;

lY
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,,SPES"
Em conjunto (i) SEI TABATINGUERA EMPREENDTMENTO

IMOB|LIÁR|O SPE LTDA., sociedade empresária limitada,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na

Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, ne 1830, 5e

andar, torre 3, CEP 04543-900, inscrita no CNpJ/ME sob o
pe 1.4.590.700/0001-98 ("SEt Tabatinsuera"); (ii) SEI

WASHTNGTON LUíS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE

LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida presidente

Juscelino Kubitscheck, ne 1830, 5e andar, torre 3, CEp

04543-900, inscrita no CNPI/ME sob o ne

17.845.22410001-05 ("SEl Washinston Luís"); (iií) SEI

coNsoLAçÃo EMpREENDTMENTO tMOBILtÁRrO SpE

LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida presidente

Juscelíno Kubitscheck, ne 1830, 5e andar, torre 3, CEp

04543-900, inscrita no CNPJ/ME sob o ne

17 .381..917 /0001-86 ("SEl ConsolaÇão"); (iv) SEI

BARONESA DE BELA VISTA EMPREENDIMENTO

lMOB!LlÁRlO SPE LTDA., sociedade empresária limitada,

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

Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, ne 1830, 5a

andar, torre 3, CEP 04543-900, inscrita no CNPJ/ME sob o

ns 13.035.286/0001-92 ("SEt Baronesa"); (v) SEITATUAPÉ

EMPREENDIMENTO IMOB!LIÁRIO SPE LTDA., SOCiEdAdC

empresária limitada, com sede na Cidade de São paulo,

Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino

Kubitscheck, ne 1830, 5e andar, torre 3, CEP 04543-900,

inscrita no CNPJ/ME sob o ne 18.546.543/0001-74 ("SEt

Tatuapé");

Variação acumulada das taxas médías diárias dos

Depósitos lnterfinanceiros - Dl de 1 (um) dia, over extra-
grupo, expressas na forma percentual ao ano, com base

em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e doís) Dias

Úteis, calculadas e divulgadas pela 83 no ínformativo
Diário disponível em sua página na lnternet
( http ://www. b3. com. brl pt_br /);

lares dos CRl": Os investidores subscritores

conforme o caso;

e detentores dos CRl,

t
Y
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"Valor Nominal Unitário" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.1,

alínea "(e)", deste Termo de Securitização.

"Valor Total Líquido" O montante líquido a ser recebido pela Devedora será de

RS57.392.005,98 (cinquenta e sete milhões, trezentos e

noventa e dois mil e cinco reais e noventa e oito centavos),

sendo certo que tal Valor Total Líquido será liberado pela

Emissora à Devedora por meio de Transferência Eletrônica

Disponível ("TED") para a conta corrente ne 83G23-5,

agência ne 0350, mantida junto ao Banco ltaú, de

titularidade da Devedora, em moeda corrente nacional,

em até 02 (dois) DÍas Uteis contados do cumprimento da

totalidade das Condições Precedentes e observado o

previsto na Cláusula 4.10.8 da Escritura de Emissão de

Debêntures.

L,2. Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se

expressamente indÍcado de modo diverso. Na hípótese de qualquer data aqui prevísta não ser

Dia Útil, haverá prorrogação para o prímeiro Oia Útil subsequente, sem qualquer penalidade
e/ou acréscimo aos valores a serem pagos. A regra em referência deverá ser adotada em todos
os Documentos da Operação, inclusive nas Atas de Assembleia Geral.

L.3. A Emissão regulada por este Termo de Securitização e realizada consoante o parágrafo

terceiro do artigo 22 do Estatuto Social da Emíssora, consolidado em data de 18 de dezembro
de 2018, mediante deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata foi
devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em data de 14 de

março de 2019, sob o número 154.792/1,9-6.

CLÁUSULA sEGUNDA - oBJETo E cRÉDITos IMoBILIÁRlos

2,L. ObÍeto: Pelo presente Termo de Securitização, a Emissora vincula, em caráter
irrevogável e irretratável, a totalídade dos Créditos lmobiliários subscritos e integralizados pela

Emissora nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, representados pela CCl, sem

qualquer coobrigação por parte da Emissora, aos CRI da t47e Série da 13 Emissão da Emissora,

cujas características são descritas na Cláusula 3.1- deste Termo de Securitização.

2.L.L. O valor integral da subscrição e integralização dos CRl, que será equivalente ao

preço de subscrição e integralização das Debêntures, conforme descrito na Escrítura de

Emissão de Debêntures, ficará depositado e retido na Conta do Patrimônio Separado, e

somente será líberado pela Emíssora à Devedora, após o cumprimento da totalídade das

Condições Precedentes.

'd

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

Securitização, foram vinculados à presente emissão de CRI os Créditos lmobiliários,
representados pela CCl, de sua titularidade, com saldo devedor de R560.000.000,00 (sessenta

milhões de reais), na Data de Emissão.

2.2.L. O presente Termo de Securitização será registrado na lnstituição Custodiante,

nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei nq 10.931/04, através da declaração

contida no Anexo V deste Termo de Securitização.

2.3, Características dos Créditos lmobiliários: As características dos Créditos lmobiliários,

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

e individualizadas no Anexo I deste Termo de Securitização.

2.4, Vinculacão dos Créditos lmobiliários aos CRI: Os pagamentos recebidos pela Emissora

em virtude dos Créditos lmobiliários representados pela CCI serão computados e integrarão o

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

dos Crédltos lmobiliários representados pela CCI estão expressamente vinculados aos CRI por

força do Regime Fiduciário, constituído pela Emissora em conformidade com o presente Termo

de Securitização, não estando sujeitos a qualquer tipo de retenção, desconto ou compensação

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

lmobiliários representados pela CCl, a CCl, o Fundo de Reserva, as Alienações Fiduciárias de

lmóveis e a Conta do Patrimônio Separado:

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

Emissora em nenhuma hipótese;

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

nos termos deste Termo de Securitização, bem como âo pagamento dos custos

relacionados à Emissão, incluindo mas sem se limitar a (i) emolumentos da 83

relativos tanto à CCI quanto aos CRI; (ii) remuneração da Emissora pela

estruturação da Oferta; (iii) remuneração a ser paga à lnstituição Custodiante; (iv)

remuneração e eventuais reembolsos de despesas devidos ao Agente Fiduciário;

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

classificação de risco dos CRl, se houver; e (vi) averbações em cârtórios de registro

de imóveis e títulos e documentos, quando for o caso;

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

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

integral da totalidade dos CRI;
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(e) não podem ser utilizados na prestação de garantias que não sejam relacionadas a

esta operação, e não podem ser excutidos por quaisquer credores da Emissora, por

mais privilegiados que sejam; e

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

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

Escritura de Emissão de ccl encontra-se custodiada pela lnstituição custodiante, tendo sido a

CCI devidamente registrada na 83, na forma prevista nos parágrafos 3" e 4" do artigo 18 da Lei

ne 10.931/04.

2.7. AdministraÇão Ordinária dos Créditos lmobiliários As atividades relacionadas à

administração dos Créditos lmobiliários representados integralmente pela CCI serão exercidas
pela Emissora, incluindo-se nessas atividades, principalmente, mas sem Iimitação: o cálculo e

envio de informação à Devedora previamente às suas datas de vencimento quanto ao valor das

parcelas brutas decorrentes dâs Debêntures, bem como o saldo devedor atualizado das

Debêntures, além do recebimento, de forma direta e exclusiva, de todos os pagamentos que

vierem a ser efetuados por conta dos créditos lmobiliários representados integralmente pela

CCI na Conta do Patrimônio Separado, deles dando quitação.

2.8.1. Alienacões Fiduciárias de lmóveis: Em garantia do fiel, pontual e integral
cumprimento das Obrigações Garantidas, serão constituídas pelas Fiduciantes,

conforme o caso, as Alienações Fiduciárias de lmóveis, livres e desembaraçados de
quaisquer ônus, nos termos dos respectivos lnstrumentos Particulares de Alienação

Fiduciária de lmóveis, exceto, na presente data, com relaçâo à hipotecas e alienação

fiduciária constituídas em determinadas unidades imobiliárias, conforme identificadas

nos lnstrumentos Particulares de Alienaçâo Fiduciária de lmóveis e identificadas na

Cláusula 17.1, alínea (v) deste Termo de Securitizaçâo.

2.8.2. Razão de Garantiâ: É a razão entre o saldo devedor atualizado das Debê ntures

e o valor dos lmóveis objeto das Alienações Fiducíárias de lmóveis, cujo registro tenhâ

sido efetivado junto âos Cartórios de Registro de lmóveis competentes, e que estejâm

totalmente livres e desembaraçados de quaisquer outros ônus ou gravames ("Razão de
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2.5, A Emissora subscreveu as Debêntures e, portanto, é legítima titular dos Créditos

lmobiliários representados pela CCl, sendo que todos e quaisquer recursos decorrentes dos

Créditos lmobiliários representados pelã CCI serão depositados diretamente nâ Conta do
Patrimônio Separado, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou por outra forma
permitida ou não vedada pelas normas então vigentes.

2.8. Garantias da Operacão:

\,
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Garantia")

2.8.3. Razão Mínima de Garantia: A qualquer tempo, a Razão de Gârantia deverá ser

menor que 0,48 (quarenta e oito décimos) ("Razão Mínima de Garantia,,).

2.8.4. Caso, a qualquer momento, a Razão Mínima de Garantia não estejâ sendo

cumprida, a Devedora se obrigou, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures na

Data de Pagamento das Debêntures subsequente à Data de Verificação (conforme
definida abaixo) que constatar o não cumprimento da Razão Mínima de Garantia,

amortizar extraordinariamente o saldo devedor das Debêntures, incluindo principal,
juros remuneratórios e demais juros e encargos moratórios previstos na Escritura de
Emissão de Debêntures, até que a Razão Mínima de Garantia seja

atingida ("Amortizacão Extraordinária Comoulsória").

2.8,5, A verificação de atendimento à Razão Mínima de Garantia será feita
mensalmente pela Securitizadora, em até 03 (três) Dias úteis antes da Data de
Pagamento das Debêntu res ( "Data de Verifica ao"). No cálculo do valor de cada lmóvel,
para fins da Escritura de Emissâo e de qualquer dos Documentos da Operação, a

Securitizadora levará em consideração (i) o preço médio do metro quadrado de venda

de unidades pertencentes ao mesmo empreendimento imobiliário, diferenciando-se
pela sua função residencial ou comercial, que tenham sido vendidas nos 06 (seis) meses

anteriores nos quais ocorreram vendas, sejam esses meses consecutivos ou não, ou (ii)

o valor de avaliação dos lmóveis previsto no Anexo ll dos lnstrumentos particulares de

Alienação Fiduciária de lmóveis, o que for menor.

2,8.5. A Devedora, nostermos da Escritura de Emissão de Debêntures, se compromete

a enviar relatório à Securitizadora, mensalmente, até a Data de Verificação, contendo

os valores do preço mádio do metro quadrado de venda de unidades pertencentes ao

mesmo empreendimento imobiliário, diferenciando-se pela sua função residencial ou

comercial, que tenham sido vendidas nos 06 (seis) meses anteriores. Sempre que

solicitado pela Securitizadora, a Devedora deverá, ainda, encaminhar os contratos de

compra e venda celebrados com os adquirentes dos lmóveis.

2.8.7. Câso a Devedora não informe a Securitizadora no prazo ajustâdo, a Razão de

Garantia será verificada com base nos valores informados no mês anterior, podendo a

Securitizadora contratar empresa para a elaboração de um laudo de avaliação dos

lmóveis, às expensas dâ Devedora, caso a inadimplência não seja sanada no prazo de 05

(cinco) Dias Úteis da notificação que encaminhar à Companhia neste sentido, observado

o disposto na Cláusula 2.8.8 abaixo.

2,8.8. No caso de um determinado empreendimento imobiliário ficar mais de 06 (seis)

meses consecutivos sem registrar vendas, contâdos de qualquer Data de Verificação, a
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Devedora deverá apresentar à Securitizadora na Datâ de Verificação, um laudo de
avaliação dos lmóveis pertencentes ao respectivo empreendimento imobiliário
realizado por empresa independente, escolhida a exclusivo critério da Securitizadora,
cujos custos e despesas do respectivo laudo de avaliação deverão ser arcados pela
Devedora. Neste caso, para efeito do cálculo do valor do lmóvel, deverá ser utilizado o
menor valor entre o apresentado pelo laudo de avaliação ou aquele deÍinido pelo item
"ii" da Cláusula 2.8.5 acima. O laudo de avaliação terá um prazo de validade de 12 (doze)

meses.

2.8.9. Garantia Fideiussória. Os Fiadores assumem, como fiadores e principais
pagadores, em caráter solidário e sem qualquer benefício de ordem, a responsabilidade
pelo cumprimento de todas as Obrigações Garantidas.

2.8.10, Fundo de Reserva: parte do Valor Total Líquido ficará retido na Conta do
Patrimônio Separado, que estará afetada pelo Patrimônio Separado dos CRl, cujo valor
total deverá cobrir o montante equivalente às seguintes despesas, a ser recalculado

mensalmente na Data de Verificação ("Fundo de Reserva,,):

(a) Valor equivalente a 3 (três) parcelas de Remuneração, com base na última
Taxa Dl, divulgada pela 83; e

(b) Valor equivalente a 6 (seis) meses de despesas relacionadas a condomínio e

IPTU dos lmóveis.

2.8.11. A Devedora se compromete a enviâr relatório contendo as informações
mencionadas no item (b) da Cláusula 2.8.10 acima no prazo de 05 (cinco) dias contados

desta data e atualizado mensalmente na Data de Verificação.

cúusulA TERCETRA - |DENTTFTCAÇÃo oos cRr E FoRMA DE DtsrRlButçÂo

3.f.. Características dos CRI:Os CRI objeto da presente emissão, cujo lastro se constitui pelos

Créditos lmobiliários, possuem as seguintes características

(a) Emissão: 1e;

(b) Série: 1474;

1182858v15 1280/1
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2.8.12. Caso o Fundo de Reserva seja utilizado, o mesmo deverá ser recomposto com

recursos próprios da Devedora, a serem depositados na Conta do Patrimônio Separado

em até 02 (dois) dias úteis da Data da Verificação, sob pena de vencimento antecipado

das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures. t
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(d)

(c) Quantidade de CRI: 60.000 (sessenta mil);

ValorGlobalda SéÍie: R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) (,,ValorTotal

da Emissão");

(e) Valor Nominal Unitário: R51.0OO,OO (mil reais), na Data de Emissão;

(f) Atualização Monetária: Não há;

(e) Remuneração: 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias
diárias dos Dl - Depósitos lnterfina nceiros de 1 (um) dia, over extra-grupo,
expressa na forma de percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)

Dias Útels, calculadas e divulgadas diariamente pela 83 no informativo diárío
disponível em sua página de lnternet (http://www.b3.com. br/pt_br/) (,,Taxa

p!l'), acrescida de umâ sobretaxa equivalente a 3,50% (trâs inteiros e cinquenta
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias úteis
("Remuneracão"). A Remuneração será calculada conforme a Cláusula 5.1.1

deste Termo de Securitizâção;

(h) Períodicidade e Forma de Pagamento da Amortização: De acordo com a tabela
constante do Anexo lldeste Termo de Securitização, observadas as hipóteses de

amortização extraordinária dos CRI previstas neste Termo de 5ecuritização e nos

demais Documentos da Operação;

(i) Periodicidade de pagamento da Remuneração: De acordo com a tabela

constante do Anexo ll deste Termo de Securitização;

U) Regime Fiduciário: Sim;

(k) Ambiente de Depósito paÍa Distribuição e Negociação: 83;

(l) Data de Emissão: 21 de maio de 2019;

(m) l-ocal de Emissão: São Paulo - SP;

(n) Data dê Vencimento Final: 30 de maio de 2023;

(o) Prazo de Emissão: 1.470 (mil quatrocentos e setenta) dias contados da Data de

Emissão;

(p) Taxa de Amortização: Variável, de acordo com a tabela de amortização

constante do Anexo ll deste Termo de Securitização;
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(q) GaÍantias: Alienações Fiduciárias de lmóveis, Fiança e Fundo de Reserva;

(r) Coobrigação da EmissoÍa: Não há;

(s) Carência: Não há;

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

(u) Data do Primeiro Pagamento da Remuneração: 28 de junho de 2019;

(v) Data do PrimeiÍo pagamento de Amortização programada: 29 de maio de

2020; e

(w) Forma: escritural.

3.2. Depósito dos CRI: Os CRI serão depositados para: (i) distribuição pública no mercado
primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"), administrado e

operacionalizado pela 83, sendo a distribuição liquidada financeiramente de acordo com os

procedimentos da 83; e (ii) negociação no mercado secundário, observado o disposto neste
Termo, por meio do CET|P2l - Títulos e Valores Mobiliários (,,CETlp21,,), administrado e

operacionalizado pela 83, sendo as negociações liquidadas financeiramente e os cRl custodiados
eletronicamente na 83. A distribuição será intermediada pelo coordenador Líder, nos termos
do artigo 2e da lnstrução CVM np 476.

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

nq 476 e com as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e está âutomaticamente

dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6e da lnstrução CVM

ne 476.

3.3.L. A Oferta é destinada apenas a investidores profissionais, conforme definidos no

artigo 9-A da lnstrução CVM ne 539, de 13 de novembro de 2013 ("lnvestidores

Profissionais"

3,3.2. Em atendimento ao que dispõe a lnstrução CVM ne 476, o Coordenador Líder se

compromete a zelar para que os CRI objeto da Oferta sejam ofertados a, no máximo, 75

(setenta e cinco) lnvestidores Profissionais e subscritos ou adquiridos por, no máximo,

50 (cinquenta) lnvestidores Profissionãis. De acordo com os termos da lnstrução CVM

n9476, a Emissora e o Coordenador Líder deverão manter lista de relação com a

identificação dos lnvestidores Profissionais consultados, identificando aqueles que

efetivamente subscreveram os CRl, sendo que o Coordenador Líder entregará à

Emissora uma cópia da referida lista quando da sua solicitação após o encerramento da
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Oferta

3.3.3. Os CRI serão subscritos por meio da assinatura dos Boletins de Subscrição,
observado o artigo 8-A da lnstrução CVM ns 476, e serão integralizados no ato de
subscrição, pelos lnvestidores Profissionais, de acordo com os termos dos referidos
Boletins de Subscrição, devendo os lnvestidores Profissionais, por ocasião da subscrição,

fornecer, por escrito, declaração no Boletim de Subscrição, atestando que:

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

(b) estão cientes de que os CRI ofêrtados estão sujeitos às restrições de negociação
previstas na lnstrução CVM ne 476; e

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

3.4. Encerramento da Distribui Ção dos CRI: A distribuição pública dos CRI será encerrada
quando da subscrição e integralização da totalidade dos CRl, devendo o Coordenador Líder

enviar o comunicado de encerramento à CVM no prazo legal, conforme previsto na Cláusula

3.4.1 deste Termo de Securitízação.

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

dias corridos contados do encerramento da Oferta, o Coordenador Líder deverá realizar

a comunicação de encerramento da Oferta à CVM, devendo referida comunicaçâo ser
encaminhada por intermédio da página da CVM na rede mundial de computadores ou,

caso este meio esteja indisponível, por meio de protocolo em qualquer dos endereços

da CVM na cidade de 5ão Paulo, Estado de São Paulo, ou na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.

3.4.2. Caso a Ofertâ não seja encerrada dentro de 06 (seis) meses da data de seu início,
o Coordenador Líder deverá realizar a comunicação prevista na Cláusula 3.4.1 deste

Termo de Securitização com os dados dísponíveis à época, complementando-o

semestrâlmente até o seu encerramento.

3.5. Neeociacão nos Mercados Reg ulamentados de Valores Mobiliários Os CRI poderâo ser

negociados em mercados organizados de valores mobiliários: (i) apenas entre investidores
qualificados, assim definidos nos termos da lnstrução CVM ne 539 ("lnvestidores Qualificados,,),

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

pelos investidores profissionais ("Período de Restricão"), conforme disposto, respectivâmente,

nos artigos 15 e 13 da lnstrução CVM ns 476 e observado o cumprimento, pela Emissora, do

artigo 17 da lnstrução CVM nq 476. Após o Período de Restrição e observado o disposto na

lnstrução CVM n9476, os CRI poderão ser negociados entre lnvestidores Qualificados nos

mercados de balcão organizado.
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3.5.1. Observadas as restrições de negociação acima, os CRI da presente Emissão

somente poderão ser negociados entre lnvestidores Qualificados, a menos que a

Emissora obtenha o registro de oferta pública perante a CVM, nos termos do cdput do
artigo 21 da Lei ns 6.385/76 e da tnstrução CVM np 400, de 29 de dezembro de 2003.

3.5. Declâracões: Para fins de atender o que prevê o item 15 do Anexo lll da lnstrução CVM

n9414, seguem como Anexo lll, Anexo lV, Anexo V e Anexo Vlll ao presente Termo de
Securitização, declaração emitida pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, pelo Custodiante e pelo

Coordenador Líder, respectivamentê.

cúusutA eUARTA - suBscRtçÃo, tNTEGRALtzAçÃo E TtTuLARtDADE Dos cRt

4,L. Subscricão dos CRI: Os CRI serão subscritos por meio da assinâtura de Boletim de
Su bscrição pelo lnvestidor Profissional.

4.2.

nacion

acresci

dos CR

da dist

data ("

lnte raliza ão dos CRI : A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente
al, conforme estabelecido no Boletim de Subscrição, pelo Valor Nominal Unitário,
do da Remuneração, calculada pro rato temporis desde a data da primeira integralização

I até â data de sua efetiva integralização, sendo admitido ágio ou deságio no momento
ribuição desde de que aplicado a todos os CRI subscritos e integralizados em uma mesma

Preco de lnteeralizacão").

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

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

Adicionalmente, serão admitidos extrâtos emitidos pelo Escriturador com base nas informações
prestadas pela 83.

cúusuLA eurNTA - úLcuro Do vAtoR NoM|NAL uNtrÁRto, REMUNERAçÃo E

AMORTTZAçÂO DOS CRt

5,1. Forma de Pa amento dos CRI : O saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI e aP

Remuneração, serão pagos nas Datas de Pagamento dos CRI e demais condições especificadas

no Anexo ll deste Termo de Securitização. A Remuneração será calculada de acordo com a

seguinte fórmula:

5.1.1. O cálculo da Remuneração obedecerá à seguinte fórmula

I : lVNb x (Fator de Jtros - l))

Onde:

X

/r
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J = Valor unitário de juros, acumulado no período, calculado com 8 (oito) casas decimais
sem arredondâmento;

VNb = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI na data da
primeira integralização dos CRI ou da últimâ Data de pagamento dos CRl, ou na última
data de amortizaçâo ou incorporação de juros, se houver, calculado com 8 (oito) casa

decimais sem arredondamento;

Fator de Juros = Fator de juros compostos pelo parâmetro de flutuação acrescido de
sobretaxa (spreadl, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,
apu rado da seguinte forma:

Fator d.e luros = (Fq.tor Dl x Fator Spread)

Onde:

Fator Dl = Produtório equivalente a 100% (cem por cento) das Taxa Dl, desde a data da
primeira integralização dos CRl, ou a Data de Pagamento dos CRI imediatamente anterior,
inclusive, e a próxima Data da Pagamento dos CRl, exclusive, calculado com 8 (oito) casas

decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

F ator DI : flir * roru)
,l

k-1

Onde:

n = Número de tâxas Dl over utilizadas;

k = Número de ordem da Taxa Dl, variando de 1 (um) atá u

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

com arredondamento, formulada seguinte forma:

1

(TDIk: (#.') -1

Onde

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

1182858v151280/1
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Fator de Spread = Sobretaxa de juros fixos calculados com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, conforme fórmula abaixo:

tSoread \
FatordeSpread = (ff*,J

dut
,az

Spread = 3,50 (três inteiros e cinquenta centésimos);

Observações

(i) A taxa Dl over deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais

divulgada pela 83;

(ii) O fator resultante da expressão (7 + TDIà é considerado com 16 (dezesseis)

casas decimais sem arredondamento;

(iv) Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante do
produtório Fâtor Dl com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;

(vi) Para a âplicação de ""Dlp" será sempre considerado a Taxa Dl divulgada no 5e

(quinto) Dia Útil imediatamente anteríor à data de cálculo (exemplo: para cálculo no dia

15, dâ Taxa DI considerada será a publicada no dia 1.0 pela 83, pressupondo-se que os dias
10, ff, L2,13, 14 e 15 são Dias Úteis);

(vii) Na hipótese de a Devedora não realizar, na respectiva Data de pagamento dos CRl,

depósito com recursos próprios para a Conta do Patrimônio Separado para o pãgamento
da Remuneração devida na respectiva data, â Securitizadora poderá utilizar recursos
integrantes do Fundo de Reserva para honrar com a obrigação da Devedora de

Í_
L

Í
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Onde:

dut = Número de dias úteis entre a data da primeira integralização dos CRl, ou a Data de

Pagamento dos CRI anterior, inclusive, e a próxima Data de Pagamento dos CRI ou data

de cálculo, exclusive, sendo dut um númeÍo inteiro.

(iii) Efetua-se o produtório dos fatores diáríos (1 + TDIà, sendo que a cada fator
diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se

o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado;

(v) O fator resu ltante da expressão (Fator D I x F ator Spread) deve ser considerado
com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento;

í



pagamento da Remuneração naquele mês, ressalvado o disposto na cláusula 4.10.1.1 da

Escritura de Debêntures.

5.1.2. A amortizãção do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI será calculada da
seguinte forma ("Amortização"):

AAi -- (VNb xTAi)xAMi

Onde,

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

decimais, sem arredondamento;

VNb: Conformedefinidoanteriormente;

TAi: Taxa da i-ésimâ parcela de amortização, informãda com 4 (quatro) casas

decimais, conforme os percentuais informados na coluna ,,Taxa de Amortização - TAi,,, da
tabela constante do Anexo ll deste Termo de Securitização;

AMi: Amortização mínima do i-ésimo período calculado com 10 casas decimais, com
arredondamento, de acordo com a seguinte condicionãnte:

VNb
Se: 3- < l; AMi:0

VNb _ SDi

VNb xTAi

Onde:

SDi: Saldo devedor no i-ésimo perÍodo, conforme valor informado na coluna .,Saldo

Devedor (SDi)" da tabela constante do Anexo ll deste Termo de Securitização.

5.1. Prorrosacão de Prazo Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao
pagamento de qualquer obrigação pela Emissora até e 1e (primeiro) Dia útil subsequente, caso
o vencimento coincida com um dia que não seja Dia útil, sem que haja qualquer acréscimo aos
valores a serem pagos.

5.2. lntervalo entre o Recebimento e o paqamento: Fica certo e ajustado que deverá haver
um lntervalo de 1 (um) Dia Útil entre o recebimento dos recursos necessários para realizar os
pagamentos referentes aos cRl, advindos dos créditos lmobiliários e a realização pela Emissora
dos pagamentos referentes aos CRl, com exceção do vencimento.

t,(
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5.3.1. Caso a Taxa Dl venha a ser divulgada antes da definição acima prevista, a

referida Assembleia Geral não será mais realizada, e a Taxa Dl, a pârtir de sua divulgação,

voltará a ser utilizada para o cálculo da Remuneração dos CRI desde o dia de sua

in d isponibilidade.

5.3.2. Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre os Titulares de CRI e a

Devedora, a Devedora deverá resgatar antecipâdamente e, consequentemente,
cancelar antecipadamente a totalidade das Debêntures, sem multa ou prêmio de
qualquer natureza, no prazo de 30 (trinta) dias contados da realização da Assembleia de
Titulares de CRI mencionada acima, pelo saldo devedor das Debêntures, nos termos da

Escritura de Emissão de Debêntures. Neste caso, para cálculo da remuneração aplicável
às Debêntures a serem resgatadas e, consequentemente, canceladas, para cada dia do
Período de Ausência da Taxa Dl será utilizada a mesma taxa diária produzida pela última
Taxa Dl divulgada. A Emissora deverá resgatar antecipadamente os CRl, no 1e (primeiro)
dia útil subsequente ao resgate antecipado das Debêntures, pelo saldo do Valor Nominal
Unitário dos CRl, acrescido da Remuneração, calculada pro roto temporis desde a Data

da Primeira lntegralização dos CRl, ou última Data de pagamento dos CRl, conforme o
caso, até a data do efetivo resgate.

CLÁUSUtA sEXTA - AMoRTIzAçÃo EXTRAoRDINÁRIA PARcIAL

6.L. Antecipa ção dos Créditos lmobiliários : Os Créditos lmobiliários oriundos das Debêntures

1182858v15 1280/1
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5,3, Substituicão da Taxa Dl: 5e a Taxa Dl não estiver disponível quando da data de

vencimento da Remuneração, será utilizada, em sua substituição, a mesma taxa diária produzida
pela última Tâxâ Dl divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensaçôes

financeiras quando da divulgação posterior da Taxa Dl respectiva. Na hipótese de extinção,
limitação e/ou não divulgação da Taxa Dl por prazo superior a 10 (dez) dias
consecutivoscontados da data esperada para sua apuração e/ou divulgação (,,período de
Ausência de Taxa Dl") ou, ainda, nã hipótese de extinção ou inaplicabilidade por disposição legal
ou determinação judicial da Taxa Dl, a Emissora deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
contados (i) do primeiro Die Útil em que a Taxa Dl não tenha sido divulgada pelo prazo superior
a L0 (dez) dias consecutivos ou (ii) do primeiro dia em que a Taxa Dl não possa ser utilizada por
proibição legal ou judicial, convocar Assembleia de Titulares de CRI pâra deliberar, conforme
quóruns estabelecidos neste Termo de Securitização e em comum acordo com a Devedora e
observada a regulamentação vigente aplicável, sobre o novo parâmetro de remuneração dos

CRI a ser aplicado, que deverá levar em conta as taxas que venham a ser adotada pelos agentes
de mercado em operações similares ("Taxa Substitutiva"). Até a deliberação desse novo
pârâmetro de remuneração, para cada dia do período em que ocorra a ausência de taxa para

cálculo da Remuneração, a última Taxa Dl divulgada será utilizada na apuração da Remuneração,

não sendo devidas quaisquer compensações quando da deliberação do novo parâmetro de

remuneração.
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e representâdos pêla CCl, poderão ser antecipados nos seguintes casos: (i) vencimento
antecipado das Debêntures; (ii) caso a Devedora seja exigida a realizar a Amortização
Extraordinária Compulsória em virtude da não verificação da Razão Mínima de Garantia,

conforme previsto e definido na Escritura de Emissão das Debêntures; (iii) nas hipóteses de

venda dos lmóveis, observado o disposto na Escritura de Emissão das Debêntures; e (iv) adesão

dos Titulares dos CRI a umâ Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures (conforme definido
abaixo) total ou parcial, nos termos da cláusula 6.3.1 da Escritura de Emissão. Nestes casos, a

Emissora utilizará os recursos decorrentes desses eventos para â amortização extraordinária
parcial e proporcional dos CRI na próxima Data de Pagamento dos CRl, ou, conforme o caso,

caso haja a antecipação total dos CRt, em até 1 (um) Dia Útil contados da data de recebimento

dos referidos recursos na Conta do Patrimônio Separado.

6.1.1. Na hipótese de amortização extraordináriâ parcial dos CRl, se necessário, a
Emíssora elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário um novo cronograma de

amortização dos CRl, bem como atualizará o cadastro na 83, recalculando os

percentuais de amortização das parcelas futuras, caso aplicável, sendo tal cronograma
considerado, a partir da data de disponibilização ao Agente Fiduciário e atualização na

83, a tabela vigente.

6.2. Valor do Saldo Devedor em decorrência da antecioacã o dos Créditos lmobiliários: A
amortização extraordinária parcial e/ou o resgate antecipado total dos CRl, em decorrência da

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

Securitização, serão realizados pelo percentual do saldo do Valor Nominal Unitário do CRl,

limitado a 98% (noventa e oito por cento), no caso de amortização extraordinária parcial, e pelo
saldo do Valor Nominal Unitário, no caso de resgate antecipado total, acrescido da

Remuneração, calculada pro rato temporis desde a data da primeira integralização dos CRI ou

da última Data de Pagamento dos CRl, conforme o caso, atá a data do evento, conforme disposto
na Cláusula 5.1deste Termo de Securitização.

6.3. Destinacão dos Recursos dos Créditos lmobiliários: Os Créditos lmobiliários oriundos das

Debêntures e representados pela CCI destinam-se exclusivamente ao desenvolvimento
imobiliário residencial, realizado pela Devedora, ainda que por meio de suas controladas, no
âmbito dos Empreendimentos Alvo. Adicionalmente, os pagamentos recebidos pela Emissora

em virtude de um Evento de Vencimento Antecipado, do cumprimento das obrigações
pecuniárias previstas na Escritura de Emissão de Debêntures, ou da amortização extraordinária
das Debêntures, deverão ser creditados na conta do patrimônio separado e aplicados única e

exclusivamente ao pagamento dos CRl.

6.3.1. A Devedora deverá prestar contas, à Securitizadora e ao Agente Fiduciário, da

destinação de recursos e seu status, devendo, a contar da Data de Emissáo, emitir
semestratmente retatório de Destinação de recursos, na forma prevista no Anexo lll da

Escritura de Emissào de Debêntures.
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6.3.2, Os Relatórios de Destinaçào de Recursos deverào estar acompanhados dos

documentos comprobatórios apticáveis, tais como cópias dos contratos e das notas

fiscais acompanhados de seus arquivos no formato "XML" de autenticação das notas

fiscais, comprovando os pagamentos e/ou demonstrativos contábeis que demonstrem a

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

de caracterizâção dos recursos oriundos dos Creditos lmobitiários.

5.3.3. O Agente Fiduciário deverá verificar, ao tongo do prazo de duraçào dos CRl, o

eíetivo direcionamento do Vator da Emissão, a partir dos documentos fornecidos nos

termos da Cláusuta ó.5 e 6.ó.

6,3.4. Uma vez atingido o vator da destinação dos recursos, que será veriíicado peto

Agente Fiduciário, nos termos acima, a Cedente e o Agente Fiduciário ficarão
desobrigados com retação às comprovaçôes de que trata as Cláusutas acima, exceto se

em razáo de determinaçào de Autoridades ou âtendimento à Normas for necessária

quatquer comprovaçào adicionat.

6.4.1. Os Titulares de CRI reunidos em Assembleia Geral deverão optar pela adesão,

ou não, à Oferta de Resgate Antecipado dos CRI, sendo que a Securitizadora deverá

aderir à Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures na quantidade de Debêntures

equivalente à quantidade de CRI que os Titulares de CRI tenham aderido à Oferta de

Resgate Antecipado dos CRl. Nas hipóteses de não instalação da Assembleia 6eral
referida nesta cláusula ou na hipótese de falta de quórum de deliberação, a Emissora

deverá não aderir à Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures.

6.4,2, No caso de Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures parcial deverá ser

observado que haverá resgate dos CRI correspondentes de formâ proporcional à

quantidade de CRI dos Titulares de CRI que tenham aderido à Oferta de Resgate

Antecipado dos CRl, de modo que pelo menos 1 (um) CRI de cada Titular de CRI que

tenha aderido à Oferta de Resgate Antecipado dos CRI seja resgatado, desconsiderando-

se eventuais frações de CRl.

6.4.3. A Emissora comunicará os Titulares dos CRI por meio de comunicação por
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6.4. Oferta de Reseate Antecipado dos CRI: Em até 05 (cinco) dias contados do recebimento
pela Emissora da Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures (conforme

definida na Escritura de Emissão), a Securitizadora deverá convocar uma Assembleia Geral de

Titulares de CRI para deliberar sobre uma oferta resgate antecipado dos CRI ('AfCfredç fCigêtg
Antecipado dos CRl"). A Oferta de Resgate Antecipado dos CRI deverá refletir os mesmos termos
e condições estabelecidos na Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures (conforme definida
na Escritura de Emissão).
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escrito ou via correio eletrônico, a ser enviadâ aos Titulares dos CRI da respectiva Série

com cópia parâ o Agente Fiduciário dos CRI e à 83, sobre o Resgate Antecipado dos CRI

com antecedência mínima de 3 (três) Dias úteis da data pretendida.

6.4.4. A data para realização de

obrigatoriamente, ser um Dia Útil.

qualquer Resgate Antecipado deverá,

6.4.5. Os CRI resgatados nos termos deste item serão cancelados pela Emissora

ctÁusuLA sÉTtMA - oBRtcAçÕEs DA EMtssoRA

7.2.

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

Relatório Mensal: A Emissora obri ga-se ainda a elaborar um relatório mensal, a partir

lnvestidores e enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 25e (vigésimo quinto) dia de cada mês,
ratificando a vinculação dos Créditos lmobiliários aos CRl.

7.2.1, O referido relatório mensal deverá incluir

(r) Data de Emissão dos CRI;

(b) Saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI;

(c) Data de Vencimento Final dos CRI;

(d) Valor pago aos lnvestidores no mês;

(e) Valor recebido dos Créditos lmobiliártos;
(f) Saldo devedor dos Créditos lmobiliários;
(g) Cálculo da Razão de Garantiâ, conforme definida na Escritura de Emissão de
Debêntures;

(h) Valor das despesas recorrentes dos CRI ocorridas no mês de referência;
(i) Valor aplicado na Conta do Patrimônio Separado;

U) Valor do Fundo de Reserva;

(k) lnformações sobre as Alienações Fiduciárias de lmóveis (quantidade de
unidades alienadas fiduciariamente por lmóvel (prenotadas ou registradas), região do
empreendimento do imóvel alienado fiduciariamente, função do imóvel (residencial ou
comercial), valor em reais do imóvel alienado fiduciariamente);
(l) lnformações sobre as amortizações extraordinárias dos CRI e das Debêntures
realizadas no mês de referência; e
(m) lnformações sobre os lmóveis vendidos, incluindo descrição do lmóvel e valor
da venda.
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7.L. Fatos Relevantes acerca dos cRl e da própria Emissora: A Emissora obriga-se a informar
todos os fatos relevantes acerca dos cRl e da própría Emissora mediante publicação no jornal
de publicação de seus atos societários, assim como imediatamente informar tais fatos
diretâmente ao Agente Fiduciário por meio de comunicação por escrito.
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7.3.1. A Emissora declara, que verificou a legalidade e ausência de vícios da emíssão
dos CRl, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações
prestadas no presente Termo de Securitização.

7.4. Fornecimento de lnformacões Relativas aos Créditos lmobiliários : A Emissora obriga-se

a fornecer aos Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, no prazo de 15 (quinze) dias corridos
contados do recebimento da respectiva solicitação, todas as informações relativas aos Créditos
lmobiliários, desde que estas estejam disponíveis ou sejam dispon ibilizadas à Emissora por parte

da Devedora.

7.4.1-. A Emissora obriga-se, ainda, a (i) prestar, fornecer ou permitir o acesso do
Agente Fiduciário, em 5 (cinco) dias úteis contados da data de solicitação fundamentada
deste, a todâs as informações e documentos necessários ao desempenho de suas funções
relativas aos CRI; (ii)encaminhar ao Agente Fiduciário, na mesma data de suas

publicações, os atos e decisões da Emissora destinados aos titulares dos CRI que venham

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

eventos que sejam de seu conhecimento, que permitam a ãntecipação dos Créditos

lmobiliários, conforme previsto na Escritura de Emissão de Debêntures e neste Termo de
Securitização, imediatamente após tomar conhecimento de sua ocorrência, não sendo
considerados para esta finalidade os prazos e/ou períodos de cura estipulados, bem como
as medidas extrajudiciais e judiciais que tenham e venham a ser tomadas pela Emissora.

7.5. Relatório Anual: A Em issora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos
os dados financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme
lnstrução cvM ne 583, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão
ser devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trintâ) dias corridos antes do
encerramento do prazo para disponibilização na CVM. O referido organograma do grupo
societário da Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas, controle comum,
coligadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de cada exercício social.

7.6. A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a cuidar para que
as operações que venha a praticar no ambiente B3 sejam sempre âmparadas pelas boas práticas
de mercado, com plena e perfeita observância das normas aplicáveis à matéria, isentando o
Agente Fiduciário de toda e qualquer responsabilidade por reclamações, prejuízos, perdas e
danos, lucros cessantes e/ou emergentes a que o não respeito às referidas normas der causa,

desde que comprovadamente não tenham sido gerados por atuação do Agente Fiduciário.

7.7. A Emissora obriga-se a cumprir integralmente as leis, regulamentos e demais normas
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7.3, Responsável pela Elaboracão dos Relatórios Mensais: Tais relatórios de gestão serão
preparados e fornecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora.
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7.4. A Emissora obriga-se a observar e cumprir e fâzer com que seus respectivos

controladores, controladas, coligadas, sociedades sob controle comum e seus acionistas e seus

diretores, funcionários e membros de conselho de administração, se existentes, observem e

cumprãm as normâs relativas a atos de corrupção em geral, nacionais e estrangeiras, incluindo,
mas não se limitãndo aos previstos pelo Decreto-Lei n.e 2.848/f94O, pela Lei n.e L2.g46/2013,
pelo US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e pelo UK Bribery Act, conforme aplicáveis
("Normas Anticorrupção"), devendo (i) manter políticas e procedimentos internos que

assegurem o integral cumprimento das Normas Anticorrupção; (ii) dar pleno conhecimento das

Normas Anticorrupção a todos os profissionais que venham a se relacionar, previamente ao

início de sua atuação no âmbito deste documento; (iii) abster-se de praticar atos de corrupção
e de agir de forma lesiva à administração pública, nacional e estrangeira, no seu interesse ou
para seu benefício, exclusivo ou não, conforme o caso, ou de suas respectivas afiliadas; e (iv)

caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato relacionado a aludidas normas, comunicar
em até 2 (dois) Dias Úteis contados do conhecimento de tal ato ou fato, ao Agente Fiduciário.

(a) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma
de socledade por ações com registro de companhia aberta de acordo com as

leis brasileirâs;

(b) possui plena capacídade e legitimidade para celebrar o presente Termo de
Securitização e os demais Documentos da Operação, realizar todas as

operações aqui previstas e cumprir todas as obrigações principais e acessórias

aqui assum idas, tendo tomado todas as medidas de natu reza societária e outras
eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração, implementar todas
as operações nele previstas e cumprir todas as obrigações nele assumidas;

(c) os representantes legais ou mandatários que assinam este Termo de
Securitização e os demais Documentos da Operação de que seja parte têm
poderes estatutários e/ou legitimamente outorgados para assumir, em seu
nome, as obrígações ora estabelecidas;
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ambientais e trabalhistas em vigor, relativa à saúde e segurança ocupacional, inclusive no que

se refeÍe à inexistência de trabalho infantil e análogo a de escravo, assim como não adotar ações
que incentívem a prostituição, em especial com relação aos seus projetos e atividades de

qualquer forma beneficiados pela Emissão, mantendo, ainda, todas as licenças ambientais
válidas e/ou dispensas e/ou protocolo junto às autoridades públicas, observados os prazos

previstos no artigo 18, §40, da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA
ne 237, de 19 de dezembro de 1997 e/ou os prazos definidos pelos órgãos ambientais das
jurisdições em que a Emissora atue.

7.9. A Emissora neste ato declara que:

)
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(d)

(e)

(f)

(h)

(i)

0)

a celebração do presente Termo de Securitização e o cumprimento das

obrigações nele assumidas: (i) não violam qualquer disposição contida em seus

documentos societários; (ii) não violam qualquer lei, regulamento, decisâo
judicial, administrativâ ou arbitral, a que esteja vinculada, ou a que seus bens

estejam vinculados; (íii) não exigem consentimento, ação ou âutorização de

qualquer natureza; e (iv) não âcarretam, direta ou indiretamente, o

descumprimento, total ou parcial, de quaisquer contratos ou instrumentos, de
qualquer natureza;

é legítima e única titular dos Créditos lmobiliários representados pela CCI e das

AIienações Fiduciárias de lmóveis prestadas nos termos da Escritura de Emissão

de Debêntures;

forâm contratados escritórios especializados para avaliar os Créditos

lmobiliários representados pela CCl, e, em conformidade com a opinião legal da

operação, encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames

ou restrições de nâtureza pessoâ1, real, ou arbitral, não sendo do conhecimento
da Emissora a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da

Emissora de celebrar este Termo de Securitização e os demais Documentos da

Operação de que seja parte;

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

assegurar a existência do Crédito lmobiliário, nos exatos valores e nas condições
descritas na Escritura de Emissão de Debêntures;

observado o disposto no item "(f)" acima e nas condições enunciadas nos

demais Documentos da Operação, não tem conhecimento da existência de
procedimentos administrativos ou ações judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais
de qualquer natureza, contra a Emissora em qualquer tribunal, que afetem ou
possam vir a afetar os Créditos lmobiliários representados pela CCI e/ou as

Alienações Fiduciárias de lmóveis, ou, ainda que indiretamente, o presente

Termo de Securitização;

conforme declarado pela Devedora, não tem conhecimento, até a presente
data, da existência de qualquer pendência ou exigência de adequação suscitada
por nenhuma autoridade Bovernamental referente aos lmóveis;

G}

está cumprindo irrestritamente com o dísposto na legislação e regulamentação
socioambiental, possuindo todas as licenças ambientais exigidas pelas

autoridades federais, estaduais e munícipais para o exercício de suas atividades
estando todas elas válidas e vigentes, e tendo todos os protocolos de
requerimento sido realizados dentro dos prazos definidos pelos órgãos das
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jurisdições em que atua, observando a regulamentação trabalhista e sociel no
que tange à saúde e segurança ocupacional e à não utilização de mão de obra
infantil ou análoga à escravidão, adotando ainda todas as medidas e ações
preventivas ou reparâtórías destinadas a evitar ou corrigir eventuais danos
socioambientais;

(k) a Emissora observa e cumpre as Normas Anticorrupção, bem como se abstém
de praticar quaisquer atos de corrupção e de agir de forma lesiva à

administração pública, nacional e estrangeira, no seu interesse ou para seu

benefício, exclusivo ou não;

(t)

(m) não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o
Agente Fiduciário de exercer plenamente suas funções; e

(n) este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operação de que seja
pãrte constítuem uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora,

exequível de acordo com os seus termos e condições.

7 .9.L. A Emissora compromete-se a notificar imediatamente o Agente Fiduciário caso

quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente inverídicas,

incompletas ou incorretas.

cúusuLA orrAVA - REGTME FtDUctÁRto E ADMtNtsTRAçÃo Do pATRtMôNto sEpARADo E

PRIORIDADE NOS PAGAMENTOS

8.2. Qolta do Patrimônio Separado: A arrecadação dos Créditos lmobiliários ocorrerá
diretamente na Conta do Patrimônio Separado para fins de pagamento dos CRI e permanecerão

separados e segregados do patrimônio comum da Emissora, até que se complete o resgate da

totalidade dos CRl.

8.3. lsencão de Acão ou Execucão: Na forma do artigo L1 da Lei ne 9.5L4/97, os Créditos

lmobiliários, representados pela CCl, as Alienações Fiduciárias de lmóveis e os recursos
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inexiste contra si investigação, inquérito ou procedimento administrativo ou
judicial relacionado a práticas contrárias às Normas Anticorrupção;

8.1, Resime Fiduciário: Na forma do artigo 9s da Lei ns 9.5f4/97, a Emissora instítui, em
caráter irrevogável e irretratável, Regime Fiduciário sobre os créditos lmobiliários,
representados pela CCl, a Conta do Patrimônio Separado, Fundo de Reserva e as Alienações
Fiduciárias de lmóveis, constituindo referidos créditos lmobiliários lastro para os cRl. o Regime
Fiduciário, medíante entrega deste Termo de securitização na lnstituição custodiante, será

regístrado conforme previsto no artigo 23, parágrafo único, da Lei ne 10.931/04.

(

(



porventura mantidos na Conta do Patrimônio Separado estão isentos de qualquer ação ou

execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à

execução por quâisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só

responderão, exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CRl, ressalvando-se, no entanto,
êventual entendimento pela aplicação do artigo 76 da Medida provisória ns 2.158-35/2001.

8,4, Patrimônio Separado: Os Créditos lmobiliários , representados pela CCl, as Alienações

Fiduciárias de lmóveis, o Fundo de Reserva e os recursos mantidos na conta do patrimônio

Separado permanecerão separados e segregados do patrimônio comum da Emissora até o
vencimento e pagamento integral dos CRl.

8.5. Administracão do Patrimônio 5eparado A Emlssora administrará, por sí ou por seus

prepostos, ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à

mânutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de recebimento dos Créditos
lmobiliários e de pagamento da amortização do principal, iuros e demais encargos acessórios

dos CRl.

8.6. Declaracões da Emissora: Pa ra fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo lll à lnstrução
CVM ns 414, a Emissora declara que

(a) com relaçâo à CCl, a custódia da Escritura de Emissão de CCI será realizada pela

lnstitu ição Custodiante; e

(b) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos lmobiliários são atividades
da Emissora, da seguinte forma: à Emissora caberá: (í) o controle da evolução dos

Créditos lmobiliários; (ii) o controle e a guarda dos recursos que transitarão pela Conta

do Patrimônio Separado; e (iii) a emissão, quando cumpridas as condiçôes

estabelecidas, dos respectivos termos de liberação de garantias.

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

remuneração da Emissora descrita na Cláusula 2.4, item (c) deste Termo de Securitização serão
suportados pela Devedora, inclusive os tributos incidentes na fonte que devam ser retidos pela

Devedora sobre tais pagamentos, que deverão ser ajustados para que a Emissora receba o valor
devido livre de quaisquer tributos incidentes na fonte (qross-up).

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

moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como juros moratórios
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8.7.1. A Tâxa de Administração, conforme definida na Cláusula L2.1 deste Termo de

Securitização, será devida pela Devedora, com recursos do Patrimônio Separado, e paga

â partir do 1e (primeiro) Dia Útil subsequente à integralização dos CRI e, a partir de

então, mensalmente, âté o resgate total dos CRl.

(



8,8. Guarda da Escritura de Emissão de Debêntures: A Emissora será responsável pela guarda

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

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

créditos lmobiliários, incluindo qualquer recurso oriundo de amortizações extraordinárias,
liquidação antecipada ou realização das AIienações Fiduciárias de lmóveis, deverão ser aplicados
de acordo com a seguinte ordem de príoridade de pagamentos, de forma que cada item
somênte será pago, caso haja recursos disponíveis após o cumprimento do item anterioÍ:

(b) Recomposição do Fundo de Reserva;

(c) Pagamento dâ Remuneração, conforme definido neste Termo de Securitização,

referente ao período transcorrido;

(d) Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI; e

(e) Amortização extraordinária do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRl, se

houver.

8.9.1. Se, em qualquer momento, a Razão de Garantia for maior que a Razão Mínima de

Garantia, a Devedora deverá amortizar extraordinariamente o saldo devedor do valor
nominal unitário das Debêntures com recursos próprios, que não decorrentes das

vendas dos lmóveis e dos recursos do Fundo de Reserva, devendo, pâra tanto, transferir
recursos próprios parã a Conta do Patrimônio Separado na Data de pâgamento das

Debêntures subsequente à Data de Verificação em montante suficiente para atingir a

Razão Mínima de Garantia.

8.9.2 Os recursos decorrentes das vendas dos lmóveis serão utilizados, exclusivamente, para

amortização extraordinária das Debêntures e, consequentemente, amortização
extraordinária dos CRl, na forma e nas condições prevista na Escritura de Emissão de
Debêntures. A remuneração das Debêntures, as despesas incorridas no período, a

recomposição do Fundo de Reserva, e os encargos aplicáveis, se for o caso, deverão ser
pagos com recursos próprios da Devedora.

8.10. Preiuízos ou lnsuficiência do Patrimônio Sêparado A Emissora somente responderá por
prejuízos ou insuficiência do Patrimônio Separado em caso de comprovado descumprimento de
disposição legal ou regulamentar, negligência ou administração temerária reconhecidos por
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de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rdta temporis, se necessário.

(a) Pagâmento das despesas da operação;

t_
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sentença condenatória transitada em julgado ou, ainda, desvio de finalidade do patrimônio

Separado.

8.1L. AplicaÇão de Recursos da Conta do Patrimônio Separado Os recursos disponÍveis na
conta do Patrimônio separado oriundos dos pagamentos dos cíéditos lmobiliários,
representados pela ccl, serão aplicados nos termos previstos pela Cláusula 8.12 deste Termo de
securitização. os pagamentos referentes aos valores a que fazem jus os titulares dos cRl serão
efetuados pela Emissora na medida em que existam recursos no patrimônio Separado,
utilizando-se dos procedimentos adotados pela 83.

8.L2. lnvestimentos Permitidos: Os recursos da Conta do Patrimônio Separado estarão
abrangidos pela instÍtuição do Regime Fiduciário e integrarão o patrimônio Separado, sendo

certo que poderão ser aplicados pela Emissora, na qualidade de administradora da Conta do
Patrimônio Separado, em títulos, valores mobiliários e outros instrumentos financeiros de renda
fixa de emissão do ltaú unibanco S.A. os recursos oriundos dos rendimentos auferidos com tais
investimentos integrarão o Patrimônio Separado. A Emissora não terá qualquer
responsabilidade com relação a quaisquer eventuais prejuízos, reivindicações, demandas,
danos, tributos, ou despesas resultântes das aplícações em tais investimentos, inclusive, entre
outros, qualquer responsabilldade por demoras (não resultante de transgressão deliberada) no

investimento, reinvestimento ou liquidação dos referidos investimentos, ou quaisquer lucros

cessantes inerentes a essas demoras.

CLÁUSULA NoNA - AGENTE FIDUCIÁRIo

9.1. Agente Fiduciário: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente
aceita a sua nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo-
lhe devida uma remuneração nos termos da lei e deste Termo de Securitização.

9.2. Declaracôes do Aeente Fiduciário: Atuando como representante dos Titulares dos CRl,

o Agente Fiduciário declara

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

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

(b) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas

no artigo 6a da lnstrução CVM ns 583;

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

funçâo que lhe é atribuída, conforme o § 3s do artigo 66 da Leí 6.404176 e Seção ll do
Capítulo ll da lnstrução CVM ns 583, conforme consta no Anexo Vl deste Termo de

Secuíitização;

í,

1 1 82858v15 1 280/1
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(d) prestar serviços de agente fiduciário nas emissões da Securitizadora descritâs

no Anexo Vll deste Termo de Securitização;

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

cumprir com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos
legais e estatutáríos necessários para tanto;

(f) assegura e assegurará, nos termos do § 1'do artigo 6e da lnstrução CVM na 583,
tratamento equitativo a todos os TitulaÍes dos CRI em relação a outros titulares de

certificados de recebíveis imobiliários das emissões realizadas pela Emissora, sociedade

coligada, controlada, Controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora,

conforme consta no Anexo Vll, em que venha atuar na qualidade de agente fiduciário;

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

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

9.3. lncumbências do Aeente Fiduciário : lncumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado,
principalmente

(a) exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os

Titu lares dos CRI;

(b) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRl, empregando
no exercício da função o cuidado e a diligênciê que todo homem ativo e probo emprega
na administração dos próprios bens, acompanhando a atuação da Emissora na
administração do Pâtrimônio Separado;

(c) verificar a regularidade da constituição das Alienações Fiduciárias de lmóveis,
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(h) ter analisado e verificado, diligentemente, a legalidade e ausência de vícios da

operação, além de verificar a veracidade, consistência, correção e suficiência das

informações prestadas pela Emissora e contidâs no Termo de Securitização, observada

a existência de ônus reais (hipotecas e alienações fiduciárias) com relação à

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

deste Termo de Securítização. No mais, verificará a constituição e exequibilidade das

garantias quando do registro das Alienações Fiduciárias de lmóveis na medida em que

forem registradas ju nto aos Cârtórios de Registro de lmóveis competentes e da Escritura
de Emissão de Debêntures quando do registro nos Cartórios de Títulos e Documentos
das sedes das partes, nos prazos previstos nos Documentos da Operação. por fim,
segundo convencionados pelas partes nos contratos das Alienações Fiduciárias de
lmóveis, os lmóveis são suficientes em relação ao saldo devedor dos CRI na data de
assinatura deste Termo de Securitização.

v
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bem como o valor dos bens dados em gârantia, quando ocorrerem, observando a

manutenção de sua suficiência e exequibilidade;

(d) examinâr proposta de substituição de bens dados em garantia, manifestando
sua opinião a respeito do assunto de forma justificada;

(e) intimar, conforme o caso e quando tiver ciência, pelos documentos
encaminhados pela Emissorâ, a Emissora e as Fiduciantes a reforçar a gârantia dada, na

hipótese de sua deterioração ou depreciação;

(f) manter atualizada a relação dos Titulares dos CRI e seus endereços mediante,
inclusive, gestão junto à Emíssora, com base nas informações cedidas pela 83 e pelo
Escriturador;

(C) exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações

assumidas nesta operação, a administração do Patrimônio Separado, respeitando os

termos e regras estabelecidas na Cláusula 10.4 abaixo;

(h) promover a liquidação do Patrimônio Separado, conforme previsto na Cláusula

10.1 deste Termo de Securitizaçâo;

(i) renunciar à função de Agente Fiduciárío na hipótese de superveniência de

conflito de interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a

imediata convocaçâo da assembleia que deliberará sobre sua substituição;

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

(k) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade dâs informações
relativas às garantias e a consistência das demais informações contidas neste Termo de
Securitização, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou
defeitos de que tenha conhecimento;

(l) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses
dos Titulares dos CRl, bem como inclusão dos Créditos lmobiliários afetados ao
Patrimônio Separado, caso a Emissora não o faça nas hipóteses de substituição ou
liquidação do Patrimônio Separado;

(m) comunicar os Titulares dos CRl, no prazo máxlmo de 05 (cinco) Dias úteis, de
quaisquer obrigações financeiras assumidas neste Termo de securitização, incluindo as

obrigações relãtivas a garantias e a cláusulas contratuais destinadas a proteger o
interesse dos Titulares de CRI e que estabeleçam condições que não devem ser
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descumpridas pela Emissora, indicando as consequências para os Titulares dos CRI;

(n) acompanhar a atuação da Emissora na administração do patrimônio Separado,
através dos documentos encaminhados por ela, e solicitar, quando considerar
necessário, auditoria extraordinária nã Emissora ou no patrimônio Separado;

(o) disponibilizar aos Titulares de CRI e aos participantes do mercado, o cálculo do
Valor Nominal Unitário dos CRl, realizado em conjunto com a Emissora, através de seu

website;

(4 convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titulares de CRl, conforme
prevista no Termo de Securitização, respeitadas outras regras relacionadas às

assembleias gerais constantes da Lei ne 6.404176;

(s) comparecer à Assembleia Geral dos Titulares de CRI a afim de prestar
informações que lhe forem solicitadas;

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

(u) divulgar em sua página na rede mundial de computadores, em até 4 (quatro)
meses após o fim do exercício social da Emissora, relatórío anual descrevendo os fatos
relevantes ocorridos durante o exercício relativos â presente Emissão, conforme o
conteúdo mínimo abaixo:

(i) cumprimento pela Emissora das suas obrigações de prestação de
informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissôes de
que tenha conhecimento;

alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos
relevantes para os titulares dos CRI;

comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura
de capital da Emissora relacionados a cláusulas contratuais destinadas a

proteger o interesse dos titulares do CRI e que estabelecem condições
que não devem ser descumpridas pela Emissora;

quantidade de CRI emitidos, quantidade de CRI em circulação e saldo
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(iv)

(p) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora, alertando
os Titulares de CRI acerca de eventuais inconsistências ou omissões de que tenha
conhecimento;

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

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

v
(

(



(u)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

cancelado no período;

resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros

dos CRI realizados no período;

constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos
fundos, quando houver;

destinaçâo dos recursos captados por meio da Emissão, conforme

informações prestadas pela Em issora;

relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando

houver;

cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora ou

Devedora, neste Termo de Securitização

manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias;

existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou

privadas, feitas pela Emissora, por sociedade coligada, controlada,

controlâdora ou integrante do mesmo grupo da Emissora em que tenha

atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os

seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia

ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários

emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e

taxa de jurôs; f) inadimplemento financeiro no período; e g) declaração

sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça

o agente fiduciário a continuar a exercer a função; e

em atendimento ao Ofício-Circular CVM/SRE Ne 02/19, o Agente

Fiduciário poderá, às expensas da Devedora, contratar terceiro
especializado para avaliar ou reavaliar, ou ainda revisar o valor das

gârantias prestadas, conforme o caso, bem como solicitar quaisquer

informações e comprovações que entender necessárias, na forma
prevista no referido Ofício, custos de eventual reavaliação das garantias

será considerada uma despesa da Emissão.

(x)

(xi)

{xii)

9.3.1. No caso de inadimplemento de quaisquer condições nos âmbito da emissão

dos CRl, o Agente Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou

neste Termo de Securitização para proteger direitos ou defender os interesses dos
Titulares dos CRl.

9.4. Remuneracão do Aeente Fiduciário: Pelo exercício de suas atribuições, o Agente
Fiduciário receberá da Emissora, com íecursos do patrimônio separado, como remuneração,
pelo desempenho dos deveres e atrlbuições que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo
de securitização, durante o período de vigência dos cRl ou até a liquidação integral dos cRl, (i)
à tÍtulo de implantação, será devida parcela única de RS3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
devida em até 5 (cinco) Dias Úteis após a primeira datâ de integrâlizaçâo dos cRt; (ii) à título de
honorários pela prestação dos serviços, serão devidas parcelas anuais de RS19.000,00
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(dezenove mil reais) cada, para o acompanhamento padrão dos serviços de Agente Fiduciário,
devida em até 5 (cinco) Dias Úteis após a primeira data de integralização dos cRl e as demais a

serem pâgâs nos anos subsequentes até o resgate total dos CRI; e (iíi) R$1.0OO,OO (m il reais) pela
verificação da destinação dos recursos de que trata a cláusula 3.5.6 da Escritura de Emissão de
Debêntures, devida a cada trimestre a contar da primeira verificação até a utilização total dos
recursos oriundos da Escritura de Emissão. As parcelas descritas nos itens,.ii,, e ,,iii,,acima serão
atualizadas anualmente pela variação acumulada do lGp-M, ou na falta deste, ou aínda, na

impossibilidade de sua utílização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro rata die, se

necessário, inclusive a remuneração (flat e recorrente).

9.4.1. A remuneração definida acima e na Cláusula 9.4.1, deste Termo de
Securitizaçâo, continuará sendo devida e calculada pro roto dre, mesmo após o

vencimento dos CRl, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo atividade
ínerentes à sua função em relação à emissão.

9.4.2. No caso de inadimplemento no pâgamento dos CRI ou da Emissora, ou de
reestruturação das condições dos CRI após a Emissão, ou da participação em reuniões
ou conferências telefônicas, ântes ou depois da Emissão, bem como atendimento à

solicitações extraordinárias, serão devidas ao Agente Fiduciário, adicionalmente, o valor
de RS550,00 (quinhentos e cinquentâ reais) por hora-homem de trabalho dedicado a

tais fatos, incluindo, mas não se limitando, à (i) comentários aos documentos da em issão

durante â estruturação da mesma, caso a operação não venha se efetivar; (ii) execuçâo
de garantias, (iii) participação em reuniões internas ou externas âo escritório do Agente
Fiduciário, formais ou virtuais com a Emissora e/ou com os titulares de CRI ou demais
partes da Emissão; (iv) análise a eventuais aditamentos aos documentos da operação; e
(v) implementação das consequentes decisões tomadas em tais eventos, pagas em 5
(cinco) dias corridos após comprovação da entrega, pelo Agente Fiduciário, de ,,relatório

de horas" à Emissora. Entende-se por reestruturâção das condições dos CRI os eventos
relacionados a alteraçâo (i) da gârantia, (ii) prazos de pagamento e remuneração;
(iii) condiçôes relacionadas ao vencimento antecipado; (iv) de assembleias gerais
presenciais ou virtuais e aditamentos aos documentos da operação. Os eventos
relacionados à amortização dos CRI não são considerados reestruturacão dos CRl.

9.4.3, As remunerações definidas nas CIáusulas acima, deste Termo de Securitização,
continuarão sendo devidas, mesmo após o vencimento dos cRl, caso o Agente Fiduciário
ainda esteja exercendo atividade inerentes à sua função em relação à emissão.

9.4.4. No caso de inadimplemento dos Créditos lmobiliários ou da Emissora com
relação às suas obrigações assumidas neste Termo de Securitização, todãs as despesas
em que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a incorrer para resguardar os

ínteresses dos lnvestidores deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e

adiantadas pelos investidores. Tais despesas incluem os gastos com honorários
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advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas ju diciárias de
ações propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas à solução da

inadimplência, enquanto representante dos lnvestidores. As eventuais despesas,

depósitôs e custâs judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão
igualmente suportadas pelos Titulares dos CRl, bem como a remuneração e as despesas

reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a Emissora permanecer em

inadimplência com relação ao pagâmento destas por um período superior a 30 (trinta)
dias corridos, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos Titulares dos CRI para

cobertura do risco de sucumbência.

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

exercício da função do Agente Fiduciário, tais como, exemplificativamente: publicações

em geral (por exemplo, edital de convocação de Assembleia Geral dos Titulares dos CRl,

ata da Assembleia Geral dos Titulares dos CRl, anúncio de comunicação de

disponibilídade do relatório anual do Agente Fiduciário, entre outros), notificações,
extração de certidões, fotocópias, despesas com viagens e estadias, transportes e

alimentação de seus agentes, contratação de especialistas, tais como auditoria e/ou
fiscalização, contatos telefônicos e/ou conference col/, assessoria legal ao Agente
Fiduciário, bem como custas e despesas cartorárías em geral e relacionadas aos termos
de quitação e acompanhamento das Alienações Fiduciárias de lmóveis, conforme o caso,

necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário, as quais serão cobertas pelo
Patrimônío Separado, observando-se que a Emissora será, sempre que possível,

comunicada sobre tais despesas, previamente e por escrito.

9.4.6. O pagamento das despesas acíma referidas será realizado mediante
pagamento das respectivas faturas apresentadas pelo Agente Fiduciário, acompanhadas
da cópia dos comprovantes pertinentes, ou mediante reembolso, a exclusivo critério do
Agente Fiduciário, após, sempre que possível, prévia aprovação da despesa por escrito
pela Emissora na qualidade de administradora do patrimônio Separado, ou, na
insuficiência deste, pelos investidores.,

9,4,7, Não haverá devolução de valores já recebidos pela Oliveira Trust a título da
prestação de serviços, exceto se o valor tiver sido pago incorretamente.

9.5. Encargos das Rem uneracões : No caso de atraso no pagamento de quaisquer das

remunerações previstas nas cláusulas acima, o valor em atraso estará sujeita à multa morâtória
de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo lGp-M, o qual íncidirá
desde a data de mora até a data de efetivo pagamento, calculado pro rato die, se necessário.

9.5.1. As remuneração referida nas Cláusulas acima será atualizada pela variação
acumulada do IGP-M, ou na falta deste, pelo índice que vier a substituí-lo, ou ainda na
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impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do
primeiro pagamento, até as dãtas de pagamento seguintes, cãlculadas pro-rato die, se

necessá rio.

9.6. Substituicão do Asente F iduciário O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas

hipóteses de ausência ou impêdimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência
ou qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 3o (trinta) dias, contado
da ocorrência de qualquer desses eventos, Assembleia Geral de Titulares de cRl para que seja

eleito seja deliberada por sua efetiva substituição e, conforme o caso, eleição do novo agente
fiduciário.

9.7. Destitu icão do Asente Fiduciário O Agente Fiduciário poderá ser destituído:

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

(b) por deliberação em Assembleia Geral de Titulares de CRl, independentemente
da ocorrência de qualquer fato que imponha ou justifique sua destituição, requerendo-
se, para tanto, o voto de 2/3 (dois terços) dos Titulares dos CRI; ou

(c) por deliberação em Assembleia Geral de Titulares de CRl, observado o quórum
previsto no item acima, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no artigo
13 da Lei 9.514/97 ou das incumbências mencionadas na Cláusula 9.3 deste Termo de

Secu ritização.

9.8. Deveres Atribuicô es e ResponsabilÍdades do Aeente Fiduci ário Eleito em Substituicão:
o agente fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciárío, nos termos dâ cláusu la 9.6 deste
Termo de Securitização e da cláusula 9.7 acima assumirá integralmente os deveres, atribuições
e responsa bilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo de Securitizaçâo.

9.9. substituição Permanente: A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente
deverá ser objeto de aditamento aos Documentos da Operação.

9'10. substituto Provisório: Por melo de voto da maioria absoluta dos Titulares dos cRl em
circulação, estes poderão nomear substituto provisório do Agente Fiduciário em caso de
vacância temporária.
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9.5.2. A remuneração definida nas Cláusulas acima será acrescida dos seguintes
impostos: ISS (lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), CSSL (Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição ao programa de tntegração Social), COFINS

(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), IRRF (lmposto de Renda

Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a

remuneração do Agente Fiduciário nas alíquotas vigentes nas datâs de cada pagamento.
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9.11. Validade das manifestações: Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário,
que criarem respon sa bilidade para os Titulares dos cRl e/ou exonerarem terceiros de obrigações
para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações
assumidas neste instrumento, inclusive a assunção da administração do patrimônio separado
pelo Agente Fiduciário nas hipóteses previstas nesse Termo de Securitização, somente serão
válidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares dos cRl reunidos em Assembleia
Geral.

9.L2, Atuacão Vinculada: O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará
qualquer juízo sobre a orientação acerca de qualquerfato da emissão que seja de competência
de definição pelos Titulares dos cRl, com prometendo-se tão-somente a agir em conformidade
com as instruções que lhe forem transmitidas pelos Titulares dos cRl. Neste sentido, o Agente
Fiduciário não possui qualquer responsa bilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos
decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos Titulares dos cRl a ele transmitidas
conforme definidas pelos Titulares dos CRI e reproduzidas perante a Emissora,

independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto
aos Titulares dos cRl ou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da

lnstrução CVM ns 583, conforme alterada e dos artigos aplicáveis da Lei ne 6.404/76, estando
este isento, sob qualquer Íorma ou pretexto, de qualquer res ponsa bilidade adicional que não
tenha decorrído da legislação aplicável.

9.13. Presuncão de Veracidade: caberá à Devedora a verificação e análise da veracidade dos
documentos atestando, inclusive, que estes não foram objeto de fraude ou adulteração. O

Agente Fiduciário não será, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos
societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora

elaboráJos, nos termos da legislação aplicável.

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

escolha e aprovação do novo agente fiduciário, em caso de renúncia, sítuação em que se

compromete a realizar a devolução de quaisquer valores recebidos referentes ao período após

a sua renúncia.

cúUsurA DEz - LteutDAçÂo Do pATRtMôNto sEpARADo

10.1. Liquidação do Patrimônio separado: caso seja verificada: (i) a insolvência da Emissora,

com relação às obrigações assumidas nesta Emissão; ou, ainda (ii) qualquer uma das hipóteses
previstas na cláusula 10.4 abaixo, o Agente Fiduciário, conÍorme disposto nos itens acima,
deverá realizar imediata e transitoriamente a administração do patrimônio separado
constituído pelos créditos lmobiliários e os recursos porventura mântidos na conta do
Patrimônio Separado, ou promover a liquidação do patrimônio Separado, nas hipóteses em que
a Assembleia Geral de Titulares de cRl venha a deliberar sobre a assunção da administração do

Página 43 de 85

1182858v151280/1

r

I
(



Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou sobre tal liquidação

LO.Z. Convocacã o da Assembleia Geral Em até 5 (cinco) dias a contar da ocorrência de
qualquer um dos eventos listados na Cláusula 10.4 abaixo, deverá ser convocada pelo Agente
Fiduciário uma Assembleia Gerãl de Titulares de CRl, na forma estabelecida nâ Cláusula 11.1 e
seguintes deste Termo de Securitização, e na lei np 9.514/97 para fins de deliberação das novas

normas e regras de administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou

adm inistração por nova securitizadora.

10,3. Deliberação Pela Liquidacão do Patrimônio separado: A Assembleia Geral de Titulares
de CRI deverá deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua

administração por nova securitizadora, fixando, neste caso, a remunerâção desta última, bem
como as condições de sua viabilidade econômico-financeira.

L0,4, Eventos oue Enseiam a Assuncã o da Administracão do Patrimônio Seoarado oelo Asente
Fiduciário: Além da hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações assumidas

nesta operação, a critério da Assembleia Geral de Titulares de CRl, a ocorrência de qualquer um
dos eventos abaixo poderá ensejar a assunção da administração do patrimônio Separado pelo
Agente Fiduciário, para liquídáJo:

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

Emissora;

(b) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não
pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, sendo que, nessa hipótese, a

liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que a mora perdure por mais
de 30 (trinta) dias, contados da verificação da mora ou do inadimplemento. Sendo certo
que a liquidação do Patrimônio Separado dependerá de decisão da Assembleia Geral de

Titulares de CRI nesse sentido; ou

(c) inadimplemento ou mora, pela Emissora, por culpa ou dolo desta, de qualquer
das obrígações pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, sendo que, nessa
hipótese, a líquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer na data do
inadimplemento ou na data de verificação da mora, caso os Titulares do CRI decidam
nesse sentido.

10.4,1. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente
comunicada, ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 1 (um) Dia útil.

CúUSULA oNzE - AssEMBtEIA GERAT

1r..1 Assembleia Geral de Titulares de CRI: Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo,
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reunÍr-se em Assembleia Geral de Titulares de CRl, a fim de deliberarem sobre matéria de
interesse da comunhão dos Titulares de CRl.

1L.2. Convocacão: A Assembleia Gerâl de Titulares dos CRI poderá ser convocada pelo (i)
Agente Fiduciário, {ii} pela Emissora, ou (iii) por Titulares dos CRI que representem, no mínimo,
10% (dez por cento) dos CRI em Circulação.

11.3. Forma de Convocacão: Observad o o disposto na Cláusula 11.2 deste Termo de

Securitização, deverá ser convocada Assembleia Geral de Titulâres de cRl mediante edital
publicado 3 (três) vezes no jornal, toda vez que a Emissora, na qualidade de titular dos créditos
lmobiliários, tiver de exercer ativamente seus direitos estabelecidos na ccl ou em quaisquer
outros Documentos da Operação, para que os Titulares dos CRI deliberem sobre como a

Emissora deverá exercer seu direito frente à Devedora.

LL.4. Prazo para Realizacao : A Assembleia de Titulares dos CRI mencionada na Cláusula 11..3

deverá ser realizada com no mínimo L5 (quinze) dias a contar da data da primeira das 3 (três)
publicações do edital relativo à primeira convocação ou no prazo de 8 (oito) dias a contar da
primeira das 3 (três) publicações do edital relativo à segunda convocação, caso a Assemblela de

Titulares dos CRI não tenha sido realizada na primeira convocação.

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

11.6, Manifestacão da Emissora e do Aeente Fiduciário: Somente após definição da

orientação pelos Titulares dos cRl em Assembleia Geral de Titulares de cRl, a Emissora e/ou
Agente Fiduciário deverão exercer seu direito e deverá se manifestar conforme lhe for
orientado, exceto se de outra forma prevista nos Documentos da Operação. Caso não haja
quórum necessário para a instalação da Assembleia Geral de Titulares de cRl em segunda
convocação, ou nâo cheguem a uma definição sobre a orientação, a Emissora e/ou Agente
Fiduciário poderão permanecer silente quanto ao exercício do direito em questão, sendo certo
que o seu silêncio não será interpretado como negligência em relação aos direitos dos Titulares
dos CRl, não podendo ser imputada à Emissora e/ou Agente Fiduciário qualquer
responsa bilização decorrente de ausência de manifestação.

L1.7. Responsabilidade da Em issora: A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará
qualquer juízo sobre a orientação definida pelos Titulares dos cRl, com prometendo-se tão
somente â manifestãr-se conforme assim instruída. Neste sentido, a Emíssora não possui
qualquer responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos
Titulares dos cRl por ela manifestado, independentemente dos eventuais prejuízos causados
aos Titulares dos CRI ou à Emissora.

11.8. Lesislacão A : Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Titulares de CRl, no que couber,

\

K
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o disposto nâ Lei nQ 9.514, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das

assem bleias gerais de acionistas.

L1.9. lnstalâcão: A Assembleia Geral de Titulares de CRI instalar-se-á, em primeira
convocação, com a presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços)
dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número.

1L.10. votos: cada cRl em circulação corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais de
Titulares dos CRl, sendo admitida a constituição de mandatáríos, Titulares dos CRI ou não.

lL.1L. Quóruns: Os quóru ns de deliberação das Assem bleias Gerais de Titulares de CRI deverão
levar em conta a totalidade dos CRI em Circulação presentes.

L1,L2. Presenca da Emissora: Será obrigatória a presença dos representantes legais da

Emissora nas Assembleias Gerais de Titulares de CRI

11.13. Prestacão de lnformacôes: o Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral
de Titulâres dos CRI e prestâr aos Titulares dos cRl as informações que lhe forem solicitadas,
sendo que a Emissora, o Agente Fiduciário e/ou os Titulares dos cRl poderão convocar quaisquer
terceiros (inclusive, a Devedorâ), para participar das Assembleias Gerais de Titulares de CRl,

sempre que a presençâ de qualquer dessas pessoas for relevãnte para a deliberação da ordem
do dia. sem prejuízo da referida faculdade, a Devedora e/ou suas partes relacionadas não
poderão participar do processo de deliberação e apuração dos votos dos Titulares dos cRI a

respeito dâ respectiva matéria em discussão.

11.15. Quóru m de Deliberacã o: Exceto se de outrâ forma estabelecido neste Termo
Securitização e/ou nos Documentos da Operação, todas as deliberações serão tomadas, em
primeira convocação, por 60% (sessenta por cento) dos Titulares dos cRl em circulação
presentes na Assembleia Geral de Titulares de cRI e, em segunda convocação, por Titulares dos
cRl que representem, no mÍnimo, maioria simples dos cRl presentes à referida Assembleia Geral
de Titulares dos CRl, desde que presentes no mínimo 20% (vinte por cento) dos CRI em
Circu lação.

1.1.16. Quóruns Qualificados: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de
securitização e/ou nos Documentos da operação, as propostas de alterãções e de renúncias
feitas pela Emissora em relação: (i) às datas de pagamento da Remuneração dos cRl e às datas
de pagamento da amortizãção de principal; (ii) à forma de cálculo da evolução financeira dos
CRl, a Remuneração dos CRl, a amortização de principal e o Valor Nominal Unitário; (iii) ao prazo
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de vencimento dos CRI; (iv) aos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado; (v) aos Eventos

de Vencimento Antecipado; (vi) aos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, que possa

impactar os direitos dos Titulares dos CRI; (vii) às Alienações Fiduciárias de lmóveis que possam

comprometer sua suficiência, exequibilidade, validade ou liquidez, incluindo sem limitação, a

substituição das referidas AIienações Fiduciárias de lmóveis, exceto no caso da definição da

ordem e da forma da excussão das Alienações Fiduciárias; (viii) aos quóruns de instalação e/ou
de deliberação das Assembleias de Titulares de CRI; (ix) realízação de qualquer amortização
extraordinária ou resgate antecipado dos cRl; (x) qualquer alteração às previsões referentes à

amortização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI; (xi) qualquer liberação específica
com relação a um inadimplemento da Devedora (sempre considerando que qualquer líberação

de um evento, numa data específica, não significa liberação de fatos posteriores); e (xii) eventual
deliberação acerca do investimento âdotado para os recursos da Conta do Patrimônio Separado,

deverão ser aprovadas em primeira convocação da Assembleia de Títu lares dos CRI por Titulares
de CRI que representem 90% (noventa por cento) dos Titulares dos CRI em Circulação e em
qualquer convocação subsequente, por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, maioria
simples dos CRI presentes à referida Assembleia Geral de Titulares dos CRl, desde que os

presentes em qualquer Assembleia Geral de Titulares dos CRl, em segunda convocação,

representem, no mínimo,60% (sessenta por cento) dos CRI em circulação.

11.17. Dispensa para lnstâlacão: lndependentemente das formalidades previstas na lei e neste

Termo de Securitização, será considerada regularmente instalada a Assembleia de Titulares dos

CRI a que comparecerem todos os Titulares dos CRl, sem prejuízo das disposições relacionadas
com os quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo de Securitização.

11.18. Dispensa: É dispensada a necessídade de convocação e realização de Assembleia de

Titulâres dos cRl sempre que tal alteração decorrer exclusivamente: (i) quando tal alteração
decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências de adequação a normas
legais, regulamentares ou exigências da CVM, ANBIMA, B3 e/ou demais reguladores; (ii) quando
verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético; e (iii) em virtude
da atualização dos dados cadastrais da Emissora e do Agente Fiduciário, tais como alteração na

razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que não haja qualquer custo ou despesa

adicional para os Titulares do CRl.

11.1"9. Encaminham ento de Documentos para a CVM As atas lavradas das Assembleias Gerais
de Titulares de cRl serão encaminhadas somente à cVM via sistema de Envio de lnformações
Periódicas e Eventuais - lPE, sendo que sua publicação em jornais de grande circulação não será
necessária, exceto se a Assembleia Geral de Titulares de cRl deliberar em sentido diverso.

CLAUSUI-A DOZE - DESPESAS DA EMISSÃO

Lz,t, Em virtude da securitização dos créditos lmobiliários representados pelâ ccl, bem como
diante do disposto na lei ne 9.5L4/97 e nos atos e instruções emanados pela cVM, que
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estabelecem as obrigações da Emissora, será devido à Emissora, durante o todo o período de
vigência dos CRl, taxa de administração, no valor de R§4.000,00 (quatro mil reais) ao mês,
atualizada anualmente pela variação acumulada do lGp-M, ou na falta deste, ou ainda, na
impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro rota die, se

necessário, a ser paga à Emissora no 1e (primeiro) Dia útil a contar da data de subscrição e
integralização dos cRl, e as demais na data de verificação dos meses subsequentes até o resgate
total dos CRI ( "Taxa de A m inistra o"

12.1.1. A remuneração definida nesta Cláusula j.2.1 contínuará sendo devida, mesmo
após o vencimento dos CRl, câso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de
Créditos lmobiliários inadimplidos, remuneração esta que será calculada e devidâ
proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora.

12.1,2, Caso a Devedora atrase o pagamento de qualquer remuneração prevista nesta
Cláusula, estará sujeita a multa moratória à taxa efetiva de 2% (dois por cento) incidente
sobre o valor em atraso, bem como a juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por

cento) ao mês, incidentes sobre o valor em atraso, calculados dia a dia.

1.2.1.3. Os valores referidos nesta Cláusula 1.2.1 serão acrescidos dos impostos que
incidem sobre a prestação desses servíços, tais como ISS (lmpostos sobre Serviços de

Qualquer Natureza), CSSL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), plS (Contribuição
âo Programa de lntegração Social), COFINS (Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social), IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros tributos
que venham a incidir sobre a remuneração da Emissora, nas alíquotas vigentes na data
de cada pagamento.

12.1,4. Câso não sejam quitados em dia todos os impostos e demais tributos que
incidam ou venham a incidir sobre os lmóveis e/ou sobre os empreendimentos
edificados nos respectivos lmóveis, poderá a Emissora fazêJo, com recursos do
Patrimônio separado, desde que previamente aprovado pelos Titulares dos cRl reunidos
em Assembleia Geral de Titulares de cRr, ficando a Devedora obrigada a reembolsála
das quantias despendídas, no prazo de até 05 (cinco) Dias úteis após recebimento de
notificação encaminhada pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, sob pena de, sobre
tais quantias, incidir os encârgos moratórios previstos na Escritura de Emissão de
Dêbêntures e nos rnstrumentos particurares de Arienação Fiduciária de rmóveis,
conforme aplicável. As deliberações tomadas pelos Titulares dos cRr nos termos desta
Cláusula deverão ser aprovadas pelo quórum definido na C|áusula 1L.15 deste Termo
de Securitização.

L2,2. Despesas d arado :São despesas de responsabilidade do patrimônio
Separado

l,Y
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(a) as despesas com a gestão, cobrança, contabílização (registro contábil
independente), auditoria, realização, administração, custódia e liquidação dos Créditos
lmobiliários e do Patrimônio Separado e outras despesas indispensáveis à administração
dos Créditos lmobiliários;

(b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, agente escriturador,
lnstituição Custodiânte, Agente Fiduciário, contadores, auditores ou fiscais, bem como

as despesas com procedimentos legais, incluindo mas sem limitação, depósito judicial e

sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos Titulares dos CRl, do Agente
Fiduciário e/ou da Emissora e/ou relacionados a realização dos Créditos lmobiliários
integrantes do Patrimônio Separado, que deverão ser, sempre que possível,

previamente aprovadas e pagas pelos Titulares dos CRl. No caso do risco de

sucumbência, o Agente Fiduciário poderá solicitar garantia âos Titulares dos CRl. Tais

despesas incluem também os gastos com honorários advocatícios de terceiros,
depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário e/ou
pela Emissora ou contra o Agente Fiduciário e/ou contra a Emissora intentadas, no
exercício de suas funções, ou ainda que lhe causem prejuízos ou riscos financeiros,
enquanto representante da comunhão dos Titulares dos CRl, ou Emissora dos CRI;

(c) as despesas com publícações em geral (por exemplo, edital de convocação de

Assembleia Geral dos Titulares dos CRl, ata da Assembleia Geral de Titulares de CRl,

anúncio de comunicação de disponibilidade do relatório anual do Agente Fiduciário,
entre outros), notificações, extração de certidões, fotocópias, despesas cartorárias,
transporte, alimentação, viagens e estâdias, contatos telefônicos efou conference coll,
necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário e da Emissora, durante ou após

a prestação dos serviços, mas em razão desta, serão pagas pelo patrimônio Separado,
desde que, sempre que possível, aprovadas previamente pela Emissora;

(d) as tâxâs e tributos, de qualquer natureza, atualmente vigentes, que tenham
como base de cálculo receitas ou resultados apurados no âmbito do patrimônio

Separado;

(e) as eventuais taxâs e tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRl, venhâm
a ser criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência
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 CRI e/ou sobre os Créditos lmobiliários;

(f) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários
advocatícios arbitrados pelo juiz, decorrentes de sentença transitada em julgado,
rêsultantes, direta ou indiretamente, da emissão dos CRl, exceto se tais perdas, danos,
obrigações ou despesas forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte
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da Emissora ou de seus administradores, empregados, consultores e agentes, conforme
vier a ser determinado em decisão judicial final proferida pelo juízo competente;

(g) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e

prerrogâtivas dos Titulares dos CRI; e

L2.3, Despesas Suportadas pelos Titulares dos CRI: Considerando-se que a responsabilidade
da Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei np 9.5!4/97, caso o patrimônio

separado seja insuficíente para arcar com as despesas mencionadas na cláusula 12.2 deste
Termo de Securitização, tais despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRl, na proporção
dos CRI titulados por cada um deles mediante aporte de recursos do patrimônio Separado.

12.3.1. As despesas do Patrimônio Separado serão arcadas pelos Créditos lmobiliários,
representados pela CCI que remunera aos CRI objeto desta Emissão, conforme o

pÍesente Termo de Securitização.

L2.4. Responsa bilida des dos Titulares dos CRI: Observado o disposto nas Cláusulas 72.2 e 1,2.3

acima, são de responsabilidade dos titulares dos CRI:

(a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não

compreendidas na descrição da Cláusula 12.1 deste Termo de Securitização;

(b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e
prerrogativas dos Titulares dos CRl, observada a Cláusula 72.4.1, e 12-4.2 deste Termo
de Securitização; e

(c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRl, íncluindo,
mas não se limitando, àqueles mencionados na Cláusula 13.1 deste Termo de
Securitização

12.4.1. No câso de transferência da administração do patrimônio Separado para outra
entidade que opere no sistema de Financiamento lmobiliário, nas condições previstas
neste Termo de Securitização, os recursos necessários para cobrir as despesas com
medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias à salvaguarda dos direitos e
prerrogativâs dos Titulares dos CRl, deverão ser, sempre que possível, previamente
aprovadas pelos Titulares dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporção de
CRI detidos, na data da respectiva aprovação.

1182858v15 1280/1
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as obrigações de eventuais aportes de recursos na conta do patrimônio Separado, para

custear eventuais despesas necessárias a salvaguardar seus interesses, e não haja
recursos suficientes no Pâtrimônio Separado para fazer frente a tal obrigação, a

Emissora estará autorizada a realizar a compensação de eventual Remuneração a que

esse Titular dos CRI inadimplente tenha direito com os valores Bastos pela Emissora e/ou
pelo Agente Fiduciário e/ou pelos demais Titulares dos CRI adimplentes com estas

despesas.

L2.5. Recursos Excedentes após Pae amento das Despesas: Se, após o pagamento da

totalidade dos cRl e dos custos do Patrimônio separado, incluindo-se o reembolso aos Titulares
dos cRl de quaisquer valores aportados pelos mesmos conÍorme disposto no item 1"2.4(b) acima,
sobejarem créditos lmobiliários seja na forma de recursos ou de créditos, tais recursos e/ou
créditos devem ser restituídos pelâ Emissora à Devedora, conforme sua proporção sobre os

créditos lmobiliários à época, sendo que os créditos na íorma de recursos líquidos de tributos
(incluindo seus rendimentos líquidos de tributos) restituídos à Devedora, ressalvados à Emissora

os benefícios fiscais oriundos destes rendimentos.

cúusurA TREzE - TRATAMENTo TRtBUTÁRto ApltcÁvrl eos tNVESTtDoREs

13.1. Tratamento Tributário Aplicável aos lnvestidores: As regras gerais relativas aos
principais tributos aplicáveis aos investimentos em cRl encontram-se descritos a seguir. Todos
os tributos abaixo mencionados são de responsabilídade dos lnvestidores. Cada lnvestidor deve
avaliar os impactos tributários relativos ao seu investimento em cRl, não devendo considerar
unicamente as informações contidas abaixo. Recomendamos que cada lnvestidor consulte seus
próprios assessores quanto à tributação a que deve estar sujeito na qualidade de Titular dos cRl,
levando em consideração as circunstâncias específicas de seu investimento.

como regra geral, os rendimentos em cRl auferidos por pessoas jurídicas não financeiras
estão sujeitos à incidência do lmposto de Renda Retido na Fonte (,'IRRF',), a ser calculado
com base na aplicação de alíquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicação
geradora dos rendimentos tributáveis: (a) até 180 dias: alíquota de 22,5%; (b) de 181 a
360 dias: alíquota de 2oo/o; lcl de 361. al20 dias: alíquota deL7,5%e (d) acima de 720
dias: alíquota de 15%. Este prazo de aplicação é contado da data em que o respectivo
Titular de cRl efetuou o investimento, até a data do resgate (artigo 1e da Lei ne 11.033,
de 21. de dezembro de 2OO4 e artigo 65 da Lei np 8.981, de 20 de janeiro de L995).

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua
qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento,
instltuição financeira, sociedade de seguro, de previdência privada, de capitarização,
corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores
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O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não financeiras tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto
de renda devido, gerando o direito à dedução do lRpJ apurado em cada período de
apuração (artigo 76, I da Lei ns 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e artigo 70, I da lnstrução
Normativa ns 1.585/2015). O rendimento também deverá ser computado na base de
cálculo do IRPJ e dã CSLL. As alíquotas do lRP., correspondem a L5% e adicional de 10%,

sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a

R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano. Já a alíquota dã CSLI- para
pessoas jurídicas não financeiras, corresponde a 9%.

A partir de ls de julho de 2015, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas

não financeiras tributadas sob a sistemática não cumulativa, sujeitam-se à contribuição
ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente (Decreto ne 8.426, de 1e

de abril de 2015 ).

Com relação aos investimentos em CRI reallzados por instituições financeiras, fundos de
investímento, seguradoras, entidades de previdência privada fechadas, entidades de
previdência complementar abertas, agências de fomento, sociedades de capitalização,
corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de
arrendâmento mercantil, há dispensa de retenção do IRRF.

Não obstante a isenção de retençâo na fonte, os rendimentos decorrentes de
investimento em CRI por essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de
investimento, serão tributados pelo IRPJ, à alíquota de ISyo e adicional de 10%; pela
CSLL, à alíquota de 20% entre 1e de setembro de 2015 e 31. de dezembro de 2018, ou
no caso de cooperativas de crédito, à alíquota de L7yo, e à alíquota de l5yo a partir de
1e de janeiro de 2019, de acordo com o artigo 3e da Lei ne 7.689, de 15 de dezembro de
1.988, e das alterações trazidas pela Lei ne 13.169, publicada em 7 de outubro de 2015.

As carteiras de fundos de investimentos estão isentas de lmposto de Renda (artigo 2g,
parágrafo 10, da Lei ne 9.532/971. Ademais, no caso das instituições financeiras e
determinadas entidades definidas em lei, os rendimentos decorrentes de investimento
em cRl estão potencialmente sujeitos à contribuição ao pls e à coFlNs às alíquotas de
0,65% e 4%, respectivamente.

1182858v15 1280/1

mobiliários, sociedade de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.

Para as pessoas físicas, desde 1" de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por
aplicação em CRI estão isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste
anual), por força do artigo 3", inciso ll, da Lei ns 11.033/04. De acordo com a posição da
Receita Federal do Brasil ("RFB"), expressa no artigo 55, parágrafo único, da lnstrução
Normativa da RFB np 1.585, de 31. de agosto de 2015, tal isenção abrange, ainda, o ganho
de capital auferido na alienação ou cessão dos CRl.
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Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na

fonte, ou seja, o imposto não é compensável, conforme previsto no artigo 76, inciso ll,
da Lei ns 8.981, de 20 de janeiro de 1995. A retenção do imposto na fonte sobre os

rendimentos das entidades imunes está dispensada desde que as entidades declarem
sua condição à fonte pagadora, nos termos do artigo 7l da Lei np 8.98j., de 20 de janeiro
de 1995, com a redação dada pela Lei ne 9.065, de 20 de junho de L995.

L3.L.2. lnvestidores Residentes ou Domiciliados no Exterior

Com relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que

invistam em CRI no país de acordo com as normas previstas na Resolução CMN ns 4.373,

de 29 de setembro de 2014, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do

IRRF à alíquota de 15%. Exceção é feita para o caso de ínvestidor domiciliado em país ou
jurisdição considerados como de tributação favorecida, assim entendidos aqueles que

não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a ZOYo ou cuja legislação não
permita o acesso a informaçôes relativas à composição societária de pessoas jurídicas,

ou à sua titularidade ou à identificação do beneficiário eÍetivo de rendimentos
atribuídos a não residentes.

A despeito deste conceito legal, no entender das autoridades fiscais, são atualmente
consideradas "Jurisdição de Tributação Favorecida" as jurisdições llstadas no artigo 1e

da lnstrução Normativa da Receita Federal do Brasil ns 1.037, de 04 de junho de 2010.

Rendimentos obtidos por investidores pessoas físicas residentes ou domiciliados no
exterior em investimento em CRl, por sua vez, são isentos de tributação, inclusive no
caso de investidores residentes em Jurisdição de Tributação Favorecida.

13.1.3. lm osto sobre Ooeracões Financeiras {lOF}o

lmposto sobre Operacões FÍnance iras de Câmbio

Regra geral, as operações de câmbio relacíonadas aos investimentos estrângeiros
realizados nos mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições
previstas na Resolução CMN np 4.373, de 29 de setembro de 2014, inclusive por meio
de operações simultâneas, incluindo as operações de câmbio relacionadas aos
investimentos em cRr, estão sujeitas à incidência do loF/câmbio à alíquota zero no
ingresso e à alíquota zero no retorno, conforme Decreto ne 6.306, de L4 de dezembro
de 2007, e alterações posteríores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbío pode ser
majorada a qualquer tempo por âto do poder Executivo Federal, até o percentual de
25% (vinte e cinco por cento), relativamente a operações de câmbio ocorridas após esta
eventual alteração.
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lmposto sobre OPerãCões Financeiras com Títu los e Valores Mobiliários

As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto
nq 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a
alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do poder Executivo
Federal, até o percentual de 1,,5O% ao dia, relativamente a operações ocorridas após

este eventual aumento.

CLÁUSULA QUATORZE - PUBTICIOADE

14,L Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI (excetuados

os atos e fatos relevantes da administração ordinária da Emissora), bem como as convocações
para ãs respectivas Assembleias Gerais de Titulares de cRl, serão realizados mediante publicação

de edital no jornal em que a Emissora publica seus atos societários, sendo certo que, todas as

despesas com as referidas publicações, serão arcadas pelo patrimônio Separado.

L4.2, As demais informações periódicas ordinárias da Emissão, da Emissora e/ou do Agente
Fiduciário serão dispon ibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do
sistema de envio de informações periódicas e eventuais da CVM.

CúU5ULA QUINzE - REGIsTRo Do TERMo DE SECURITIzAçÃo

cúusuLA DEzEssEts- Nofl FtcAÇÕEs

16.1. comunicacões: Todas as comunicações entre a Emissora e o Agente Fiduciário serão
consideradas válidas a partir do seu recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro
que a Emissora e o Agente Fíduciário venham a indicar, por escrito, durante a vigência deste
Termo de Securitização.

Poro a Emissoro

HABTTASEC SECURTTTZADORA S/A

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n9 2.894,9e andar, conjunto 92,

São Paulo, SP - CEP 01451-902

At.: Marcos Ribeiro do Valle e Controladoria e Backoffíce
e-mail: m rvalle(ô habitasec. com. br / monatoramento

Tel.: 55 (11) 3o74-49oo
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15.1. Registro do Termo de securitizacão: o presente Termo de securitização será registrado
na lnstituição custodíante em até 1 (um) Dia útil, nos termos do parágrafo único do artigo 23
da Lei ns lo.93L/04, ocasião em que a lnstituição custodiante emitirá a declaração constante
do Anexo V a este Termo de Securitização.
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Paro o Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBITIÁRIOS S.A.

Avenida das Américâs, ns 3.434, bloco 7, sala 201., Barra da Tijuca
Rio de Janeiro, N - CEP 2264O-L02

At.: Antonio Amâro e Maria Carolina Abrantes Lodi de Oliveira

e-mail : gerl.agente@oliveiratrust.com.br

Tel.: (21) 3s14-0000

L6.2. Consíderacão das Comunicacões As comunicações serão consideradas entregues
quando recebidas com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos - ECT, nos endereços mencionados neste Termo de securitização. As comunicações
feitas por fac-símile ou correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio,
desde que seu recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina
utilízada pelo remetente). os respectivos originais deverão ser encaminhados para os endereços

acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem. A mudança de qualquer dos

endereços acima deverá ser comunicada tanto pela Emissora quanto pelo Agente Fiduciário caso
tenham seus endereços alterados.

CúUSULA DEzEssETE - RIscos

L7.L. Riscos: o investimento em cRl envolve uma série de riscos que deverão ser analisados
independentemente pelo potencial investidor. para todos os fins desta Cláusula, são

incorporados a este Termo de securítização todos os fatores de risco relacionados: (i) à

Devedora; (ii) ao controlador, direto ou indireto, ou ao grupo de controle da Devedora; (iii| às

controladas e coligadas da Devedora; (iv) aos setores da economia nos quais a Devedora atua;
e (v) à regulação dos setores em que a Devedora atua. Adicionalmente, estão descritos a seguir
os riscos, não exâustivos, relacionados, exclusivamente, aos cRl e à estrutura jurídica da
presente emissão:

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos cRr dos montantes
devidos depende do pagamento dos Créditos lmobiliários pela Devedora, em tempo
hábil para o pagamento dos valores decorrentes dos cRr. A ocorrência de eventos que
âfetem a situação econômrco-financeira da Devedora poderão afetar negativamente a
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(a) Risco da deterioracão da qualidade de crédito do patrimônio separado poderá

afetar a caoacidade da Emissora de honrar suas obriqações decorrentes dos CRI: Os CRI

são lastreados nos créditos rmobiliários, os quais foram vinculados aos cRl por meio
deste Termo de Securitização, no qual foi instituído o Regime Fiduciário e constituído o
Patrimônio separado. os créditos rmobiriários representam créditos detidos pera
Emissora contra a Devedora. o patrimônio separado constituÍdo em favor dos Titulares
dos CRI não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Emissora.

(



No caso de inadimplemento dos Créditos lmobiliários pela Devedora, o valor a ser

recebido pelos Titulares dos CRI poderá não ser suficiente para reembolsar
integralmente o investimento realizado. Neste caso, nem o patrimônío Separado, nem
mesmo a Emissora, disporão de outras fontes de recursos para satisfação dos interesses

dos titulâres dos CRl.

(b) Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade: As fontes de

recursos da Emissora para fins de pagamento aos Titulares dos CRI decorrem direta ou

indiretamente dos pagamentos dos Créditos lmobiliários. Os recebimentos de tais
pagamentos ou liquidação podem ocorrer posteriormente às datas previstas para

pagamento de juros e amortizações dos CRl, podendo causar descontinuidade do fluxo
de caixa esperado dos CRl. Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso,

depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou

extrajudicial dos Créditos lmobiliários, incluindo a excussão das Alienações Fiduciárias,

caso o valor recebido não seja suficiente para saldar os CRl, a Emissora não disporá de
quaisquer outras fontes de recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos

titulares dos CRl.

(c) Baixa Liquidez no Mercado Sec ndário: O mercado secundário de CRI no BrasilU

apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um
mercado para negociação dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses

valores mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. Os titulares dos CRI que

adquirirem os CRI poderão encontrar diÍiculdades para negociálos no mercado
secundário, devendo estar preparados para manter o investimento nos CRI até a Data

de Vencimento Final.

(d) Risco da existência de Credores Privileeiados A Medida Provisória ne 2.158-35,

de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina que,,as normas
que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônío de pessoa

física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal,
previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e âos privilégios que lhes
são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo único, ela prevê que ,,desta forma
permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas
do sujeito pâssivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto
de separação ou afetação".

Porforça da norma acima citada, os créditos lmobiliários e os recursos dele decorrentes,
não obstânte serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por
credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns câsos, por
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credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao

mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de res ponsabilidade
solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes
em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os

Titulares dos CRl, de forma privilegiada, sobre o produto de realização dos Créditos
lmobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que Créditos lmobiliários
não venham a ser suficientes para o pâgamento integral dos CRI após o pagamento

daqueles credores.

(e) Risco da nâo realizacão da carteira de ativos: A Emissora é uma companhia
emissorâ de títulos representativos de créditos imobiliários, tendo como objeto social a
aquisição e securitização de créditos imobiliários atravós da emissão de CRl, cu.ios

patrimônios são administrados separadamente. O Patrimônio Separado tem como
principâl fonte de recursos os Créditos lmobiliários. Desta forma, qualquer atraso ou
falta dos Créditos lmobiliários pela Devedora e/ou pelos Fiadores poderá afetar
negâtivamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos CRl.

Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir
a custódia e administração dos Créditos lmobiliários e dos demais direitos e acessórios
que integram o Patrimônio Separado. Em Assembleia Geral, os Titulares dos CRI poderão

deliberar sobre as novas normas de administração do patrimônio Separado ou optar
pela liquidação deste, que poderá ser insuficiente para o cumprimento das obrigações

da Emissora perânte os Titulares dos CRl.

(f) Falência. recu peracão iudicial ou extraiudicial da Emissora : Até que os CRI

tenham sido integralmente pâgos, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência,
recuperação judiciâl ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o

Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre os Créditos lmobÍliários, eventuais

contingências da Emissora, em especial asfiscais, previdenciárias etrabalhistas, poderão

afetar tais Créditos lmobiliários, princÍpalmente em razão da falta de jurisprudência

significativa em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

(g) Manutencão do Reeistro de Com panhiâ Aberta A sua atuação como Emissora

de CRI depende da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das

respectivas autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda aos Íequisitos dâ CVM

em relação às companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo
cancelada, afetando assim, as suas emissões de CRl.

(h) Crescimento da Emissora e de seu Capital: O capital atual da Emissora poderá

não ser suficiente para suas futuras exigências operacionais e manutenção do
crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vir a precisar de fonte de

financiamento externas. Não se pode ãssegurar que haverá disponibilidade de capital

no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as condíções desta captação
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poderiam afetâr o desempenho da Emissora.

(0 A lmportância de uma Equipe Qualificada: A perda de membros da equipe
operacional da Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado,
pode ter efeito adverso relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados
operacionais dâ Emíssora. O ganho da Emissora provém basicamente da securitização

de recebíveis, que necessita de uma equipe especializada, para originação, estruturação,
distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico, operacional e mercadológico de
nossos produtos. Assim, a eventual perda de componentes relevantes da equipe e a

incapacidade de atrair novos telentos poderia afetar a nossa capacidade de geração de
resultado.

(i) lnexastência de lurisorudência Fi11rrada Acerca da Securitizacão: Toda a

arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um
conjunto de rigores e obrigações estipuladas através de contratos elaborados nos

termos dâ legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de

tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a este tipo de

operação financeira, em situações de estresse poderá haver perdas por parte dos

lnvestidores, inclusive decorrentes do dispêndio de tempo e recursos necessários para

fazer valer as disposições contídas nos documentos desta operação.

(k) Risco de Estrutura: A presente emissão de CRI tem o caráter de "operação

estruturâda"; desta forma e pelas caracteÍísticas inerentes a este conceito, a arquiteturâ
do modelo financeiro, econômico e jurídico considera um conjunto de fatores e

obrigações de parte a parte, estipulados através de contratos públicos ou privados

tendo por diretriz a legislaçâo em vigor. No entanto, em razão da pouca mâturidade e

da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange às

operações de CRl, poderá haver perdas por parte dos Titulâres dos CRI em razão do
dispêndio de tempo e recursos.

(t) Efeitos da Elevacão Súbíta da Taxa de.Juros: A elevação súbíta da taxa de juros

pode reduzir a demandâ dos investidores por títulos e valores mobiliários de com panhia

brasileiras e por títulos que tenham seu rendimento pré-fixado em níveis inferiores aos

praticados no mercado após a elevação da taxa de juros. Neste caso, a liquidez dos CRI

pode ser afetada desfavorâvel mente.

(m)

ou ma

venha

os Titu

Risco Tributário: Este pode ser definido como o risco de perdas devido à criação
joração de tributos, nova interpretação ou, ainda, interpretação diferente que

a se consolidar sobre a incidência de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou

lares dos CRI a novos recolhimentos, ainda que relativos a operações já efetuadas.

(n) Ção tributária do Brasil poderão afetar adversamente os

(
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resultados ooerac ionais da Em issora: O Governo Federal regularmente implementa

alterações no regime fiscal, que afetam os participantes do setor de securitização, a

Emissora e seus clientes. Essas alterações incluem mudanças nas alíquotas e,

ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é associada a

determinados propósitos governamentais específicos. Algumas dessas medidas
poderão resultar em aumento da carBa tributária da Emissora, que poderá, por sua vez,

influenciar sua lucratividade e afetar adversamente os preços de serviços e seus

resultados. Não há garantias de que a Emíssora será capaz de manter seus preços, o

fluxo de caixa de forma a cumprir as obrigações assumidas junto aos titulares dos CRI

por meio dos CRI se ocorrerem alterações significativas nos tributos aplicáveis às suas

operações.

(o) Risco em Função da Dispensa de Resistro da Oferta: A Oferta dos CRl, está

automaticamente dispensada de registro perante a CVM nos termos do artigo 6s da

lnstrução CVM np 476, de forma que as informações prestadas pela Devedora, pelos

Fiadores, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário não foram objeto de análise pela

referida autarqu ia federal.

(p) Riscos dos Créditos lmobiliários: O risco de crédito da Devedora e dos Fiadores

e a inadimplência dos Créditos lmobiliários pode aÍetar adversamente os CRI

A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da

emissão dos CRI depende do adimplemento, pela Devedora e/ou pelos Fiadores, dos

Créditos lmobiliários.

O Patrimônio Separado, constituído em favor dos Titulares dos CRl, não conta com
qualquer garantia ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e

tempestivo pelos titulares dos CRI dos montantes devidos dependerá do adimplemento
dos Créditos lmobiliários, pela Devedora e/ou pelos Fiadores, em tempo hábil para o
pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRl.

Assim, na hipótese de inadimplemento dos Créditos lmobiliários, a Emissora poderá ou
terá que iniciar a execução judicial da Devedora e dos Fiadores, que poderão não ter
patrimônio suficiente parâ garantir o cumprimento das obrigações assumidas.

Mesmo que após a condução da auditoria jurídica e análise dos balancetes e

demonstrações financeiras da Devedora e dos Fiadores, a Emissora e o Coordenador
Líder concluam que essas possuem patrimônio suficiente para arcar com as Obrigações
Garantidas, não é possível afirmar a inexistência de fatos supervenientes, decorrentes
de eventos macroeconôm icos, dos negócios da Devedora e/ou dos Fiadores, âssim

como quaisquer eventos aleatórios, que venham a afetar a capacidade de pagamento
da Devedora e/ou dos Fiadores, resultando no inadimplemento dos Créditos
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lmobiliários e das Obrigações Garantidas.

Ademais, é importante salientar que não há garantias de que os procedimentos de
cobrança/execução judicial ou extrajudicial dos Créditos lmobiliários e/ou excussão das

garântias a eles vlnculadas serão bem-sucedidos, e mesmo de os procedimentos de

cobrança/execuçâo judicial ou extrajudicial terem um resultado positivo.

Portanto, uma vez que o pagamento das remunerações e amortização dos CRI depende
do pagamento integral e tempestivo dos respectivos Créditos lmobiliários, a ocorrência
de eventos internos ou externos que afetem a situação econômico-financeira da

Devedora e/ou dos Fiadores e suas respectivas capacidades de pagamento poderá
afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRI e a capacidade do patrimônio

Separado de suportar suas obrigações, conforme estabelecidas neste Termo de
Securitização.

(q)

defin i

A efe

pa rte

Risco de Amortizacão Extraordinária: Os CRI poderão estar sujeitos, na forma
da neste Termo de Securitização, a eventos de amortização extraordinária parcial.

tivâção destes eventos poderá resultar em dificuldades de reinvestimento por

dos Titulares dos CRI à mesma taxa estabelecida como remuneração dos CRl.

(r) Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures: A Deved ora poderá, a qualquer
momento, a seu exclusivo critério, realízar oferta de resgate antecipado parcial ou total
das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures (,,Resgate

Antecipado"), nos termos e condições previstos na Escritura de Emissão. Sendo assim,

a Emissora deverá apresentar a respectiva Oferta de Resgate Antecipado dos CRI aos

Titulares dos CRl. A adesão de um número considerável de Titulares dos CRI à referida
Oferta de Resgate Antecipado dos CRI poderá acarretar na redução de liquidez do título
dos Titulares dos CRI que não aderirem à referida oferta.

(s) Ri5co da necessidade de realização de aportes na Conta do Patrimônio
Separado: Considerando que a responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimônio

Separado, nos termos da lei np 9.5L4/97 , caso o Patrimônio Separado seja insuficiente
para arcar com as despesas da Emissão, tais despesas serão suportadas pelos Titulares
dos CRl, na proporção dos CRltitulados por cada um deles mediante aporte de recursos

do Patrimônio Separado, nos termos da Cláusula 12.4 deste Termo de Securitização.

(0 Risco de ausência de Quórum para
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deliberação em Assembleia Geral:

A Emissora não realizou qualquer análise ou investigação independente sobre a
capacidade da Devedora de honrar com as suas obrigações devendo cada lnvestidor
procurar obter o máximo de informações acerca da Devedora (incluindo acerca da

situação patrimonial e do setor de atuaçâo) antes de optar pelo investimento dos CRl.
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Determinadas deliberações no âmbito da Assembleia Geral necessitam de quórum
qualificado pâra serem aprovados. O respectivo quórum qualificado pode não ser
atinBido e portanto a deliberação pode não ser aprovada, o que poderá impactar os CRl.

(u) Risco referente à limitacão do escopo da auditoria realizada A auditoria jurídica

realizada na presente emissão de CRI limitou-se, exclusivamente, a identificar eventuais
contingências relacionadas a parte dos lmóveis, à Devedora, às SpEs, assim como
eventuaís riscos envolvidos na constituição das Alienações Fiduciárias de lmóveis. A não

realização de auditoria jurídica completa, incluindo outros aspectos fora do escopo
acima descrito, não confere a segurança desejada com relação à total ausência de
contingências envolvendo os Créditos lmobiliários e/ou os lmóveis objeto da operação,
podendo, eventualmente, ocasionar prejuízo aos Titulãres dos CRl.

(v) Risco de lnsuficiência da Garantia Real lmobiliária: Possíveis variações no

mercado imobiliário poderão, eventualmente, impactar o valor de mercado dos Imóveis

objeto das Alienações Fiduciárias de lmóveis, de forma positiva ou negativa, durante
todo o prazo da Emissão. As variações de preço no mercado imobiliário estão vinculadas
predominantemente, mas não exclusivamente, à relação entre a demanda e a oferta de
imóveis de mesmo perfil, bem como à respectiva depreciãção, obsolescência e

adequação para outras atividades diferentes daquelas exercidas pelos respectivos
proprietá rios. Por fim, na data de ass inatu ra deste Termo de Secu rítização, existem ôn u s

reais (hipotecas e alienações fiducíárias) com relação à determinadas unidades

imobiliárias em favor de terceiros, conforme identificadas nos lnstrumentos particulares

de Alienação Fiduciária de Imóveis. Dessa forma, tais fatos podem impactar
negativamente a excussão das referidas unidades em garantias, caso elas não sejam

liberadas até a constituição em favor da Securitizadora.

Além disso, na presente data, determinados lmóveis objeto da Alienação Fiduciária de

lmóveis são objeto de contrato de prestação de serviços de administração de imóveis,
cujo objeto é a locação dos referidos lmóveis para terceiros. Tais contratos possuem

cláusulas no sentido de que (a) eventual adquirente dos lmóveis deverá sub-rogar-se em

todos os direitos e obrigações dos referidos contratos, e (b) a rescisão do contrato está
sujeita à multa por parte da pârte que solicitar a rescisão, podendo esta ser, inclusive,

arcada pela Emissora, na qualidade de Fiduciária, mediante decisão dos Titulares dos

CRI reunidos em assembleia geral, com recursos integrantes do Patrimônio Separado.

Ainda, determinados lmóveis objeto da Alienação Fiduciária de lmóveis são objeto de

contrâto de locação comercial.

Por fim, os lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de lmóveis permitem que

parte dos lmóveis possa ser objeto dê contratos semelhantes aos aqui mencionados. A

existência dos contratos aqui referidos pode afetar negativamente a excussão dos
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íeferldos lmóveis em garantia

(w) Risco de não constituicão da Aliena ção Fiduciária de lmóveis Na presente data,
as garantias outorgadas nos termos dos contratos de Alienação Fiduciária de lmóveis
não se encontram devidamente constituídas e exequíveis, na medida em que os

referidos contratos não íoram registrados no cartórios competentes. Os prâzos para

obtenção dos referidos registros encontrâm-se especificados nos respectivos
instrumentos, desta forma, existe o risco de atrasos dado à burocracía e exigêncías
cartorárias ou, eventualmente, de impossibilidade na completa constituição das

referidas garantias. Assim, tais fatos podem impactar negativamente a devida
constituição e consequente excussão das referidas garantias caso as condições acima
não sejam implementadas.

(x)

de

na

Demais Riscos: Os CRI tambem poderão estar sujeitos a outros riscos advindos

motivos alheios ou exógenos, tais como moratóría, guerras, revoluçôes, mudanças
s regras aplicáveis aos CRl, alteração na política econômica, decisões judiciais etc.

cLAUSULA DEZOTTO - DtSpOStÇÕES FtNAtS

18.L. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de
securitização. Dessa forma, nenhum atraso, omissâo ou liberalidade no exercício de qualquer
direito, faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Titulares dos cRl em

razão de qualquer inadimplemento das obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos,
faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância
com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras
obrigações assumidas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário ou precedente no tocante â

quâlquer outro inadimplemento ou atraso.

L8.2. o presente Termo de securitização é firmado em caráter irrevogável e irretratável,
obrigando a Emissora e o Agente Fiduciário, bem como seus sucessores.

L8.3. O presente Termo e suas disposições apenas serão modificados, aditados ou
complementados com o consentimento expresso e por escrito tanto pela Emissora quanto pelo
Agente Fiduciário, mediante aprovação dos Titulares dos cRl, exceto se disposto de outra forma
acima, atuando por seus representantes legais ou procuradores devidamente autorizados.

18,4. A Emissora e o Agente Fiduciário reconhecem, desde já, que o presente Termo de
securiti2âção constituitítulo executivo extrajudicial nos termos dos artigos 7g4, g15 e seguintes
do Código de Processo Civil.

18.5. se uma ou mais disposições aqui contidas for considerada inválida, ilegal ou inexequível
em qualquer aspecto das leis aplicáveis, a validade, legalidade e exequibilidade das demais
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disposições aqui contidas não serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título.

L8.6. O Agente Fiduciário responde perante os Titulares dos CRI pelos prejuízos que lhes

causar por culpa ou dolo no exercício de suas funções, conforme decisão transitada em julgado,

da qual não caiba mais recursos.

cúusutA DEZENovE - cLAsstFtcAÇÃo DE Rlsco

L9.1 Os CRI objeto desta emissão nâo serão objeto de análise de classificação de risco.

CLÁUSULA VINTE - FORO

20.L. Foro: A Emissora e o Agente Fiduciário elegem o Foro da Comarca de São paulo, Estado

de são Paulo, como o único competente para dirimir todo litígio ou controvérsia originária ou

decorrente deste Termo de Securitização, com renúncia a qualquer outro, por mais especial que

seja.

20,2, Execu oEs ecífica : A Emissora e o Agente Fiduciário poderão, a seu critério exclusivr.r,

requerer ã execução específica das obrigações aqu i assumidas, conforme estabelecem os artigos
536,806,815 e 501 do Novo Código de Processo Civil.

O presente Termo de Securitização é firmado em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na

presença de 2 (duas) testemunhas.
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PAGINA DE ASSINATURAS DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIARIOS DA],479

'ÉRIE 
DA 19 EMIssÃo DE cERTIFIcADos DE RECEBÍVEIS IM1BILIÁRI7S DA HABITASE:

SECURITIZADORA S,A. CELEBRADO EM 2I DE MAIO DE 2019.

?t*""e*a

Ído Lucás Dare
Procurador íí"§iryê

Nome:

Cârgo:

OLIVEIRA TRUST DISTRI

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissora

MÂRCOS RJ.BÊIRO DCVÀI.IT NÊTO

RC 44.858.32S2

cPF!08.200.41G07

roone or rÍrutos r
Agente Fíduciário

Nome:

Cargo:

LORES MOBITI os s.A.

Druna i+oel
Proctredora

Vicê nte Postiga NoguêiÍa

.8í'1.1/A {r?

e

TESTEMUNHAS:

/ttt, ha a,
Nome:

RG ne:

CPFlMF nS:

Cristisoe Too8
CPFI 385.495.188'40
R6:35,562.189'7

Analu Nogueira do NasciEêúlt

RO:24.932.50&l
CPF: 255.181.428'dl

Nome:

RG ne:

CPFlMF nP:

CPÉ :07
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ANEXO I

Ao rERMo DE sEcuRlrlzAçÃo DE cRÉDrros tMoBrlrÁRtos DA 1478 sÉRtE DA 1e EMtssÃo DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVE!S IMOBTL!ÁRIOS DA HABITASEc sEcURITIZADoRA s.A. cELEBRADo EM 21. DE

MAIO DE 20L9

Carocterísticos dos Créditos tmobiliários

CÉDULA DE cRÉDITo IMoBtLIÁRIo - ccl LOCAL E DATA DE EMISSÃO: SÃO PAULO ,21. dC MAiO dE 2019

sÉRrE untca NÚMERo 001 TIPO DE CCI INTEGRAL

L. EMTSSOR

RAZÃO SOCIAL: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CN PJIM E: 09.304.427 /0001-58
ENDEREÇO:Avenida Bri adeiro Faria Lima, n.e 2.894,9e andar, unto 9
CI DADE SP UF SP

2. TNSTTTUtçÃO CUSTOOTANTE

RAZÃO SOCIAL: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALoREs MoBILIÁRIos s,A
CN PJIM E: 36.L13.87 6 10001-91
EN DEREÇO: Avenida das América nP 3.434, Bloco 7, sala 201
CEP 22640-1,02 CIDADE RJ UF RJ

3. DEVEDOR

RAZÃo soctAl oU NoME:sEt tNCoRpoRAÇÃo E pARTlclpAçÕES S.A.
CN PJlM E : 1,4.s90.7 00 /0001-98
ENDE O: Avenida das Na es Unidas, ne 8.501, l-9e andar
CEP 04543-900 CIDADE São Paulo UF SP

E-

MAIL
waldir@setin.com.br / marcia@setin.com.br

\

l)

LO O lnstrumento porticulor de Escritura do 2s (segundo) Emissão de Debêntures Simples, Nõo
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirogrofária, com Gorontio Adicionol Fidejussório, o ser Convolado em
Gorantia Real, com Gorontio Adicionol Fidejussória, em Série Única, pora Colocoção privada, da SEI
lncorporaçõo e PortÍcipações 5.A., celebrado entre a SEI lncorporação e Participações S.A. e a Habitasec
Securitizadora S.A.

4,7

5. VALOR DOS CR Éorros I M oBtLtÁRtos Rs6o 000. 000 sessenta milhões de reais

6. IDENTIFI DOS EMPREENDIMENTOS AIVO
EMPREENDIMENTO SEI Chácara Klabin
MATRíCULA: 225.944

to 14s Oficial de stro de lmóveis de São Paulo - SP

EMPREENDIMENTO SEI Fraternidade

1 182858v15 'l 280/1
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MATRíCULA: 328.122 e 328.123 (registro da unificação em gndamento)
CARTORIO 11e Oficial de stro de lmóveis de São Paulo - SP

EMPREENDIMENTO SEI Paulo Franco
MATRíCULA: 150.23 1
CARTÓRIO 10s Oficial de Registro de lmóveis de São Paulo - SP

EMPREENDIMENTO: SEI Correia Dias

MATRíCULA: 125.5 1s

CARTORIO 1e Oficial de istro de lmóveis de São Paulo - SP

EMPREEN DIIV ENTO: SEI Francisco Leitâo
MATRíCULA 100.841 e Transcrição 26.459, Transcrição 7336, 41,.385, 40.632,95.488, 23.183 e

42.301,

CARTÓRIO: 13e Oficial de Registro de lmóveís de São Paulo - SP

7. CONDIçÕES DE EMTSSÃO

Prazo Total 1.469 (mil quatrocentos e sessenta e nove) dias corridos a contar
da Data de Emissão

Valor de Princípal Rs60.000 00 ssenta milhões de reais
Juros Remuneratórios CDI + 3,5% a.a

Atrasos (i) multa não compensatória, de 2%o (dois por cento) sobre o valor
total devido; e (ii)juros de mora de l% (um por cento) ao mês
calculado pro rata temporis desde a data de inadimplemento até
a data do efetivo pagamento, sobre o montante assim devido

Data de Vencimento Final 29 de maio de 2023
Local de Pagamento São Paulo/SP
Periodicídade de Pagamento Conforme cronograma de pagamentos constante do anexo ll da

Escritura de Emissão de Debêntures

S.GARANTIAS: Não há

t
1
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ANEXO II

Ao rERMo DE sEcuRlrlzAÇÃo DE cRÉDITos tMoBrltÁRros DA l47e sÉRrE DA te EMtssÃo DE

CERTIFICADOS DE NTCEEíVTIS IIUOEILIÁRIOS DA HABITASEc sEcURITIZADoRA s.A. cELEBRADo EM 21. DE

MAIO DE 2019

Cronogroma de Pagomento dos CRI

Ne de Ordem
Datas de Pagamento

das Debêntures
Datas de Pagamento

dos CRI
Saldo Devedor (SDi)

Taxa de Amortização
(rAi)

Pagamento de
Ju ros?

Emissão 2LlOs/2OL9 21./0s12019 t-.000,00

1 27106/ZOLe 28/06/201s 1,000,00 Sim
2 2elo7 /2}ts 3O/O7l2o1s 1.000,00 Sim
3 29/O8/2Ot9 30/08/201e 1.000,00 Sim
4 26lO9lzOLe 27 /jel20ts 1.000,00 Sim
5 2e/LO/2OLe 301L0/201e 1.000,00 Sim
6 2811,L/2}te 2911,1,12019 1.000,00 Sim
a

27 /12/2O1e 30/12/207s L.000,00 Sim
8 2s/oL/2O2O 30/0112020 1.000,00 Sim
9 27/O2/2O2O 28/02/2020 1.000,00 Sim

10 27103/2020 30103/2020 r..000,00 Sim
11 28104/2O2O 2e/0412020 1.000,00 Sim
12 28/Os/2O2O 29/0s/2020 L.000,00 15,0000% Sim
13 26/06/2O2O 29106/2020 850,00 Sim
1.4 2elo7/2O2O 30/07/2020 850,00 Sim
15 27/O8/2O2O 28108/2020 850,00 Sim
16 28lOe/2O2O 2sl0s/2020 850,00 Sim
17 2sl70/2020 30/1.012020 850,00 Sim
18 26/LL/2O2O 27 /1.L12020 850,00 Sim
19 2elt2/2o2O 30/1.2/2020 850,00 Sim
20 28/OL/2O2L 2s/01./2021 850,00 Sim
21. 2s/02/2O2L 26/02/2021. 850,00 Sim
22 29/O3/2021 30/03/2021, 850,00 Sim
23 28104/2O2t 2910412021. 850,00 Sim
24 27l1s/202t 2810s/2021 850,00 17,647!% Sim
25 28/06/2O2L 2s/06/2021. 700,00 Sim íl
26 2elo7l2o2L 30101 /2021 700,00 sim I
27 27/O8/2O2L 30/08/2021. 700,00 Sim /"
28 28loe/2O2L 29/0s/2027 700,00 Sim I-

29 28lLOl2O2L 2911.0/2021. 700,00 Sim
30 26/1,1,/2021 2e/1.1./2021, 700,00 Sim
31 29/L2/202L 30/1212021, 700,00 Sim
32 2710L12O22 28101/2022 700,00 Sim
33 24/02/2022 2s/0212022 700,00 Sim

(
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34 2el03/2022 30103/2022 700,00 Sint
35 28/04/2022 2s/04/2022 700,00 Sim
36 2t/os/2022 30/Os/2022 700,00 50,0000% Sim
37 28/06/2022 2s/06/2022 350,00 Sim
38 28/07l?O22 2e107/2022 350,00 Sim
39 2e/08/2022 30/08/2022 3s0,00 Sim
40 28/Oe/2022 2e/0e/2022 350,00 Sim
41. 27/LO/2O22 28/1,012022 350,00 Sim
42 28/LLl2022 2e/1.1,/2022 350,00 Sim
43 2s/L2/2022 30/12/2022 350,00 Sim
44 27|OL/2O23 30/01/2023 350,00 Sim
45 24102/2023 27 /02/2023 350,00 Sim
46 2e/o3/2023 30/0312023 350,00 Sim
47 271O4/2O23 28104/2023 350,00 Sim
48 2elos/2023 30/os/2023 350,00 100,0000% Sim

hÍ
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ANEXO

AO TERMO DE SÉCURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA I47E SÉRIE DA 1.9 EMISSÃO DE

cERTlFlcADos DE REcEBívEls lMoBtLtÁRtos DA HABrrAsEc sEcuRtTtzADoRA s.A. cELEBRADo EM zr. DE

MAIO DE 2019

Declordção do Emissoro

HABITASEC SECURITIZADORA S,A., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a

Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade de 5ão Paulo, Estado de 5ão paulo, na Avenida
Brigadeiro Fâria Lima, ne 2.894, 9e andar, conjunto 92, CEPO1451-902, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("!!!!!!f") sob o ne 09.304.427 /ooo1,-58, por seus representantes
legais ao final assinados (doravante denominada simplesmente "Emissora"), na qualídade de emissora dos
certificados de Recebíveis lmobiliários da 147e série de sua 1i Emissão (,,cRl,,e,,Emissão,,, respectivamente),
que serão objeto de oferta pública de distribuição e a OLIVEIRA TRUST DtSTRtBUtDORA DE TÍTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS S.4., instituição financeira, com sede na cidade do Rio de.taneiro, Estado do Rio de
Janeiro, nã Avenida das Américas, ns 3.434, bloco 7, sala 2oL, Barra da Tijuca, cEp 22640-L02, inscrita no
cNP.l/MF sob o ne 36.113.876/0001-91, atua como agente fiduciário ("Aeente Fiduciário,,l, DEÇLARA, para
todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios
da operação, além de ter agido com diligência para verificar a veracidade, a consistência, a correção e a

suficiência das informações prestadas no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da Emissão.

São Paulo, 21 de maio de 2019

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

%*&z*lz á ---r É.a..tl*-
Nome

Cargo

Nome:

Cargo:ti,tARCo5 ilSElRo 00 VÂl'iE liEro
RG.44.856.32í2

cpF !08 200.41&07

VkêntG Po3tlgâ Nogu€ire
RG:877836

CPF:076.8íí 
"1/t8{7
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ANEXO IV

AO TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS tMOBtUÁRtOS DA 147e SÉR|E DA le EMISSÃO DE

cERTlFlcADos oE REcEBívEls lMoBtLtÁRtos DA HABtrAsEc sEcuRtflzADoRA s.A. cEtEBRADo EM zr. DE

MAIO DE 2019

Declardção do Agente Fiduciário

oLlvElRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTUtos E vAtoREs MOBtLtÁRtOS S.A., instituição financeira, com sede
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de laneiro, na Avenida das Américas, ng 3.434, bloco 7, sala 201,
Barra da Tijuca, CEP 22640-!02, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda

CNPJ MF" ) sob o ne 36.113.876/0001-91, neste ato, representada na forma de seu Estatuto Social
(doravante denominada simplesmente 'Aee.o!c_lE!!É!_s"), na qualidade de agente fiduciário dos
certificados de Recebíveis lmobiliários da 147a série da 1a emissão ("cRl" e "Emissão,,, respectivamente), da
HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a

CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, np 2.894,
9andar, conjunto 92, cEP 01451.-902, inscrita no cNpJ/MF sob o ne 09.304 .427 /oooL-sg (,,Emissora,,),

DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora, a legalidade e a ausência
de vícios da operação, além de ter agido com diligência para verificar a veracidade, a consistência, a correção
e a suficiência das informações prestadas pela Emíssora no Termo de Securitizaçâo de Créditos lmobiliários da
Em issão.

São Paulo, 21 de maio de 2019.

OLIVEIRA TRUST DISTRIEUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Agente Fiduciário

Nome

Cargo:

\

a
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ANEXO V

AO TERMO DE SECURITIZAçÃO DE CRÉDITOs IMOBILIÁRIOS DA 1473 SÉRIE DA ].8 EMISSÃO DE

cERTlFlcADos oE REcEBívEls lMoBtLtÁRtos DA HABtTAsEc sEcuRlIzAooRA s.A. cELEBRADo EM 2L DE

MAIO DE 2019

Decloroção do hstituiçõo Custodionte

oLlvElRA TRUsT DISTRIBUIDoRA DE TíTULos E vALoREs MoBtLtÁRtos s.A., instituição financeira, com sede
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, ne 3.434, bloco 7, sala 201.,

Barra da Tijuca, CEP 22640-1'02, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
CNPJ MF") sob o ns 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
lnstitu i ão Custodiante"), na qualidade de instituição custodiante do lnstrumento particular de Emissão de

Cédula de Crédito lmobiliário lntegral sem Garantia Real lmobiliária sob a Forma Escritural e Outras Avenças
("Escritura de Emissão de CCl"), por meio da qual foi emitida 1(uma) Cédula de Crédito lmobiliário integral,
sem garantia real, sob a forma escritural ("cCl"), DECLARA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei

ne 1'0.931'/2004, que lhe foi entregue, para custódia, a Escritura de Emissão de CCI e que, conforme o Termo
de Securitização (abaixo definido), sua vinculação aos Certificados de Recebíveis lmobiliários da L47q Série da
1ê emissão ("cRl" e "Emissão", respectivamente) da Habitasec securitizadora 5.4., sociedade por ações com
registro de companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de 5ão Paulo, Estado de São paulo,

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no- 2.894,9e andar, conjunto 92, cEp 01451-902, inscrita no cNpJ/MF sob o
f 09.3Q4.427 /0001-58 ("Emissora"), foi realizada por meio do Termo de securitização de Créditos
lmobiliários da Emissão, firmado em 03 de julho de 2018 entre a Emissora e esta lnstituição Custodiante, na
qualidade de agente Íiduciário ('fqrrne_ç!q Sq§!i!z!çãg"), tendo sido, nos termos do Termo de securitização,
instituído o regime fiduciário, pela Emissora, no Termo de Securitização, sobre a CCI e os créditos imobiliários
que ela representa, nos termos da Lei np 9.514/1997. Regime fiduciário este ora registrado nesta lnstituição
Custodiante, que declara, ainda, que o Termo de Securitização e a Escritura de Emissão de CCI encontra-se,
respectivamente, registrado e custodiada nestâ lnstituição Custodiante, nos termos do artigo 18, § 4p, da Lei
ns 10.93 L/2004.

OTIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTUIOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

lnstitu ição Custodiante

Nom e

Cargo

Nome

Ca rgo
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ANEXO VI

Ao TERMo DE sEcuRlrlzAçÃo DE cRÉDITos rMoBllrÁRlos DA 147e sÉRrE DA 1e EMtssÃo DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEc sEcURITIZADoRA s.A. cELEBRADo EM 21. DE

MAIO DE 20L9

Decloração de lnexistência de Conflito de lnteresses

Agente Fiduciário Cadostrodo na CVM

O Agente Fiducíário a seguir identíficado

Razão SociaI: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALoRES MoBILIÁRIoS S.A.

Endereço:Avenida das Américas, ne 3434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tíjuca, CEP 22640-tO2
Cidade / Estado: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro

CN PJ ns: 36.113.87 6 10001-91

Representado neste ato por seu díretor estatutário: Antonío Amaro Ribeiro de Oliveira e
Silva

Número do Documento de ldentidade: 109.003 OAB/RJ

CPF ns: 001,.362.577 -20

da oferta pública com esforços restritos do seguinte valor mobiliário

Valor Mobíliário Objeto da Oferta: Certificados de Recebíveis lmobilíáríos - CRI

Número da Emissão: 1a

Número da Série: 147e

Emissor: Habitasec Securitizadora S.A.

Quantidade: 500.000 (cinquenta míl)

Forma : Nom inatíva escrítural

Declara, nos termos da lnstrução CVM ns 583/201,6, a não existência de situação de conflito de interesses que
o impeça de exercer a função de agente fiduciário para a emissão acima índicada, e se compromete a

comunicar, formal e imediatamente, à 83, a ocorrência de qualquer fato superveníente que venha a alterar
referida situação.

São Paulo, 21 de maio de 2019

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Agente Fiduciário
y

(

Nome

Cargo:

Nomet

Cargo: ,/
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ANEXO VII

AO TERMO DE SECURITTZAçÃO DE CRÉD|TOS tMOBtLtÁRtOS DA 147Ê SÉR|E DA 1_a EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEc sEcURITIZADoRA S.A. cEtEBRADo EM 21 DE

MAIO DE 2019

Outras Emissões da Emissoro nos quois o Agente Fiduciário Atua

Declaração acerca da existência de outras emissões de valores mobiliários, públicos ou privados, feitas pela

Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora em
que o Agente Fiduciário tenha atuado como agente fiduciário no período:

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:43 fmls.-.ãor 1

Volume na Data de f,missâo: R$ 21.937 .619,60 Quantidade de ativos: 65
Data de Vencimentot l0/04/2025
Taxa de luros: 8,50/o a.â. na base 360.
Status: ATIVO

Inadimplementos no período: Nào ocol.l.etEm inadimplementos no período

duciário instituído solrre os créditos imobiliário oriuldos do Contrato de Locaçâo; (ii)
Alienação Fiduciária do lmóvel objeto da matÍícula ne 371.058 do 9q Ofício de lmóveis do Rio de laneiro; (iii) Cessão
Fiduciária de Recebíveis de cartão de crédito decoffentes da exploração comercial do empreendimento hoteleiro
administrado pela Devedora, o qual deverá equivaler a 110yo da próxima parcela de amortizaçâo e remuneraçâo de
CRI; (v) Fiança prestada pela Amelpar Participaçôes Ltda, sra. Eulália Balbina Lema suarez e Sr, secundino Lema
suarez, Ilo Contrato de Cessâo; (vi) Fundo de Reserva equivaleote a 4 parcelas integrais imediatamente vincendas
do§ CRI; e (vii) Fundo de Pêrformance equivalente a 4 parcelas integrais imediatamente vincendas rlos CRl.

Garantlas: (i) Regime Íi

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A,

Ativor CRI

Sér'ie:46 Emissão:1
Volume na Data de Emissão: R$ 5.000.000.00 Quantidade de ativos; 5
Data de Vencimentot 20/ 1t/2028
Taxa de luros: 13Yo a.a. na base 360.
13Yo a.a, na base 360.
Status: A'flVO

Inadimplementos no período Não ocorreüm inadimplementos no perÍodo

re os créditos imobiliários oriundos das CCtss ne [SHO 1 e ESHOz, com
a consequente constituição do patrimônio Separado; (ii) Cessâo Fiduciária dos Direitos Creditórios oriundos da
comercialização dos Empreendimentos lmobiliários Cessâo Fiduciária, quais seiam Residencial Nova Morada,
Residencial Maria Abadia, Residencial ,ardins Brasil 2 e Parque Rosa Bororo, sendo certo que deyerá ser maÍrtido o
percentual de 140V0 sotrre o valor das obrigações garantidas (?Razão de Garantia?); [iii) Aval prestado por pessoas
físicas nas ccBs (srs. losé Virgílio Ferreira Filho e Andrielly Carvalho Duarte Ferreira); (iv) Fundo de Reserva a ser
mantido na Conta Centralizadora, equivalente a 20o/o do valor das 12 parcelas de amortização e juros dos cRl
imediatamente posteriores à Data de Apuraçâo; e (v) Alienaçâo Fiduciária de euotas representativas de 100o/o do
capital social da El Shadai Participações e Empreendinrentos Imobiliários Ltda - Epp.

Carantias: (i) Regime Fiduciário instituído sob

Emissora: Hahitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:48 ErIlissãor I
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Volume na Data de Emissão: R$23.206.042,74 Quantidade de ativos: 69
Data de Vencimento: 20/0ll2O2l
Taxa de lurost 12,680/o a.a. na base 360.
Status: INADI N,IPLENTE

Inadimplementos no período: Pendência: - Extrato atualizado do Fundo complovando o bloqr.reio das quo[as atualizados
nos termos do 2o Aditamento à Alienação Fiduciária de Quotas.

os créditos imobiliários oriundos da venda de unidades comerciais
do Empreendimento construído no imóvel objeto da matrícula ns 45.752 do 2q Registro de lmóveis de Santa
Catarina; [ii) Alienaçâo Fiduciária de 40.000 cotas de emissão do Fundo de lnvestimento Imobiliário SC 401; e (iii)
Coobrigação assumida pelo Fundo de lnvestimento Imobiliário SC 401 no Contrato de Cessão.

Garantias: [i) Regime fiduciário instituído sobre

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 49 Emissâo: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 13.218.554,31 Quantidade de ativos: 39
Data de Vencimento: 13/10/2026
Taxa de furos: 10,47o a,a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE

Inadimplem entos no período: Pendência: - Ratingatualizado.
Garantias: [i) Regime fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários oriundos dos Compromissos de Compra e
Venda; (ii) Alienação Fiduciária do Imóvel objeto das matrículas ne 64.662,64.665,64.668 e 64.658 do 2q Registro
de Imóveis de Maringá; (iii) Coobriga ção d,a Argus Empreendimentos Imobiliários Ltda, nos termos do Contrato de
Cessão, em relação ao integral cumprimento das Obrigações Garantidas; (iv) Fiança prestada por fefferson Nogaroli,
feane Nogaroli Guioti, Francisco fosé Nogaroli Neto, Deolinda Brioli Nogaroli e PB Participações Societárias Ltda, nos
termos do Contrato de Cessão; (v) Coobrigação da Argus Empreendimentos Imobiliários Ltda, nos termos do
Contrato de Cessâo, em relaçâo a eventual descasamento dos créditos imobiliários e os pagamentos dos CRI
(?Coobrigação Amortização dos CRI?); (vi) Fluxo de recebíveis excedente, correspondente aZOo/o dos créditos
imobiliários (?Excedente? ou ?Overcollateral?).

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: Clll
Série: 53 Emissão: l-

Volume na Data de Emissão: R$ 72.600.000,00 Quantidade de ativos: 242
Data de Vencimento: 15/05/2029
Taxa de luros: 9,B5Yo a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE

cálculo do índice de cobertura do Serviço da Dívida desde o início da operação até
da ccl, pois necessitou de aditamento par? alteração do plazo de 186 par.a 16g
Planilha de registro recebida e aguardando o aditamento - Minuta revisada e envia,

o anual de gestão referenle aos períodos de 201,6 e ZO|T; - Envio do
I a pl'esente data; e - Registro e vinculação
dias confolme minuta enviada ao grupo.
da ao grupo novamente.

lnadimplementos no período: Pendências: - Relatór'i

Shopping?); (iii) Alienação Fiduciária da fração ideal corespondente a 77 ,Soo/odo imóvel objeto da matrícula 16.326
do 6a Registro de Imóveis de Curitiba (?Alienaçâo Fiduciária Crystal Plaza?); (iv) Alienaçâo Fiduciária da fraçâo ideal
correspondenteaTTo/o do imóvel objeto da matrícula t+.20+ do 2e Registro de Imóveis de Salvador (?Alienação
Fiduciária Paralela Shopping?); (v) Alienação Fiduciária da fração ideal correspondente a7,S0o/odo imóvel objeto
das matrículas 148.748,787.159 e 772.796 a 173.064 do 4e Registro de lmóveis do Rio de faneiro (?Alienação
Fiduciária West Shopping?); (vi) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios oriundos da exploração comercial dos
lmóveis (?Cessão Fiduciária Direitos Creditórios?); (vii) Cessão Fiduciária do Valor da Cessâo até a verificação das
Condições Precedentes B; (viii) Cash Collateral 01 equival enÍe a75,O4o/o dos créditos decorrentes do Compromisso

Venda

?AI

tias:Garan fiductarto stitn ídotu sobreRegime(i) os itoscréd bitmo rlliá OS oriundos Comdo de epromisso Compra
Center od C rom dessoShopping, e enV Paralelada Shomp Compra e Comdoop de eping Lpromisso Compra

aVend West Shop daFiduciária dealo!
dpin Alienação(i i) corre te 7aÍração d tmoveo dsponden ,500/o asobjeto

atrí,n1 scula 286.377 246.a do534 9a Imóveide doRegistro deRio elrolan CenterFiduciária( nação

rx

(/
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de Venda e Compra; (ix) cash Collateral 02 equivalente a B5o/o dos créditos provenientes da exploraçâo comercial
dos inlóveis.

Ativo: CRI

Sériê:54 ErDissâoi 1

Volume na Data de Emissão: R$ 180.000.000,00 Quantidade de ativos: 600
Data de Vencimentot 15/05/2029

Iio anual de gestão t eferente aos per.íodos de 2016 e 2017; - Cálculo do
indice de Cobertura do seNiÇo da dívida; e - ConfirmaÉo do Registro da CCl. Resta pendente informações financeir"s
necessár'ias pal" o registro perante à 83.

Inadimplementos no período: Pendências: - Relató

e os crédltos imobiliários oriundos do Compromisso de Compra e
Venda Center Shopping, do Compromisso de Compra e venda Paralela shopping e do Compromisso de Compra e
Venda west Shopping; (ii) Alienaçâo Fiduciária da fraçâo ideal correspondente a 22,5\o/o do imóvel objeto das
matrículas na 286.377 a 28,6.534 do 9e Registro de Imóveis do Rio de laneiro (?Alienaçâo Fiduciária Center
Shopping?), (iii) Alienação Fiduciária da Íração ideal correspondente a 52,507o do imóvel objeto da matrícula 16.326
do 6e Registro de Imóveis de Curitiba (?Alienaçâo Fiduciária Crystal Plaza?); (iv) Alienaçáo Fiduciária da fraçâo ideal
corre§pondente a 33olo do imóvel objeto da matrÍcula L4.2O4 d,o 2q Registro de Imóveis de Salvador ("Alienação
Fiduciária Paralela Shopping"); (v) Alienação Fiduciária da fraçâo ideal correspondente a 22,50y0 do imóvel objeto
das matrículas 74A.748,7A7.159 e 172,796 a 173.064 do 4a Registro de Imóveis do Rio de laneiro {"Alieoação
Fiduciária West Shopping"); (vi) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios oriurdos da exploração comercial dos
lmóveis ("Cessão Fiduciária Direitos Creditórios"); (vii) Cessáo Fiduciária do Valor da Cessão até a veriÍ'icação das
Condições Precedentes B; (viii) Cash Collateral 01 equivalettte a 62,02olo dos créditos decorrentes do Compromisso
de venda e Compra; (ix) Cash Collateral 02 equivalente a 85Yo dos créditos provenientes da exploraçâo comercial
dos imóveis.

Garantiasr (i) Regime Íiduciário instituído sobr

Emissorai Habitasec Securitizadora S.A

Ativo: CRI

Sórie:55 Emissâo:1
Volume na Data de Emissâo: R$ 8.474.924,93 Quantidade de ativos: 28
Data de Vencimentot 20/07 /2022
Taxa de luros: 12olo a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTII

ncias: - Descumprimento pecuniário, devido ao nào pagameoto das pa|celãs de
amorti?2çâo desde o mês de Abril de 2018; - Não recebimento pelo patrimônio sepamdo dos valores referentes à venda dos
lotes, coníorme listado na notificaçao enviada pela Securitizadora em 27/Og/77, no valor de R$868.476,39, devidamente
acrescidos das penalidades da cláusula 1.6 do Contl"to de Cessão Fiduciál.ia; - Nào atendimento do pl"zo estabelecido pata
fo rma liza ção do aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária para atualizara relaçào de créditos cedidos; - Nào recomposiçào
do Valor Mínimo da Garantia, conforme delibemdo na AGT lealizada em 18/04/20L7; - Comprovante de pagamento da
quantia de R$ 1.854.595,28; e - Envio do Valor Mínimo de Gal?ntia [eferente aos meses de

lnadimplementos no período: Pendê

junho / 20 L7 a levereiro/20 19
Carantias: (i) Regime fiduciário instituÍdo sobre os créd
Alienação Fiduciária de TSyo das cotas de emissão da V

itos imobiliários oriundos da CCB nq DOMUS 1707/201S; (ii)
alência I - Pirapozinho Urbanizadora SpE Ltda; e (iii) Cessâo

Fiduciária deTSolo dos Direitos Creditórios oriundos da venda dos lotes do Empreendimento listados nos Anexos I e
ll do Cortrato de Cessâo Fiduciária.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:58 [missão:1
Volume oa Data de Emissão: R$ 14.501.740.13 QuaÍltidade de ativos: 48
Data de Vencimentot 14/08/2025
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Emissora: Habitasêc Securitizadora S.A.

Taxa de luros: 9,85o/o a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE



Taxa de luros: 11,5yo a.a. na base 360.
Status: ATIVO

lnadimplementos no período Nào ocor'r'eÉm inadimplementos no periodo
Regime Fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários decorrentes da CCB nq 2+OA/ZO7S; (ii)

Alienação Fiduciária dos lmóveis de Rondonópolis listâdos no Termo de Securitização, conforme aditado; (iii)
Alienação Fiduciária de Quotas da BRDU SpE Vermont Ltda; (iv) Cessão Fiduciária dê Direitos Creditórios
decorrentes da alienação de lotes integrantes dos loteamentos lardim do Parque e ,ardim do parque Il, bem como
dos lotes remanescentes dos Loteamentos, sendo certo que deverá ser mantido Fundo de Liquidez equivalente a R$
480.000,00; e (v) Fiança prestada pela BRDU SPE Genebra Ltda, RaÍina Empreendimentos e Participaçoes s.A., Brasil
Desenvolvimento Urbano S.A., Rafael de Rezende Fernandez, Carolina Lopez pontes Roitter, Marco Aurélio Grillo de
Brito, Denise Bernardes crillo e José Alfredo da ,usta, no âmbito do Co[trato de Cessão.

Carantias: (i)

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A

Ativo: CRI

Série:59 llmissão: I
Volunre na Data de Emissáo: R$ 3.625.435,03 Quantidade de ativosr 12

Data de Vencirnento1. 14/OB/2025

Taxa de luros: 11,5olo a.a. na base 360.
Status: ATIVO

lnadimplementos no períodoi Não ocorreram inadimplementos no período
rio instituído sobre os créditos imobiliários decorreotes da CCB nq Z4OB/ZO1S; (ii)

Alienaçâo Fiduciária dos lmóveis de Rondonópolis listados no Termo de Securitização, conforme aditado; (iii)
Alienação Fiduciária de Quotas da BRDU SPf, Vermont Ltda; (iv) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
decorrentes da alienação de lotes integrantes dos loteamentos lardim do Parque e lardim do parque ll, bem como
dos lotes remanescentes dos Loteamentos, sendo certo que deverá ser mantido Fundo de Liquidez equivalente a R$
480.000,00; e (v) Fiança prestada pela BRDU SPf, Genebra Ltda, RaÍlna Empreendimentos e Participaçôes S.4., Brasil
Desenvolvimento Urbano S.4., Rafael de Rezende Fernandez, Carolina Lopez Pontes Roitter, Marco Aurélio Grillo de
Brito, Denise Bernardes crillo e losé Alfredo da Justa, no ámbito do Contrato de Cessâo.

Garantias: (i) Regime Fiduciá

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:63 [missão: I
Volume na Data de Emissão: R$ 100.000.000,00 Quantidade de ativosr 100000
Data de Vencimentot 12/ l1/2025
'[axa de Juros: CDI + 2o/o a.a.Íl.ahase252.
Status: INADIMPLENTE

ncias: - 24 Aditamento ao Contmto de Cessão e Aquisição de Créditos Imobiliár.ios; -
Demonstrações Financeil"s Auditadas da PaÉage Empreendimentos S.A. e da Tt iage Empreendimentos e participaçôes S.A,
acompanhada da abeltul" das dÍvidas e financiamentos por banco e opemção, bem como cl.onogmma de amoúizâÇâo da
dívida; - DemonstraÇôes Financeinas da XPAR Empreendimentos e Pafticipações LTDA; - Apólice do imóvel situado na AV.
Brigadeiro Faria Lima, na 3900 [matrícula t62.t79), com vigência a partir de 31.12.2018; - Relatório gerencial para
acompanhamento da ocorrência de qualquet'condição suspensiva, caso haja e, Planilha indicândo o valor dos créditos
imobiliários representâdos integralmente pelas CCI e a data em que foram depositados na Conta Centt.ali?ádot?; e - Apólice
de Seguro tenovada Partage l e II (Cond. Ed. Alves Ferreirü Cuedes - Av. Bri

Inadimplementos no período: Pendê

gadeiro Faria Lima, n!r 3729)
re os créditos imobiliários decorrertes Contratos de Locação Lastro;

(ii) Fiança prestada pela Partage f,mpreendimentos e Participações S.A-, nos termos do Contrato de Cessâo; (iii)
Alienaçâo Fiduciária dos lmóvel Partage obieto das matrículas 138.652, 138.656 a 138.6S8, 185.114 a 18S.116; (iv)
Alienação Fiduciária dos Imóvel Pratapar objeto da matrícula na 162.178i (v) Alienação Fiduciária Imóvel Vinpar
objeto da matrícula ne 176.+77, 776.472, 176.474i (vi) Cessâo Fiduciária de direitos creditórios que sobejarenr
eventual excussâo da Alienaçâo Fiduciária Imóvel Partage ("Cessâo Fiduciária Direitos Creditórios partage',); (vii)
Cessão Fiduciária de dirêitos creditórios oriundos dos Contratos de Locação Garantia; Adicionalmente, oa
ocorrência das hipóteses previstas na cláusula 8.7 do 'fermo de Securitização, a Cedente deverá constituir garantia

Garantiasi (i) Regime Fiduciário instituído sob

a
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adicional correspondente à (i) Carta de Fiança Bancária, contratada em alternativa à constituição do Cash Colateral,
acima do Valor MÍnimo de Cobertura Imóveis, nos termos dos Contratos de Alienação Fiduciária; e/ou (ii) Cash
Colateral, em alternativa à contratação da Carta de Fiança Bancária, acima do Valor Mínimo de Cobertura Imóveis,
nos termos dos Contratos de Alienação Fiduciária.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 66 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 8.013.192,7S Quantidade de ativos: 25
Data de Vencimento: 15/07 /2A24
Taxa de luros: l2o/o a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE

lnadimplementos no período: Pendência: - Compr.ovação do cálcu lo da Razão Mínima de Car-antia corresponde a lZ0\%,
refer-ente aos meses de aneir o / 20 19 e levelei lo/20 L9

itos lmobiliários representados pela CCI e suas Garantias, com a
consequente constituição do Patrimônio Separado, (ii) Alienação Fiduciária de Ações ? SPE correspondente a 6o0/o
(sessenta por cento) das Ações de emissão da SPE São fosé dos Campos S.A., (iii) Alienação Fiduciária de Ações sobre
a totalidade das ações de Emissão da FS Participações S.A., (iv) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
correspondentes a 607o (sessenta por cento) dos recebíveis decorrentes das vendas dos lotes da fase lll do
Empreendimento tmobiliário, (v) Cessão Fiduciária de Conta Centralizadora que receberá os recursos
correspondentes a 600/o (sessenta por cento) dos recebíveis decorrentes das vendas dos lotes da fase lil do
Empreendimento lmobiliário. Na Data de Emissão, as Garantias estão constituídas, mas não registradas, sendo que
os respectivos protocolos e registros são condições suspensivas para o pagamento do valor da cessão no âmbito do
Contrato de Cessão, consoante item 2.3 do referido contrato.

Garantias: (i) Regime Fiduciário sobre os Créd

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A,

Ativo: CRI

Série: 79

Volume na Data de Emissão: R$ 47.000.000,00 Quantidade de ativos: 47000
Data de Vencimento: lO/03/2021
Taxa de f uros: CDI +2,5o/o a.a. na base 252.
Status: ATIVO

Inadimplementos no eríodo: Não ocorreram inadimplementos no per-íodo

S'A' , e representado por CCI; (ii) Alienação Fiduciária de lmóveis sobre os imóveis relacionados em cada um dos
Instrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de Imóveis; e (iii) Cessão Fiduciária de Contas Correntes onde
serão creditados todos os recursos decorrentes das futuras comercialização das unidades autônomas dos imóveis,
bem como quaisquer outras receitas que seiam destinadas ao pagamento da ccB.

Garantias: [i) Regirne Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários oriundos da CCB nq FP 0014/17 emitida pela Gafisa

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 85 Emissão: 1

Volume na Data de Emissâo: R$ 50.000.000,00 Quantidade de ativos: 50000
Data de Vencimento: 20108/202L
Taxa de f uros: CDI + 2,75o/o a.a. na base 2S2.
Status: INADIMPLENTE

Inad ntos o eríodo Pe edimplemen clan S: onstfaDemp Frnancei efas isdema dções ocllme nntos liosecessa l'rl o cal olculpa
índidos ce fina ncei refelet'os antes 3T20 Õ1 4T20e 1 eB; da stide dosCompr-ovação terlTlo d Anexoo IVnação recufsos, da

CCB, referente ao per'íodo 02 de junho.2018 a 30 de novembro.2018.

\_,)(
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Garantiasi (i) Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários oriundos da CCB ne 120820-1; (ii) Alienaçâo
Fiduciária de Imóveis, nos termos do Anexo ll de cada uÍn dos lostrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de
Imóveis, celebrado entre cada uma das Fiduciantes e a Emissora.

I,

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo; CIll
Série:90 Enrissãor I
Volume na Data de [missão: R$ 10.000.000,00 Quantidade de ativos: 1

Data de Vencimentot 2T /O7 /2021
'f'axa de f uros: CDI + 3,5o/o a.a, na base 2'52.
Status: INADIMPLENTE

nciâ: A Secu ritizadota informou que o índice foi fecomposto atl.avés da amol.tizaÉo
do principal. Apesar de fecomposta a sua Raáo de Garantia, o seu cumprimento se deu de forma adversa à estabelecida na
Assembleia Gelal de Titulafes de cRI ocorrida no dia 09 de fevereiro de 2018. Sendo assim, solicitamos à Securitizadol" que
pl oceda com rel l"tiflcação da assembleia supramencionada, a fim de incluir a possibilidade de proceder com a amoÉizaqao
do principal pam sanar o referido desenquadr"mento-

lnadimplemertos no perÍodo: Pendê

uciário sobre os créditos Imobiliários oriundos da ccB ne Fp F|v ol/l7i (ii) Alienação
Fiduciária de Imóveis, nos termos do Anexo ll de cada um dos Instrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de
Imóveis, celebrado entre cada uma das Fiduciantes e a Emissora; e (iii) Garantia Fidejussória prestada pelos
Fiadores os Srs. losé Roberto Teixeira Pinto e Mauro Teixeira Pinto no âmbito do Contrato de Cessão.

Garantiasi (i) Regime Fid

Emissorai Habitasec Securitizadora S.A,

Ativo: CRI

Série:92 Emissão: I

Volume na Data de Emissãor R$ 3.595.000,00 Quantidade de ativos: 3595
Data de Vencimentot 25/0A/2021
Taxa de luros: 100o/o do CDI + 4o/o a,a, na base 252.
Status: INADIMPLENTE

lnadimplementos no perÍodor Pendência: - Decla
ao exelcício social de 2018.

l.aÇão da Devedom atestando o cumprimento das obrigações referentes

os Créditos decorrentes da CCB nq FP FllV OZ/2017, represertados
por CCI; (ii) Alienação Fiduciária constituídas sobre os imóveis obieto das matrículas 76a,177, ,óA.lg7 , 16A.776,
168.189, 168.190, 168.202 do 164 Registro de Imóveis de Sp; das Matrículas 747.7O7 e 747,716 do Ze Registro de
Imóvei§ de Guarulhos; e Matrículas 101.180 do Be registro de lmóveis de Sp e 96.400 do 5e Registro de lmóveis de
sP; (iii) Fiança consubstanciada pelas pessoas físicas srs. Fabio Freitas Romano, Guilherme Augusto soares
Benevides e Gilberto Bernardo Benevides.

Garantias: (i) Regime Fiduciário lnstituído sob

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:97 f,missào:1
Volume na Data de Emissão: R$ 28.000.000,00 Quantidade de ativos: 28000
Data de Vencimento; 26/ t0 / 2021
Taxa de lurosi CDI + 3,5olo a.a. na base 2SZ.
Status: ATIVO

nI rla inr I c ln ton ns erl od à oo oc II fe ap l-n nal Id m lnele np tos on e If do op p
Garantiasi (i) ReBine Fiduciário sobre os Créditos I
Fiduciária de Imóveis, nos termos do Anexo ll do
celebrado entre a Fiduciante e a Emissora; e (iii) G

os da CCB ne FP FllV 03/17; (iil Alienaçào
cular de Alienaçâo Fiduciária de lmóveis,
a prestada pelos tiadores os Srs. Eduardo

Antonio sahadi Ditolvo, Heloisa Helena sitrangulo Ditolvo, rúlio césar da silveira Lemos, Glaura Guimarâes Lemos e
CIáudio losé Sitrângulo no âmbito do Contrato de Cessão.

mobiliários oriund
lnstrumento Parti

arantia Fidejussóri
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Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 99 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 8.500.000,00 Quantidade de ativos: 8500
Data de Vencimento: 27 /12/202t
Taxa de furos
Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no período Pendências: - Confirmação do registro/depósito das 59 CCIs; - Aditamento ao Contrato de
Custódia para prevel'o novo valor de registlo das novas 59 CCIs; - 0L via oliginal da AGT realizada em maio/18; - 01 via
original do LQ Aditamento ao Termo de Securitização; - Cópia dos Contratos de Alienação Fiduciária das unidades; - Cópia das
60 CCB; e - Cópia do 1e Aditamento ao Contlato de Cessão devidamente registr?do.
Garantias: (i) Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários oriundos da CCB ne FP FIIV OLIlB; (ii) Alienação
Fiduciária de Imóveis, nos termos do Anexo Il do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis; (iii)
Garantia Fidejussória consubstanciada por pessoas físicas, definidas na cláusula 1.1 do Termo de Securitização; e

[iv) Fundo de Reserva.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Série: 100 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 4.300.000,00 Quantidade de ativos: 1

Data de Vencimenfo: 25l I I /2O2ô

Taxa de f uros: CDI + 3,5o/o a.a. na base 252.

Inadimplementos no período: Pendência: - Alienação Fiduciár'ia registr-ada nos Registros de Imóveis competentes
Garantias: (i) Regime Fiduciári o instituído sobre os créditos Imobiliários, representados pela ccl; (ii) Alienação
Fiduciária de Imóveis de propriedade da Viareggio SPE Empreendimentos imobiliários Ltda., conforme identificados
no Anexo I de cada um dos Instrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de Imóveis; (iii) Fiança
consubstanciada por pessoas físicas no âmbito do Contrato de Cessão; e (iv) Fundo de Reserva constituído através
da retenção de parte do Preço de Aquisição Líquido, na forma da cláusula 2.9.3 do Termo de Securitização.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 107 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 25.000.000,00 Quantidade de ativos: 25000
Data de Vencimento: 25/02/2022
Taxa de f uros: CDI + 60/o a.a. na base 252.
Status: INADIMPLENTE

mene notos eríodo:lnadimpl Pendência claDe dep nctainocorrê Evede denromção ncimentoVe emb o§comodo,Antecipa
mentodocu necessa f los suaa ntetefere aopa fa exefclclo asoci de 1B20

equivalente às seguintes despesas, a ser recalculado mensalmente (a) valor equivalente a 3 (três) meses de f uros
Remuneratórios, com base na última Taxa DI (conforme definido no Termo de Securitização) divulgada pela 83; e
(b) valor equivalente a 6 (seis) meses de despesas relacionadas a condomínio e IpTU dos Imóveis objeto das
Alienaçôes Fiduciárias.

s:Garantia Alien claFidu rlas de(i) ações ovetslm de rieda d e da RIUNFOTprop IABAH MEMPREENDI sENTO
IMO BILIÁRIO SPES Tt e

,DA.
a LISBOA ME RP EEN DIM SENTO tSPE T,D4., enl unto, s bso matrículasasconj registrado

dentifiI cadas no IAnexo de acad duIn lnstrumenos Sto culParti resa ed Fi deduciáriaAlienação lmóvei Garantias; (ii)
dFi e conssorta substanciada,ju slfí e Fun dopessoaspor cas; d Ree serva(ii ) tovalor dtal cobrireveracujo mono tante Ir

(

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 108 Emissão: 1

1182858v15 128011

Página 79 de 85

Ativo: CRI

Status: INADIMPLENTE



Data de Vencimento: 25/02/2022

Status: INADIMPLENTE

no período: Pendências: - Matr'ícula de númelo 87.306; e - Encaminhal infolmações soble os CréditosInadimplementos
Imobiliár'ios, relerente ao ano de 2018.

Garantias: (i) Alienações Fiduciárias de lmóveis de propriedade da
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., registrados sob as matrículas identificadas no Anexo I do Instrumento
Particular de Alienação Fiduciária de Imóveis; (ii) Garantia Fidejussória consubstanciada por pessoas físicas; e (iii)
Fundo de Reserva cujo valor total deverá cobrir o montante equivalente as seguintes despesas, a ser recalculado
mensalmente [a) 3 (três) meses de furos Remuneratórios, com base na última Taxa DI (conforme definido abaixo)
divulgada pela 83; e (b) 6 (seis) meses de despesas relacionadas a condomínio e IPTU dos lmóveis.

RASANTA NICA SPE PARTICIP ESE

Volume na Data de Emissâo: R$ 5.600.000,00 Quantidade de ativos: 5600

I

{

Emissora: Hatritasec Securitizadora S,A.

Ativo: CRI

Série:111 Emissão: L

Volume na Data de Emissão: R$ 90.000.000,00 Quantidade de ativos: 90000
Data de Vencimento: 30106/2022

Taxa de f uros: CDI + 3o/o a.a. na base 252
Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no período: Pendências: - Decla ração atestando a ocon'ência ou não dos eventos de Vencimento
Antecipado; - Matrículas dos imóveis (Anexo II) contendo o cancelamento da hipoteca; - Matrículas dos Imóveis em garantia
compt'ovando o I'egistro da AF em favor da Securitizadola; - Cópia do Boletim de Subsclição das debêntures; - Balancetes
Trimestral, referente aos Trimestres de 2018; - Declaraçâo, assinada pela Emissora, demonstrando a correta destinação dos
recul'sos, nos períodos de julho à selembro e outubro à dezembr-o; e - Complovante de pagamento do juros e despesas objeto
da notificação emitida no dia 01 de fevereiro de 2019.
Garantias: Regime Fiduciário e Patrimônio Separado; e Alien ação Fiduciária de lmóveis, livres e desembaraçados de
quaisquer ônus.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:114 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 16.000.000,00 Quantidade de ativos: 16000
Data de Vencimento: 25/07 /2022
Taxa de furos: CDl.

Status: INADIMPLENTE

lnad nontos e Penríodo: S:dênciaimplem p Matrí, coculas IÍ1 no olt fes oriectivo decialpfe tação, stro de mp óveis,Regi
Alie duciFi afl ntratoCo denações Cessã o nos RTDs Sda rtesPa doseI'egistlado nientesInterve Anuentes;

culasMatr'í, em AF demonstlaS, dn o osuer-egrstlada estãotmovets VfESli de uitq restruer lncq lusive Sda Hi CAS.isq 'içõe pote
000h2 do devedldo fo OSd dCré ito m ,bo lail 0 vlaLrios; nal E

)^ud Iu|ascri de Emi são CCIde
Garantias: (i) Regime Fiduciário ,

desembaraçados de quaisquer ônus;
e integral cumprimento das Obrigaçõ

(iii) Fiadores, representados por três pessoas físicas, que garantem o pontual
es Garantidas; e (iv) Fundo de Reserva.

e Patrimônio Separado; (ii) Alien ação Fiduciária de Imóveis, livres e

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 119 Emissão: 1

Vol ume na Data de Emissão: R$ 10.000.000,00 Quantidade de ativos: 10000

/0e/2022Data de Vencimento: 29

Taxa de f uros: CDI + 5o/o a.a. na base 252.
Status: INADIMPLENTE

,t
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lnadimplem entos no período: Pendências: - Matrículas com prenotação e registlo, no lespectivo caltório de RGl, das
Alienações Fiduciár'ias dos Imóveis; e - Relatório Trimestral de Destinação de Recur-sos, contendo os valot.es e percentuais
destinados a cada Empreendimento Alvo, acompanhado dos comprovantes e o cronogl?ma de avanço de obras de cada
Empreendimento Alvo, nos te[mos do Anexo IV da CCB, reíerente ao Tlimestr-e de Outubr.o a Dezemb ro/20tB
Garantias: Regime Fiduciário e Patrimôni o Separado; Alienações Fiduciárias de Imóveis sobre imóveis livres e
desembaraçados de quaisquer ônus; Fiadores, sendo estes 5 pessoas físicas, assumindo a responsabilidade pelo
pontual e integral cumprimento das Obrigações Garantidas; Fundo de Reserva, cujo valor total deverá cobrir o
montante, apurado mensalmente, equivalente a 3 parcelas de furos Remuneratórios e 6 meses de despesas
relacionadas a condomínio e IPTU dos lmóveis.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 120 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 33.000.000,00 Quantidade de ativos: 33000
Data de Vencimento: IO/06/2026
Taxa de luros: IPCA + 8,95o/o a.a. na base 360.
Statu s: I NADllvl PLENTE

lnadimplementos no período: Pendências: - Relatór.i o Mensal de Gestão, r'eferente aos meses de outubro a dezembr.o; e -
Relatót'io de Destinação de Recursos, contendo os comprovantes, cronograma de avanço de obras dos Empreendimentos
Alvo, nos moldes do Anexo Il e III Esclitura de Emissão de Debêntules, referente aos meses de outubro a dezembro/2o1"8 e
janeiro amarço/2019.

Garantias: Os CRI contarão com as seguintês garantias: (i) Alienações Fiduciárias de Imóveis; [ii) Cessão Fiduciária
de Direitos creditórios; fiii) Promessa de cessão Fiduciária; e (iv) Fundo de Reserva.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 121 Emissão: 1

Volume na Data de Emissâo: R$ 17.000.000,00 Quantidade de ativos: 17000
Data de Vencimento: l0/06/2026
Taxa de furos: IPCA + 8,95% a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE

lnadimp p Pendência Re lató Gestã leferente blo deze bel tomen ns o odert o: flo evt san dI oa meses dS eo, outu a ITI ro.
Garantias: Os CRI contarão corn as seguintes Fiduciárias de lmóveis; (ii) Cessâo Fiduciária
de Direitos creditórios; (iii) Promessa de cessão Fiduciária; e (iv) Fundo de Reserva.

garantias: (i) Alienações

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 123 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 10.000.000,00 Quantidade de ativos: 10000
Data de Vencimento: 29/12/2022
Taxa de furos: CDI + 4o/oa.a. na base 2S2.
Status: INADIMPLENTE

IPTU dos lmóveis, t'eferente aos últimos 06 (seis) meses, r'efelente aos meses de dezembr.o.20LB a fevereir.o.2019; - Cópia da
AGE da Emissora da Debêntures ICEGG Empleendimentos] com a delibemção das condições da Emissão de Debêntur.es,
devidamente registrada na JUCESP; - cópia da Esclitur-a de Debêntules, devidamente registrada na .f ucESp; - Cópia da
Esct'itura de Debêntures, devidamente regist|ada no RTD de São Paulo/Sp; - Cópia do Contr.ato de Cessão devidamente
assinado pelas partes e regist|ados no RTD de São Paulo/SP; - Relatório Trimest|al de Destinaçâo de Recursos, por.meio de
declaração na fot'ma descrita no Anexo lll à Escritum de Debêntures, devidamente assinado pelos representantes legais da
Devedora acompanhada do ct'onograma físico financeilo do Empleendimento Alvo, bem como do contl.ato social da

lnadimplementos no período: pendências: - Re latório contendo as info rmações das despesas lelacionadas a condomínio e

elárial'l Erndo mentoprop eAlvo co dS ospreendi contratos de I'alTtpia feque m, nota fiscais s SCUSolige pectiva uivos onrq
rmatofo L

,XM
e Có daa dAF move devidamenteis, noo rtóriocalegistrad com

(

(
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Garantias: (i) Alienaçâo Fiduciária de Imóveis; e (ii) Fiança outorgada pela CEGG Participações S.A., CEGG
Construtora e lncorporadora LTDA e 3 {três) pessoas físicas, conforme consta no Termo de Securitização.

Emi ssora: Hatritasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 124 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 60.000.000,00 Quantidade de ativos: 60000
Data de Vencimento: 21/01/2029
Taxa de f uros: IGP-M + 9,5o/o a.a. na base 360.
Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no período: Pendênci as: - Relatór'io Gelencial, contendo as informações identiíicadas por lote e que estão
descritas no Contt'ato de Cessão Fiduciária, referente aos meses de dezembro e janeiro; - Cópia dos Contratos de AF de euotas
0I,02,03,e04, r'egistrados nos RTDs de GO e MT; - Cópia dos Contlalos de Cessâo de Cr'éditos, r'egistrado nos RTDs do GO,
ES e MT; - Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciár'ia, para contemplal o status quo das vendas de lotes do
Empreend imento 0 L, 02, 03 e 04 e a alualização d os Anexo I e II; - N otificação aos Adquilentes dos empreend imentos, acer.ca
da presente cessão fiduciária de Direitos Creditórios; - Complovação do pagarnento pelas Devedoras (BRDU SpE yárzea
Grande, BRDU SPE Tangará da Serra, BRDU SPE Cuiabá e BRDU SPE Sâo Mateusl dos valores con'espondentes das CCBs na
conta do patrimônio separado; e - Relatório Trimestral comprovando a Destinação dos Recursos das Cédulas, confor-me
modelo no Anexo VII do Termo de Securitização, referente aos meses de janeilo a março.
Garantias: (i) o Aval, em cada uma das Céd ulas; (ii) a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios OL,OZ,O3 e 04; (iii) a
Alienação Fiduciária de Quotas 01,02,03 e 04.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 129 Emissão: I
Volume na Data de Emissão: R$ 74.000.000,00 Quantidade de ativos: 74000
Data de Vencimento: 29/ll/2022
Taxa de f uros: CDI + 2,3o/o a.a. na base 252
Status: TNADIMPLENTE

Recursos nos termos do Anexo VI da CCB, descrevendo or

aplicado no período. (Trimestral); e - Comprovante de ver-i

- Relatório Trimestral, com a descnição detalhada e exaustiva da Destinação de
s valores e percenfu
ificação do Fundo de

ais destinados a cada Empreendimento Alvo
Despesas, r'eferente ao mês de fevereiro/ 18.

Inadimplementos no período: Pendências

com a seguinte garantia: Alienações Fiduciárias de ImóveisGarantias: Os CRI contarão

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série: 130 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 40.000.000,00 Quantidade de ativos: 40000
Data de Vencimento: 29 1/2A2t
Taxa de f uros: CDI + 3o/o a,a, na base 252
Status: INADIMPLENTE

t'egistrada no Registt-o de Imóvelcompetente; - Envio da verificação do Valor Mínimo de Garantia, o qual deverá corresponder.
a 100% da PMT da CCB, referente ao mês de janeiro; e - Relatório Trimestral de comprovação da Destinação dos Recursos e
o cronograma de avanço de obras do Empreendimento Alvo, nos termos da CCB, r'efelente ao per.íodo dezembr.o/1g a
fevereiro/ 19.

9;

Ina dim e o:ríod enclaPend J- Cplementos p om ntel'ova VCda r-ifi manuteda dap cação zãoRa Cade lantiançâo em no
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Carantias: Aval prestado pela Evên Construtora e lncorporadora S.A.; Alienaçâo Fiduciária de Imóveis e a Alienaçâo
Fiduciária de Quotas que será mantida válida e em vigor até a efetiva constituição da Alienaçâo Fiduciária de Imóveis.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:132 Emissâor I
Volume na Data de [missãor R$ 76.000.000.00 Quantidade de ativosr 76000
Data de Vencimentot 16/O1/2031
Taxa de luros: IPCA + 7,5olo a.a. na base 360.
Statusr ATIVO

lnadimplementos no perÍodo: Nào ocor.l.el.am inadimplementos no período

ria do lmóvel Fernão Dias; Alienaçâo l-iduciária do lmóvel privalia; Cessâo Fiduciária
de Direitos Creditórios Fernão Dias; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios privalia; e Fundo de Reserva no valor
mínimo equivalente a 1 (uma) parcela média dos CRI dos próximos 1Z (doze) meses.

Garantias: Alienaçâo Fiduciá

Ativo: CRI

Série:135 Emissão:1
Volume na Data de f,missâo: R$ 22.251.000,00 Quantidade de ativost 22251
Data de Vencimerto: 25 / 0B / 2029

Taxa de luros: 9,5olo a.a. na base 360
Status: ATIVO

Inadimplementos no período: Não ocor.feram inadimplementos no per'íodo

Garantias: A Alienaçâo Fiduciária, a Cessâo Fiduciária, a Fiança, Fundo de Reserva e a Coobrigação.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A

Ativo: CRI

Série:136 Emissâo:1
Volume na Data de Emissâo: R$ 10.500.000,00 Quantidade de ativos: 10500
Data de Vencimentot 28/02/2024
Taxa d e I u ro s: CD I + 60/0 a.a. na base 252

Inadimplementos no período: Nào ocorreI"m jnadim plementos no período
essão Fiduciária de Recebíveis e (iii) AJienaçâo Fiduciária.Carantias: (i) Fiança; (ii) C

Ativo: CRI

Série:138

Volume na Data de Emissão: R$ 15.000.000,00 Quaotidade de ativos: 15000
Data de VencÍDent ot l0/04/2023
Taxa de furos: CDI + 3o/o a.a. na base 2Sz
Status: ATIvO

naI lnld I nl en ot IIs o re I od N oo fco et' ilt' In1p Inad ITI r-nele nto onp e I do op p

Garantias: Alienaçâo Fiduciária de lmóveis e Fiança.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Série:144 Emissâo:1
Volume na Data de f,missão: R$ 9.600.000,00
Data de Vencimento: 29 / 04 / 2024
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Emissora: Habitasec Securitizadora S.A,

Status: ATIVO

Emissorat Habitasec Securitizadora S.A.

Emissâo: I

Quantidade de ativosi 96000



Taxa de luros: CDI + 5olo a.a. nâ base 252,
Status: ATIVo

lnadimplemen pen plenotos odo N ocoào jIIEl-aM nadim nomentos ríodope

ienaçâo Fiduciária de Imóveis, Fiança e Fundo de Reserva.Carantias: Al
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ANEXO V

AOTERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS tMOBtLtÁRtOS DA 147ê SÉR|E DA 1e EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIzADoRA 5.A. cELEBRADo EM z]. DE

MAIO DE 2019

Declaroção do CoordenodoÍ Líder
BANCO ABC BRASIL S/A, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários,
inscrita no CNPJ/ME sob o ne 28.195.667/0001-06, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida cidade Jardim, ns 803, 2e andar, cEP 01.453-000, (doravante denominado "coordenador',),
na qualidade de Coordenador da oferta pública de distribuição dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da

1.47e série da Le emissão ("Emissão"), em que a HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com
registro de companhia securitizadora perante â CVM, com sede na cidade de Sâo Paulo, Estado de São paulo,

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no- 2.894,9e andar, conjunto 92, cEp 01451-902, inscrita no cNpJ/MF sob o
ns 09.304.477 /0001.-58 (dorãvante denom inada sim plesmente "Em issora") atua na qualidade de emissora dos
Certificados de Recebíveis lmobiliários da Emissão, que serão objeto de oferta pública de distribuição e a

oLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTUtOS E VALOREs MOBtttÁRtos S.A., instituição financeira, com sede
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, ne 3.434, bloco 7, sala 201.,

Barra da Tijuca, cEP 22640-102, inscrita no cNPJ/MF sob o ne 36.113.876/0001-91, atua como agente
fiduciário ("Aeente Fiduciário"), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a

Emissora e com o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vÍcios da operação, além de ter agido com
diligência para assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas
pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da Emissão.

São Paulo,21 de maio de 2019.

BANCO ABC BRAStt S/A

Nome

Cargo:
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