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TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉDrTO5 rMOBtLtÁRtOS
Pelo presente instrumento particular (conforme definido abaixo):
HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora

t.

perante a Comissão de Valores Mobiliários ("gVM"), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 2.894,9e andar, conjunto 92, CEP 01451-000, inscrita no
Cadastro Nacionâl da Pessoa.lurídica do Ministério da Economia, Fazenda e Plânejamento ("CNPJ/ME")
sob o ne 09.304.427 /000],-58, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Emissora");
Na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10e da Lei

n! 9.514 e da lnstrução CVM

ne

583:

[.

oLlvElRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBIUÁRIOS S.4., instituição financeira,
com filial situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, ne 1.052, 13e

andar, sala 132, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/ME sob

o ne 36.113.876/0004-34,

neste ato

repÍesentada na forma de seu Estatuto Social, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
(

"Agc-nteIs!-usÉ-d o" ) ;

Vêm, por este, e na melhor forma de direito, celebrar o presente Termo de Securitizoçõo de Créditos
lmobiliários ("Termo de Securltizacão"), para vincular os Créditos lmobiliários aos Certificados de Recebíveis
lmobiliários da 154i e 155! Séries da 1a Emissão da Habitasec Securitizadora S.A., de acordo com o artigo 8e

da Lei ns9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, a lnstrução da CVM ne414, de 30 de
dezembro de 2004, conforme alterada, a lnstrução da CVM ne 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada, e demais disposiçôes legais aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas.
CúUSULA PRIMEIRA . DEFINIçÕES

1.1.

pg[{gQgg:

Para os fins deste Termo de Securitização, adotem-se as seguintes definições, sem prejuízo

daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente:

1.1.1.

Exceto se expressamente indicado: (i| palavras e expressões em maiúsculas, não definidas

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

(abaixo definido); e (ii)o masculino incluirá o feminino e o singular incluirá o plural. Todas as
referências contidas neste Termo de Securitização a quaisquer outros contratos ou documentos
significam uma referência a tais contratos ou documentos da maneira que se encontrem em viBor,
conforme aditados e/ou, de qualquer forma, modificados.

"Adquirente":

Terceiro adquirentê do(s) lmóvel(is) Cessão;

"Adq uirente de lmóveis

Terceiro adquirente do(s) Imóvel(is) Alienados;

Alienados"
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"Aeente Fiduciário":

OTIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS

E

VALORES MOBITIÁRIOS

S.4., acima qualificada;
"Alienacões Fiduciárias de

lmóveis":

Alienações fiduciárias em garantia a serem constituídas sobre os
lmóveis, nos termos do lnstrumento Particular de Alienação Fiduciária
de lmóveis;

,,AN

ENTTDADES DOS MERCADOS
FINANCEIRO E DE CAPITAIS, associação privada com sede na cidade de

ASSOCTAçÃO BRAS|TE|RA

BIMA,,:

DAS

São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida das Nações Unidas, ne 8501,

2le andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/ME sob o
ne 3 4.27 1.77

1./ O0O7

-62i

"Assembleia Geral de Titulares

Assembleia gêral de titulares de CRI a ser realizada em conformidade

de CRl"

com a Cláusula Onze deste Termo de Securitização;

"Ba nco Liq

u

idante":

Banco ltaú-Unibanco S.A., responsável pela liquidação financeira dos
CRI;

"Boletins de

Su

bscrição":

Boletins de subscrição dos CRl, por meio dos quais os investidores
subscreverão os CRI e formâlizarão a sua adesão a todos os termos e
condições deste Termo de securltização e da Oferta;

"

83"

A B3 S.A.

-

BRASIL, BOLSA, BALCÃO

-

Segmento Cetip UTVM, instituição

devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestação
de serviços de depositário eletrônico de ativos escriturais e liquidação
financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 5ão Paulo, na
Praça Antonio Prado, ne 48, Centro, CEP 01010-901;
,,CCBS,,:

Em conjunto, a Cédula de Crédito Bancário ne 10350003-0, vinculada ao
CRI 154Ê Série, e a Cédula de Crédito Bancário ns 10350004-9, vinculada

ao CRI 155a Série, emitida pela Devedora (conÍorme abaixo definida) em

favor do Cedente (conforme abaixo definido) no valor

de

RS35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), por meio da qual o
Cedente (conforme abaixo deÍinido) concedeu financiamento

imobilíário

à

Devedora, cujos recursos serão destinados

ao

Empreendimento Alvo;
,,CCIS":

As Cédulas de Crédito lmobiliário integrais, sem garantia real ou
fidejussória, sob a forma escritural, emitidas pela Emissora, nos termos
do §3e do artigo 18 da Lei ne 10.931/04 e da Escritura de Emissão de ccl,
rep resentativas dos Créditos lmobiliários;
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"Cessão Fiduciária de

Cessão fiduciária dos Recebíveis decorrentes da venda dos lmóveis

Recebíveis":

Cessão, a ser constituída pela Devedora, nos termos

do lnstrumento

Particular de Cêssão Fiduciária de RecebÍveis;

"Cedente":

coMPANHIA HIPOTECÁR|A PIRATINI

-

CHP, instituição financeira, com

sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do sul, na Avenida

Cristóvão Colombo, ne 2955

-

Conjunto 501,

CEP

90560-002, inscrita no

CNPJ/ME sob o n.e 18.282.093/0001-50;
,.CEÍ1P21"

..

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2 deste TeÍmo de
Securitização;

,,CNPJ/ME,,:

CadastÍo Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento;

"Código Civil":

Lei ne 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alteradã, ou outra
legislação que venha a substituí-la;

"Códieo de Processo Civil":

Lei ne 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada, ou outra
legislação que venha a substituí-la;

"Condicões Precedentes":

São as condições precedentes para que a Emissora realize o pagamento

do Preço de Aquisição Líquldo, conforme previstas na Cláusula 3.4 do
Contrato de Cessão;

"Côn iuses"

Em conjunto, JANE MONTEIRO SAMARCOS WANDERTEY, brasileira,
biomédica, portadora da cédula de identidade ne !.742.444-SSP/PE,
inscrita no CPF/ME sob o ne 021.618.444-40, residente à Avenida Boa
Viagem, 1338, apto. 2401, Boa Viagem, Recife/PE, CEP ne 51011-000

("Jane"); Sl[VlA MARIA DE OtlvElRÂ wANDERLEY, brasileira,
empresária, portadora da cédula de identidade nç 1.132.981-SSP/PE,
inscrita no CPF/ME sob o ne !27.777.544-15, residente à Avenida Boa

Viagem, 1998, apto.601, Boa Viagem, Recife/PE, cEP ns 5111-000
("§j!v!a"); e FABIO FERREIRA 6UElROS, brasileiro, empresário, portador
da cédula de identidade ne 4.256.347-SDS/PE, inscrito no CPF/ME sob

o

ne 794.584.594-00, residente à Avenida Boa Viagem, ne

apartamento 1101, Boa Viagem, Recife/PE,
em conjunto com Jane e Silvia,

,,CôN

CEP

178,

51011-000 ("Fábio" e,

u es"

"Conta do Patrimônio

Conta coÍrente ne 36296-7, agência ne 7307, mantida junto ao Banco

Seoarado":

ao Banco ltaú-Unibanco 5.A., de titularidade da Emissora;
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"Contratos de Compra e
Venda":

e venda celebrados com os respectivos
Adquirentes, conforme descritos e caracterizados no lnstrumento
Cada contrato de compra

Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis;

Contrato de Cessão

lnstrumento Porticulor de Controto de Cessõo de Créditos lmobilidrios e
Outtos Avenças, celebrado, nesta data, entre o Cedente, na qualidade

de cedente, a Emissora, na qualidade de cessionária, a Devedora, na
qualidade de devedora, fiduciante e interveniente anuente, os Fiadores,
na qualidade de fiadores, os Cônjuges, na qualidade de intervenientes
anuentes, por meio do qual os Créditos lmobiliários, oriundos das

CCBs,

foram cedidos pelo Cedente à Emissora;
a própria Securitizadora, na qualidade de distribuidora líder da Oferta;

"Coordenador Líder":

É

"Créditos lmobiliários":

Os direitos de crédito decorrentes das CCBS, e representâdo pelas CCls,

com valor total de principal de RS35.000.000,00 (trinta e cinco milhões

de reais), acrescido de juros, conforme previsto nas CC8, bem como
todos e quaisquer outros encargos devidos por força das CCBs, incluindo
a totâlidade dos respectivos acessórios, tais como encargos moratórios,

multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários e
demais encargos contratuais e legais previstos na e relacionados às
CCBs;

,,CRI":

Em conjunto os CRI 154n Série e 155r Série;

"CRl 154ê Série":

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 154e Série da 1a Emissão da
Emissora, emitidos com lastro nos Créditos lmobiliários, por meio da

formalização deste Termo de Securítização, nos termos do artigo 8e da
Lei ne 9.514/97;

"CRl 155-a Série"

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 155s Série da 1e Emissão da
Emissora, emitidos com lastro nos Créditos lmobiliários, por meio da

formalização deste Termo de Securitização, nos termos do artigo 8e da
Lei ne 9.514/97;

"CRl em Circula

quórum:

", para fins de Todos os CRI subscritos e integÍalizados, excluídos aqueles mantidos em
tesouraria pelo próprio Cedente, pela Devedora (conforme abaixo
deÍinida) e pela Emissora e os de titularidade de sociedades por elas
controladas;

,,CVM,,:

Comissão

de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime

especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei ne 6.385, de
07 de dezembro de 1976, conforme alterada, com sede na cidade do Rio

Página 6 de 84
1199138v17132111

r

de Janeiro, estado do Rio de laneiro, na Rua Sete de Setembro, ne 111,

Centro,

CEP 20050-006,

inscrita no CNPJ/ME sob o ne 29.507.878/0001-

08;

"Data da Primeira lntePralizacão

SigniÍica a datã em que ocorrer a primeira integralização dos CRI;

dos CRl":

data do primeiro desembolso dos recursos decorrentes das

"Data de Desembolso":

Éa

"Data de

09 de agosto de 2019;

Em

issão":

"Data de Pasamento dos CRl":

Cada data

CCBS;

de pâgamento de Amortização e Juros Remuneratórios,

conforme {4959_!l deste Termo de Securitização;
"Data de Vencimento

Fina

l":

A data de vencimento dos CRl, quâl seja, 11 de agosto de 2023;
PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS ITDA., sociedade

"Devedora"

de Recife, Estado de
Pernambuco, na Praça Miguel de Cervantes, ne 60, Empresarial

empresária limitada, com sede na Cidade

Pernambuco CorpoÍate, Sâla 1801, Bairro da llha do Leite,

CEP 50070-

525, inscrita no CNPJ/ME sob o n.e 04.239.328/O0O1-L6;
Todo e qualquer dia que não seia sábado, domingo ou feriado declarado

"Dia Útil"

nacional na República Federativa do Brasil;

"Documentos da

O o racão"

Os documentos que integram a Emissão, quais sejam (i) as CCBs;
(ii) Escritura de Emissão de cct; (iii) o Contrato de Cessão; (ivl os
lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciáría de lmóveis; (v)
lnstrumento ParticulaÍ de Cessão Fiduciária de Recebíveis (vi) o
presente Termo de Securitização; (vii) os boletins de subscrição dos CRl,

conforme firmados por cada titular dos CRI; (viii! a Declaração de
Veracidade a ser assinada pela Devedora; e (ixl a Declaração de
lnvestidor Profissíonal, conforme firmadas por cada titular dos CRl.

" Em isso

ra"

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., acima qualificada;

"Em issão":

154ê e 155e séries da la emissão de CRI da Emissora;

"Empreendimentos Alvos"

Os empreendimentos imobiliários residenciais, quais sejam

(i)

empreendimento denominado "Edifício Engenho Prince", localizado na
cidade de ReciÍe/PE, objeto da Matrícula ns 61.115 do 4s Oficial de
Registro de lmóveis de Recife/PE; (ii) empreendimento denominâdo
"Mana Beach", localizado na cidade de lpoj uca/PE, objeto da Matrícula
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ne 8.536 do Cartório de lpojuca

-

Ofício Único; e (iii) empreendimento

denominado "Condomínio Eucalipto", localizado na cidade de São
Lourenço ad Mata/PE, obreto da Matrícula ne 18.651 da Serventia
ReBistral de 5ão Lourenço da Mata/PE;

"Escritura de Emissão de CCl":

O lnstrumento Particulor de Emissõo de Cédula de Crédito lmobiliório
lntegrol, Sem Gorontio Reol e Sob a Forma EsctÍturolfrtmado, nesta data,
pêla Emissora;

"Escriturador":

ITAÚ CORRETORA DE VATORES S.4., instituição financeira, com sede na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, n.e 3.500, 3p andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o n.e

61.194.353/0001-64, responsável pela escrituração

da

Emissora,

responsável pela escrituÍação da Emissora;
"Evento de Vencime nto

Tem o significado que lhe é atribuído na cláusula 15 de cada ccB;

Antecipado":
"Fiadores":

Em conjunto,

E

KW Patrimonial ElREtl., empresa individual

de

responsabilidade limitada, com sede e foro jurÍdico na Cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, na Praça Dr. Fernando Figueira, ne 30,6e andar,

sala 601, llha do Leite, CEP 50070440, inscrita no CNPJ/ME sob

L6.822.95410OO7-LO; AI"EXANDRE JORGE

K|ÁUS

o

ne

WANDERLEY,

brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens com Jane, nascido

21 de julho de 1951, engenheiro civil, portador do RG ne 869.477SSP/PE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda ("Ç!ítv!E") ne 054.327.404-78, residente nã Avenida Boa
Viagem, 1338, apto. 2401, Boa Via8em, Recife/PE, CEP ne 51011-000
("Alexandre"), EDUARDO

TORGE KI.AUS WANDERTEY,

brasileiro, casado

sob o regime de comunhão parcial de bens com Silvia, nascido em 26 de

abril de 1950, engenheiro civil, portador do RG ne 761.730-SSP/PE,
CPF/ME ne O47.359.944-97, residente à Av. Boa Viagem, 1998, apto.

601, Boa Viagem, Recife/PE, CEP ne 5111-000

("Eduardo"),

EMMAT{UEttE SAMARCOS WANDERLEY, brasileira, casada sob o reBime
da comunhão parcial de bens com Fábio, nascida em 01 de fevereiro de

1979, empresária, portadora da cédula de identidade ne 4.921.7o9
SSP/PE, inscrita

no CPF/ME sob

o

ne 032.477.164-60, residente

à

Avenida Boa Viagem, ne 178, apartamento 1101, Boa Viagem, Recife/PE,
CEP 51011-000 ("Emmanuelle");

e MARIANA RIBEIRO WANDERLEY,

brasileira, divorciada, nascida em 24 de novembro de 1977, empresária,
portadora da cédula de identidade ne 4.979.547 - SSP/PE, inscrita no

I

cPt ME sob o ns 030.753.394-82, residente à Avenida Boâ Viagem, ne

Página 8 de E4
1199138v17 '1321/1

v

2258, apartamento 301, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51020-000
("Merlerc"); na qualidade de fiadores no âmbito do Contrato de Cessão;
'tid!§,!.ê.nlc"

A Devedora.

"Fundo de Reservâ"

Tem o significado que lhe é atribuÍdo na Cláusula 2.9.5 deste Termo de
Securitização;

"Garantias"

Em conjunto, a Cessão Fiduciária de Recebíveis, as Alienaçôes Fiduciárias

de lmóveis, a fiança outorgada pelos Fiadores nos termos do Contrato
de Cessão e o Fundo de Reserva, com a finalidade de garantir as
Obr
"G-era-n]r-a§-Bcêi§":

ões Ga rantidas;

Em conjunto, a Cessão Fiduciária de Recebíveis e a Alienação Fiduciária

de lmóveis, com a finalidade de garantir as Obrigações Garantidas;
,,IG

P-M,,:

índice Geralde Preços do Mercado, calculado e divulgado pela Fundação

Getúlio Vargas ("FGV");

"lmóveis":

Em conjunto, os lmóveis Performados e os lmóveis Não Performados, de

propriedade da Fiduciante, que serão objeto da Alienação Fiduciária de

lmóveis, conforme identificados em cada lnstÍumento Particular de
Alienação Fiduciá ria de lmóveis;
"lmóveis Cessão":

lmóveis de propriedade da Devedora, que terão os direitos creditórios
decorrentes da sua venda objeto da Cessão Fiduciária de Recebíveis,

conforme identificados no lnstrumento Particular de Cessão Fiduciáría
de Recebíveis;
"lmóveis Performados":

Em conjunto, os imóveis

(i)

relativos

a

determinadas unidades

residenciais performadas dos empreendimentos "Edifício Graças Prince

Vanguard" e "Edifício Boulevard Prince" ("lmóveis Residenciais"); (ii)
relativos às unidades comêrciais performadas do empreendimento
"Edifício Empresarial Pernambuco Corporate" ("lmóvel Comercial"); e

(iii) relativos ao terreno identificado como "Gleba 3" ("Terrenos"),
descritos e caracterizados no Contrato de Cessão e em cada lnstrumento
Particular de Alienação Fiduciária de lmóveis Performados, de

propriedade da Fiduciantei
"lmóveis Não Performados":

lmóveis relativos

a

determinadas unidades residenciais do

empreendimento "Engenho Prince", localizado na cidade de Recife/PE,
nesta data pendentes de habite-se, conforme descritos e caracterizados

no Contrato de
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e no lnstrumento

Particular de Alienação

Fiduciária de lmóveis Não Performados;

"lnstituicão Custodiante":

Oliveira Trust, acima qualificada;

414":

lnstrução da CVM ne414, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada, que regula a emissão e a distribuição pública de CRI;

"lnstrucão CVM ne 400":

lnstrução da CVM ne400, de 29 de dezembro de 2003, conforme

"lnstrucão CVM

nP

alterada, que regula âs ofertãs públicas de valores moblliáríos;
"lnstrucão CVM ne 476":

lnstrução da CVM ns 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada,

que regula as ofertas públicas de valores mobiliários com esforços
restritos;
"lnstruÇão CVM ne 583":

lnstrução CVM ne 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme âlterada,
que dispõe sobre o exercício da função de aBente fiduciárioi

"lnstrumentos Particulares de
Alienacão

Fid

uciária de

o

lnstrumento Particular de Alienação Fiduciária de
lmóveis PerfoÍmados e o lnstrumento Particular de Alienação Fiduciária
Em conjunto,

de lmóveis Não Performados, com a finalidade de garantir as Obrigações

lmóveis":

Garantidas;

"lnstrumento Particular de

O lnstrumento Porticulor de Alienoçõo Fiduciário de lmóveis em Gordntio

Alienacão Fiduciária de lmóveis

e Outros Avenços, firmado, nesta data, entre a Fiduciante, na qualidade

Performados":

de fiduciante e a Emissora, na qualidade de fiduciária, com a finalidade

de constituir a garantia de alienação fiduciária sobre os

lmóveis

Performados, para garantir as Obrigações Garantidas;

"lnstrumento Perticular de

O lnstrumento Porticulor de Alienoçõo Fiduciária de lmóveis em Gorontio

Alienacão Fiduciária de lmóveis

e Outras Avenços, firmado, nesta data, entre a Fiduciante, na qualidade

Não Performados":

de fiduciante e a Emissora, na qualidade de fiduciária, com a finalidade

de constituir a garantia de alienação fiduciária sobre os lmóveis Não
Performados, para gârantir as Obrigações Garantidas;
"lnstrumento Particular de

O lnstrumento Porticulor de Cessõo Fiduciário de Recebíveis em Gorontio

Cessão Fiduciária de

e Outros Avenços, firmado, nestã data, entre a Fiduciante, na qualidade

Recebíveis"

de cedente fiduciante e a Emissora, na qualidade de cedente fiduciária,
com a finalidade de constituir a garantia de cessão fiduciária sobre os
Recebíveis, para garantir as Obrigações Garantidas;

"lnvestidores

P

rofissiona is":

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.3.1 deste Termo de
Securitiza ao;
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"lnvestidores Qualificados"

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.7 deste Termo de
Securitização;

,,IPCA/IBGE":

Índice Naclonal de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado

pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
,.J

Junta Comercialdo Estado de 5ão Paulo;

UCE5P":

"Juros Remuneratórios"

Tem o significado que lhe é atribuído nâ Cláusula 3.1, alínea "(g)", deste

Termo de Securitização;
"Lei ne 6.404/76"

1

Lei ne 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que dispõe

sobre as sociedades por ações;

"lei

ne 9.514/97":

Lei ns 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, que regula

o Sistema de Financiamento lmobiliário;

"Lei ns 1.0.931/04":

Lei ne 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada, que dispõe

sobre a afetação de incorporações imobiliárias, letras de crédito
imobiliário, cedula de crédito imobiliário, cédula de credito bancário,
altera o decreto-leí911, de 1de 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;
Tem o slgnificado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2 deste Termo de

"M DA"

Securitização;

"Obrisacões Garantidas":

o fiel, pontuale integral cumprimento (i) da obrigação de pagamento de
todos os direitos de crédito decorrentes das CCBs, com valor total de
principal de R935.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), incluindo,
mas não se limitando a, o adimplemento das obrigações principais ou
acessórias, pecuniárias ou não, tais como os montantes devidos a título

de valor de principal, atualização monetária, acrescido de juros,
conforme previsto nas CCBs, bem como todos e quaisquer outros
encargos devidos por força das CCBs e do Contrato de Cessão, íncluindo
a totalidade dos regpectivos acessórios, tais como prêmios, encargos

moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas,
honorários e demais encargos contratuâis e legais previstos e
relacionados às CCBs, bem como (iil quaisquer outras obrigações,
pecuniárias ou não, incluindo, sem llmitação, declarações e garantias da
Devedora e/ou dos Fiadores e/ou dos Cônju es nos termos dos
Página
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Documentos da Operação;

Os CRI serão obieto de oferta pública e distribuídos com esforços
restritos, em conformidade com a lnstrução CVM nQ 476, estando,
portanto, automaticamente dispensada de registro de distribuição na

"OÍe rta"

CVM, nos termos do artigo 6e da referida lnstrução;
"Patrimôn io Seoarado"

Patrimônio constituído mediante a ínstituição do Regime Fiduciário, pela

totalidade dos CÍéditos lmobiliários, representados pelas CCls, pela
Conta do Patrimônio Separado, pelo Fundo de Reserva, pela Cessão
Fiduciária de Recebíveis e pelas Alienações Fiduciárias de lmóveis,
incluindo todos seus respectivos acessórios, os quais, nos termos do
artigo 11 da Lei np 9.514/97: (i) constituem patrimônio destacado do
pâtrimônio da Emissora; (ii) serão mantidos apartados do patrimônio da
Emíssora até que complete o resgate da totalidade dos CRI; (iii) serão

destinados exclusivamente à liquidação dos CRI a que estão afetados,
bem como ao pagamento dos respectivos custos de administração e de
obrigações fiscais, inclusive tributos de qualquer natureza, vi8entes ou

que venham a ser instituídos ao longo do prazo do CRl, que tenham
como base de cálculo eventuâis ganhos apurados pelo Patrimônio
Separado; (iv) estão isentos de qualquer ação ou execução promovida

por credores da Emissora; (vf 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
obrigaçôes inerentes aos CRI; e (vi) só responderão pelas obrigações
inerentes aos CRI a que estãc, afetados;
"Prazo de Colocacão":

Prazo de colocação dos CRI contado do início da Oferta até a ocorrência

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

da

totalidade dos CRI pelos lnvestidores; ou (ii) encerramento da Oferta
exclusivo critério da Emissora, o que ocorrer primeiro;
"Preco de Aquisicão":

a

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.8 deste Termo de
Securitização;

"Preco de Aquisicão Líouido":

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.8 deste Termo de
Securitização;

"

P

ré-PaPa m

ento":

pré-pagamento total das CCBs, que poderá ser realizado pela
Devedora a partir do 12e (décimo segundo) mês contado da Data de
Emissão, incluindo o principal, juros remuneratórios e demais juros e

É

e
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nca

s moratórios nela

revistos, mediante notificação a ser enviada

à

Emissora com,

no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data

pretendida para a realização do Pré-Pagamento. Em caso da realização
do Pré-Pagamento, a Devedora pagará prêmio de 2% (dois por cento)
sobre o saldo devedor atualizado das CCBs, conforme fórmula de cálculo

descrita no Anexo lll dâs

CCBs.

Todos e quaisquer outros valores, presentes e futuros, principais e
acessórios, devidos pelos Adquirentes à Devedora por força de cada um
dos contratos de compra e venda dos lmóveis Cessão, de propriedade

"Recebíveis":

da Devedora, incluindo a totalidade dos acessórios, tais

como

atualização monetária, juros remuneratórios, encargos moratórios,
multas, penalidades, indenizações, seguros, despesas, custas,
honorários, e demais encargos contratuais e legais prevístos nos termos

dos Contratos de Compra e Venda.
Resime

Fid uciá

rio

Regime Fiduciário instituído sobre

os

Créditos lmobiliários,

representados pelas CCls, o Fundo de Reserva, a Conta do Patrimônio
Separado, a Cessão Fiduciária de Recebíveis e as Alienações Fiduciárias
de lmóveis, nos termos do artigo 9e da Lei ns 9.514/97;

"Ressate Antecioado
Facu

ltativo":

É

a liquidação integral das CCBs, que poderá ser realizado pela Devedora

quando o saldo devedor atualizado das CCBs, conforme fórmula de
cálculo prevista no Anexo lll das CCBS, atingir montante inferior a RS
4.300.000,00 (quatro milhões e trêzentos mil reais), com a consequente
liquidação integral das CCBs, incluindo o principal, juros remuneratórios

e demais encargos moratórios previstos, sem incidência do prêmio
aplicável na hipótese de Pré - Pagamento, mediante notificação a ser
enviada à Emissora, na qualidade de credora das CCBs com, no mínimo

10 (dez) dias de antecedência da data pretendida para a realização de
referida liquidação.
"Série":

A 154Ê Série ou a 155c Série da 1a Emissão de Certificados de Recebíveis

lmobiliários da
"Taxa Dl":

Em

issora, indistintamente;

Variação acumulada das taxas médias diárias
lnterfinanceiros

-

dos

Depósitos

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 dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela 83 5.A.

-

BRÂSlt, BOLSA,

BALCÃO no informativo diário disponível em sua página na lnternet
h

"Titulares dos CRl":
Página í3 de 84
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Os investidores subscritores e detentores dos CRl, conforme o caso;

"Valor Nominal Unitário":

Tem o significado que lhe é atribuÍdo na Cláusula 3.1, alínea "(e)", deste

Termo de Securitização.

L.2.

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

de modo diverso. Na hipótese de qualquer datâ aqui prevista não ser Dia Útil, haverá prorrogação para o
primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer penalidade. A regra em referência deverá ser adotada em todos
os Documentos da Operação, inclusive nas Atas de Assembleia Geral.

1.3.

A Emissão regulada por este Termo de Securitização é realizada consoante o parágrafo terceiro do
artigo 22 do Estatuto Social da Emissora, consolidado em data de 25 de abril de 2019, mediante deliberação
tomada em Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata foi devidamente registrada perante a Junta Comercial
do Estado de São Paulo em data de 16 de maio de 2019, sob o número 257.983/19-3.

cúUSULA SEGUNDA - oBJETO

E CRÉDITOS

IMOBILIÁRIOS

2.L,

g:Uis!q: Pelo presente Termo de Securitização, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e
irretratável, a totalidade dos Créditos lmobiliários, representados pelas CCls, bem como as Garantias, cedido§
à Emissora pelo Cedente, sem qualquer coobrigação, nos termos do Contrato de Cessão, aos CRI da 154a e da

155ê séries da 1Ê Emissão da Emissora, cujas características são descritas na Cláusula 3.1 deste Termo de
Securitização.

O valor integral da subscrição e integralização dos CRl, que será equivalente ao Preço de
Aquisição, ficará depositado e retido na Conta do Patrimônio Sepârado, e somente será liberado pela

2.1.1.

Emissora à Devedora, nos termos da Cláusula 3.1 do Contrato de Cessão, por conta e ordem do
Cedente, com o cumprimento ou dispensa das Condições Precedentes, nos termos do contrato de
Cessão.

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 pelas CCls, de sua tltularidade,
com valor de principal de Rs35.000.000,00 (trinta e cinco 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 ne 10.931/04, através da declaração contida no A!C4q-V deste
Termo.

2.3,

Caractêrísti cas dos Créditos lmobi liários : As características dos Créditos lmobiliários, representados
pelas CCls vinculados a este Termo de Securitização estão perfeitamente descritas e individualizadas no A!CIq
I deste Termo de Securitização.
2.4.

Página
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Créditos lmobiliários representados pelas CCls serão computados e integrarão o lastro dos CRI até sua integral

liquidação. Todos e quaisquer recursos relativos aos pagamentos dos Créditos lmobiliários representâdos
pelas CCls estão expressamente vinculados aos CRI por foÍça 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 pelas CCls, as CCls, a Cessão Fiduciária de Recebíveis, ãs Alienações
Fiduciárias de lmóveis, o Fundo de Reserva e a conta do Patrimônio Separado:

(al

constituem Patrimônio Separado, não se confundindo com o patrimônio comum da Emissora em
nenhuma hipótese;

(b)

permanecerão segregados do patrimônio comum da Emissora até

o pagamento integral

da

totalidade dos cRl;

(c)

destinam-se exclusivamente ao pagamento dos CRI e dos custos da administração nos termos
deste Termo de Securitização, bem como ao pagamento dos custos relacionados à Emissão,

incluindo mas sem se limitar ã (i) emolumentos da 83 relativos tanto às CCls quanto âos CRI;
(ii) remuneração da Emissora pela estruturação da oferta; (iii) remuneração a ser paga à
lnstituição Custodiante; (iv) remuneração e eventuaas reembolsos de despesas devidos ao ABente
Fiduciário; (v) despesas relativas

a registro de ativos nos

sistemas da 83,

e atualização

da

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

títulos e documentos, quando for o caso;

(d)

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

(e)

não podem ser utilizados na prestação de Earantias e não podem ser excutidos poÍ quaisquer
credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam; e

(Í)

somente respondem pelas obri8ações decorrentes dos

CRI a que estão vinculados.

2.5.

A

2.6,

As CCls representativa dos Créditos lmobiliários foi emitida sob a forma escritural e a Escritura de

titularidade dos Créditos lmobiliários foi adquirida pela Emissora através da celebração do Contrato
de Cessão, sendo que todos e quaisquer recursos decorrentes dos Créditos lmobiliários representados pelas
CCls serão depositados diretamênte na Conta do Patrimônio Separado, mediante Transferência Eletrônica
Disponível (TED) ou por outra forma permitida ou não vedada pelas normas então vigentes.

Emissão de CCI encontra-se custodiada pela lnstituição Custodiante, tendo sido as CCls devidamente
registrada na 83, na forma prevista nos parágrafos 3'e 4" do artígo 18 da Lei ns 10.931/04.

2.7.

Adminis tracão Ordinária d os Créditos lmobiliári os : As atividades relacionadas à administração dos
Créditos lmobiliários representados integralmente pelas CCls serão exercidas pela Emissora, incluindo-se
nessas atividades, principalmente, mas sem limitação:
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o

cálculo

e envio de

informação

à

Devedora

previamente às suas datas de vencimento quanto ao valor das parcelas brutas decorrentes das CCBS, bem
como o saldo devedor atualizado das CCBS, 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

ccls na conta do Patrimônio Separado, deles dando quitâção.

2,a,

Preco de Aquisicão e

P

co de Aouisicão Líouido.

O

preço de aquisição a ser pago pela cessão da

totalidade dos Créditos lmobiliários no âmbito do Contrato de Cessão e mediante os procedimentos
estabelecidos no Contrato de Cessão é de RS35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) ('PfeçS-de
Aouisicão"). Considerando a dedução dos valores relacionados às Despesas Flot, e ao Fundo de Reserva,
conforme previsto no item 3.1.4. do Contrato de Cessão, o Preço de Aquisição líquido a ser recebido pela
cessão da totalidade dos Créditos lmobiliários no âmbito do Contrato de Cessão é de RS 33.729.119,28 (trinta
e três milhões, setecentos e vinte e nove mil, cento e dezenove reais e vinte e oito centavos) ("Preco de
Aouisicão Líouido").

2.8.1. O pagamento do

Preço de Aquisição será realizado nos termos do Contíato de Cessão e

deduzido das despesas e custos relacionados com a Emissão e descritas no Contrato de Cessão e nos
demais Documentos da Operação.

2.8.2. Nos termos do Contrato de

Cessão, parte

do Preço de Aquisição ficará retido para a

constituição de um Fundo de Rêserva, cujo valor total deverá cobrir o montante descrito no Contrato
de Cessão, de acordo com as condições previstas no Contrato de Cessão, conforme descrito na
Cláusula 2.9.5 abaixo.

2.9.

Garantias da Ooeracão

Alienacão Fiduciária de lmóveis. Em Sarantia do fiel, pontual e integral cumprimento
das Obrigações Garantidas, serão constituídas pela Fiducíante, conforme o caso, as Alienações
Fiduciárias de lmóveis, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, nos termos dos

2.9.1.

respectivos lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de lmóveis.

Adicionalmente, por meio do lnstrumento Particular
de cessão Fiduciária de Recebíveis, em garantia do fiel e cabal pagamento de todo e qualquer
montante devido com relação às Obrigações Garantidas, será constituída pela Devedora a

2.9.2.

Cessão Fi

Recebív

:

cessão fiduciária dos Recebíveis, presentes e futuros, decorrentes da venda dos lmóveis
Cessão mediante a celebração de cada Contrato de Compra e Venda, nos termos do artigo 66B da Lei 4.728165.

2.9.3.

Nos termos do Contrato de Cessão, vãlor total dos lmóveis, bem como dos Recebíveis,

em conjunto, deverá corresponder, a qualquer tempo, enquanto as Obrígações Garantidas
(duzentos por
não tenham sido integralmente cumpridas, a um valor igualou superior a 200%
cento) do saldo devedor dos Créditos lmobiliários ("Razão Mínima de Garantia")'
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2.9.3.1.

A

verificação de atendimento

à

Razão Mínima

de Garantia será realizada

semestralmente pela Emissora, em até 05 (cinco) Diâs Úteis antes de cada Data de Pagamento

"), nos termos e condições previstos no Contrato de Cessão. No
cálculo do valor de cada lmóvel, para fins de verificação de atendimento à Razão Mínima de
Garantia, a Emissora levará em consideração: (i) com relação aos lmóveis Residenciais e aos
lmóveis Não Performados, após a obtenção dos rêspectivos habite-se o vãlor estiPulado em
dos CRI ( "Data de Verifica

laudos de avaliação semestrais elaborados pela SERVRE REAL ESTATE sERvlços DE GESTÂo

lMoBltlÁRlA LTDA., com sede na Cldade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio
Ramos, ne 213,5s andar, cj.52, Vila Olímpia, CEP 04551-010, Inscrita no CNPJ/ME sob ns
32.480.802/0001-32, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.235.430.586 ("Asente de Monitoramento"),
cujos custos e despesas dos respectivos laudos de avaliação deverão ser arcados
exclusivamente pela Oevedora, considerando o preço médio do metro quadrado de venda de
unidades pertencentes à cada lmóvel Residencial, nos 06 (seis) meses anteriores à avaliação,
sejam esses meses consecutivos ou não, para veÍificação do valor dos lmóveis Residenciais e
dos lmóveis Não Performados; (ii) para verificação do valor dos lmóveis Comerciais e dos

Terrenos, será utilizado o valor de venda forçada, conforme constante no Anexo ll de cada

lnstrumento de Alienação Fiduciária de lmóveis; e (iii) para os Recebíveis, as parcelas serão
corrigidas conforme a remuneração contratual acordada com os Adquirentes, de acordo com
os seguintes critérios: (a) em relação aos Recebíveis decorrentes dos lmóveis Residenciais,
variação do IGPM/FGV, acrescido de 1% (um inteiro por cento) ao mês; e (b) em relação aos
Recebíveis decorrentes dos lmóveis Não Performados, variação do Índice Nacional da
Construção Civil ("lN!Ç"), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas até a obtenção do habitese e, a partir de então, pela variação do Índice Geral de Preços ao Mercado ("lCPM/FGV"),

acrescido de 1% (um inteiro por cento) ao mês; sendo que deve ser utilizada a média móvel
mensel dos últimos 12 (doze) meses para apuração do IGPM/FGV e do lNcc; e trazidas a valor

presente pela taxa média efetíva dos Juros Remuneratórios, nos termos das CCBs, em cada
Data de Veriíicação.

2.9.3.2. Caso em qualquer Data de Verificação, seja verificado o não cumprimento da Razão
Mínima de Garantia, e/ou os lmóveis Não Performados ainda não possuam habite-se, 100%
(cem por cento) do fluxo oriundo dos pagamentos dos Recebíveis e das vendas das unidades

referentes aos lmóveis Performados será destinado para quitar o valor Principal, iuros
remuneratórios e demais juros, despesas e encargos previstos na§ CCBs'
2.9.3.2.1. Nos casos mencionados na cláusula aCima,

CaSO O

flUxO dOS Recebíveis e das vendas

das unidades referentes aos lmóveis Performados não seja suficiente para quitar o Valor
Principal, Juros Remuneratórios e demais juros, despesas e encargos previstos nas CCBS, a
Devedora deverá, mediante comunicação da Emissora neste sentido:

(i)

constituir Alienação Fiduciárla de lmóveis sobre novas salas comerciais integrantes do
lmóvel Comercial (que não aquelasjá obieto da Alienação Fiduciária) ("Novas Salas"), de modo
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a atín8ir a Razão Mínima de Garantia. A prenotação para registro dos referidos instrumentos

constitutivos das alienações fiduciárias sobre as Novas Salas deverá ser feitã em até 30 (trinta)
dias contados da comunicação da Cessionária mencionada nestã cláusula e,

o

Íespectivo

registro, obtido em âté 60 (sessenta) dias contados da referida comunicação; ou

(ii)

amortizar extraordinariamente as CCB, de forma proporcional aos respectivos saldos

devedores, de forma

a atingir a

Razão Mínima

de Garantia até a Data de Pagamento.

Quaisquer valores pâgos a título de amortização extraordinária deverão reduzir a próxima
amortização programada.
2.9.3.3. Caso o Habite-se referente aos lmóveis Nâo Performados não seja obtido no prazo de
180 (cento e oitenta) dias contados da primeira liberação do Preço de Aquisição Líquido para

a Devedora, a Devedora deverá amortizar extraordinariamente as CCBs, incluindo o Valor
Principal, juros remuneratórios e demais juros e encargos moratórios nela previstos, com a
finalidade de que o saldo então devedor das CCBs, após tais pagamentos, faça com que seja
restabelecida a Razão Mínima de Garantia, desconsiderando para fins desta hipótese, as
Alienações Fiduciárias de lmóveis constituídas sobre (i) o "Edifício Engenho Prince" e (ii) os
TeÍrenos, conforme descritos no Contrato de Cessão. Tal amortização extraordinária deverá

ocorrer na Data de Pagamento dos CRI imediatamente posterior à respectiva Data de
Verificação, sob pena de ser considerado como um Evento de Vencimento Antecipado, nos
termos das CCBS, em complementação aos eventos lá previsto, com o que a Devedora e o
Cedente concordam plenamente.

2.9,3.4. ?ara fíns de cálculo da Razão Mínima de Garantia, deverão ser excluídos (i) os
Recebíveis de Adquirentes que possuam ou tenham possuído 03 (três) parcelas de pagamento
vencidas por mais de 30 (trinta) dias; (ii) os Recebiveis de Adquirentes que possuam ou tenham

possuído 01 (uma) parcela de pagemento vencida há mais de 90 (noventa) dias; (iii) os
Recebíveis

de Adquirentes que possuam ou tenham possuído 02 (duas) parcelas

de

pagamento vencidas até 60 (sessenta) dias; (iv) as parcelas de pagamento decorrentes dos
Contratos de Compra e Venda que ultrapassem a Data de Vencimento das CCBs, nos termos
das CCBs; ê (v) os Recebívels dos lmóveis Não Performados até a obtenção do habite-se. Os
Recebíveis desconsiderados citados nesta Cláusula serão novamente contabilizados para fins
de cálculo de Razão Mínima de Garantia quando os atrasos nas parcelas vencidas e não pagas
seja adimplido pelo respectivo Adquirente, ou ainda, seja re8istrada a Alienação Fiduciária de

lmóvel descrita na Cláusula 5.3 do Contrato de Cessão.

2.9.4.

Garantia

F ideiussória.

Os Fiadores assumem , como fiadores e principal pagadores, em

caráter solidário e sem qualquer benefício de ordem, a responsabilidade pelo cumprimento
de todas as Obrigações Garantidas, nos termos do Contrato de Cessão.
2-9.4.7. A Fiança prestada pelo fiador pessoa jurídica ora prestada considera-se prestada a
título oneroso, uma vez que o EJKW pertence ao mesmo grupo econômico da Devedora, de
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forma que possuem interesse econômico no resultado da operação, beneficiando-se
lndiretamente da mesma.
2.9.4.2. Outorsa Uxória: Os Cônjuges, acima qualificados, neste ato e para os fins do artigo
1.647, inciso lll do Código Civil, manifestam sua integral concordância e aceitação em relação
à Fiança prestada no âmbito da Operação, anuindo com todos os termos e condições que a

regem, previstos no presente instrumento e por estipulação legal, declarando conhecer
integralmente e autorizaÍ todas as obrigações assumidas pela Devedora e pelos Fiadores no
Contrato de Cessão e nos demais Oocumentos da Operação.

2.9.5.

Fundo de Reserva. Adicionalmente às garantias acima, tendo em vista que parte do

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

Patrimônio Separado dos CRI para a constituição de um fundo de reserva ("Fundo de
Reserva"), cujo valor total deverá cobrir o montante equivalente as seguintes despesas, a ser
recalculado mensalmente, em cada Data de Verificação, conforme definida no Contrato de
Ce5são:

(il

velor equivalente

a4

(quatro) vezes o valor da última parcela dos juros remuneratórios

pagos, nos termos das ccBs;

(i0

Valor equivalente a 4 (quatro) meses de despesas relacionadas a condomínio e lmposto
Predial e Territorial Urbano dos lmóveis, conforme declarado e demonstrado pela Devedora

pela apresentação, sempre que solicitada, da última cobrança de IPTU e condomínio dos
lmóveis; e

(iiil

Valor equivalente a 04 (quatro) meses de despesas recorrentes dos CRl, com base na
despesa média dos últimos 12 (doze) meses, cujos valores serão atualizâdos monetariamente,
conforme previsto neste Têrmo de Securitização.
2.9.5.1. Para fins deste TeÍmo de Securitização e dos demais Documentos da Operação, o
valor de retenção inicial do Fundo de Reserva corresponde ao montante de RS 907.068,77
(novecentos e sete mil, sessentã e oito reais e setenta e sete centavos).

cúusutA
3.1.

TERcEtRA - IDENTIFIcAçÃo Dos cRl E FoRMA DE DlsrRlBUlçÃo

Característi cas dos CRI: Os CRI obieto da presente emissão, cujo lastro se constitui pelos créditos

lmobiliários, possuem ãs seguintes características:

Página
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(a)

Emissão:1e;

(b)

Série: 154 ! e 155.;
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(c)

Quantidade de CRI: 35.000 (trinta e cinco mil), sendo 24.500 (vinte e quatro mile quinhentos)
CRI série 154ê e 10.500 (dez mil e quinhentos) CRI da Série 155e;

(d)

Valor Global da Série:

RS35.000.000,00

(trinta

e

cinco milhões de reais),

sendo

R524.500.000,00 (vinte e quatro milhões e quinhentos mil reais) correspondentês aos CRI
Série 154ê e RS10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais) correspondentes aos cRl
Série 1554;

(e)

Valor Nominal Unitário: RS1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão;

(í)

Atualização Monetária: Não há;

(e)

Juros Remuneratórios: 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias 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 dois) Dias Úteis,
calculadas e divulgadas pela 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão no informativo diário disponível em
sua página na lnternet (http://www.b3.com.br) ("Taxa Dl"), acrescida de spreod (sobretaxa)

de (i) 5,0% (cinco por cento) ao ano, correspondentes aos CRI Série 154a e (ii) 8,50% (oito
inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, correspondentes aos CRI Série 155!, ambos
com base em um ãno de 252 (duzêntos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma
exponencial e cum ulaliva pro roto temporis por Dias Úteis decorridos desde a Dãta da Primeira
lntegralização durante o período de vigência dos CRt (em conjunto, Juros Rem uneratórios");
(h)

Periodicidade e Forma de Pagamento da Amortização: de acordo com as tabelas constantes
do Anexo ll deste Termo de Securitízação, sendo a primeira parcela devida após o 18e (décimo

oitavo) mês a contar da Data de Emissão, no dia 11 de fevereiro de ZOZT, de acordo com as
tabelas constantes do Anexo ll deste Termo de Securitização, observadas as hipóteses de
amortização extraordináría dos CRI previstas neste Termo de Securitização e nos demais
Documentos da Operação.

/(i)

Periodicidade de pagamento de Juros RemuneÍatórios: De acordo com as tabelas constantes
do Anexo ll deste Termo de Securitização;

U)

Regime Fiduciário: Sim;

(k)

Ambiente de Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: B3;

(l)

Data de Emissão: 09 de agosto de 2019;

(m)

Local de Emissão: São Paulo
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5P;

(n)

Data de Vencimento Final: 11 de agosto de 2Q23;

(o)

Prazo de Emissão: 1.463 (mil quatrocentos e sessenta e três) dias corridos da Data de Emissão;

(p)

Taxa de Amortização: Conforme tabelâ constante do {4919_[! deste Termo de Securitização;

(q)

caranties: Alienações Fiduciárias de lmóveis, Cessão tiduciária de Recebíveis, Garantia
Fidejussória e o Fundo de Reserva;

(r)

Coobrigação da Emissora: Não há;

(s)

Carência: Não há;

(t)

Subordinação: o

(u)

Data do Primeiro Pagamento de Juros RemuneratóÍios: 11 de setembro de 2019;

(v)

Data do Primeiro Pagamento de Amorti:ação Programada: 11 de fevereiro de 2021"; e

(w)

Forma: nominativa e escritural

CRI da Série L55ê será

subordinado ao cRl de série 154ê;

?.2.

Depósito dos CRI: Os CRI serão de positados para: (i)distribuição pública no mercado primário por
meío do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"), administrado e operacionalizado pela 83, sendo a
distribuição líquidada financeiramente de acordo com os procedimentos da 83; e (iil negociação no mercado

disposto neste Termo, por meio do CET|P2l - Títulos e Valores
Mobiliários ("CET|P21"), administrado e operacionalizado pela 83, sendo as negociações liquidadas

secundário, observado
financeiramente e os

3,3,

CRI

o

custodiados eletronicamente na 83.

Oferta dos CRI: A Oferta dos

CRI será realizada em

conformidade com a lnstrução CVM ne 476 e com

as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e está automaticamente dispensada de registro de

distribuição na CVM, nos termos do artigo 6e da Instrução CVM ne 476.

3.3.1.

A Oferta é destinada âpenas 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 cRl objeto da oferta sejam ofertados a, no máximo,75 (setenta e cinco)
lnvestidores Profissionais e subscritos ou adquiridos por, no máximo,50 (cinquenta) lnvestidores
profissionais. De acordo com os termos da lnstrução CVM ne 476, o Coordenador Líder deverá manter
lista de relação com a identificação dos lnvestidores Profissionais consultados, identificando aqueles

que efetivamente subscreveram os CRl, e deverá entregar à Emissora uma cópia da referida lista
quando do encerramento da Oferta.
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3.3.3. Os

CRI serão subscritos

por meio da assinatura dos Boletins de

Subscrição

e

serão

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

referidos Boletins de Subscrição, devendo os 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 ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na

lnstrução CVM ns 476; e

(c)
f.4.

são lnvestidores Profissionais, nos termos do artigo 9-A da lnstrução CVM ne 539.

atendimento aos requisitos estabelecidos na lnstrução CYM np 414104, a Securitizadora declarã
que atende a regulamentação relacionada (i) ao cadastro de clientes, de conduta e de pagamento e
recebimento de valores aplicáveis à intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em
mercados regulamentados de valores mobiliários; (ii) ao dever de verificação da adequação dos produtos,
serviços e operações ao perÍil do cliente; (iii) à identificação, cadastro, registro, operações, comunicação,
Em

limites e responsabilidade administrativa referentes aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos
e valores. Em observância ao previsto acima, a Securitizadora atesta que observa os procedimentos e
obrigações relacionados à atividade de distribuição de valores mobiliários, dispostos nos Capítulos lll, Vll e Vlll
da lnstrução CVM ne 505/11, na lnstrução CVM no 539/13 e na lnstrução CVM ne 30U99.

3.5.

admltida a subscrição parcial dos CRl, desde que seja atingido o montante mínimo de 23.000 (vinte
e três mil) CRt, que totalizam R523.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), sendo 12.500 (doze mil e
quinhentos) CRt da 154a Série e 10.500 (dez mil e quinhentos) CRI da 1553 Série, sendo certo que o saldo não
É

colocado será cancelado, nos termos da regulamentação aplicável.

3.5,1.

Em atendimento ao disposto no artigo 31 da lnstrução CVM 400, em caso de distribuição

parcial dos CRl, o subscritor dos CRl, nos têrmos do respectivo Boletim de Subscrição, deverá optar
por (i) condicionar sua subscrição à colocação da totalidade dos CRI; ou (ii) condicionar sua subscrição
à colocação do mínimo previsto, se houver, e nesse caso escolher entre: (a) receber a totalidade dos
CRI solicitados;

ou (b) receber a proporção entre a quântidade efetivamente colocada e quantidade

inicialmente ofertada.
3.6.

Encerram nto da Distribuicão dos

CRI

: A distribuição pública dos CRI será encerrada quando

da

subscrição e integralização da totalidade dos CRI ou a critério da Emissora, devendo o Coordenador Líder
enviar o comunicado de encerramento à CVM no prazo legal, conforme previsto na Cláusula 3.6.1 deste Termo
de Securitização.

3.6,1.

contados do encerramento da Oferta,
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em âté 5 (cinco) dias corridos
Coordenador Líder deverá realizar a comunicação de

Em conformidade com o artigo 8e da Instrução

o

cvM

ne 476,

r

encerramênto da Oferta à CVM, devendo referida comunicação ser encaminhada por intermédio da
página da CVM na rede mundial de computadores ou, caso este meio esteja indisponível, por meio de

protocolo em qualquer dos endereços da CVM na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

3,6.2,

Caso

â Oferta não seja encerrada dentro de 06

(seis) meses da data de seu início, o

Coordenador Líder deverá realizar a comunicação previstã na Cláusula 3.6.1 acima, com os dados
disponíveis à época, complementando-o semestralmente até o seu encerramento.

3.6.3.

Caso os CRI não sejam integralmente subscritos, até

o prazo máximo de 24 (vinte e quatro)

meses contados a partir do início da Oferta, a Emissora poderá encerrar a Oferta e cancelar os CRI não

subscritos, devendo, para tanto, aditar os Documentos da Operação neste sentido.
3.7.

NêPociacão nos Mercados Reeula mentados de Valores Mobiliários: Os CRI poderão ser negociados em

mercados organizados de valores mobiliários: (i) apenas entre investídores qualificados, assim definidos nos
termos da tnstrução CVM ns 539 ("lnvestidores Qualificados"), e (ii) depois de decorridos 90 (noventa) dias

contados da data de cada subscrição ou aquislção pelos lnvestidores Profissionais ("Peli9d9-de-BeÉI§ã9"),

conforme disposto, respectivamente, nos artigos 15

e 13 da

lnstruçâo CVM ns 476

e

observado o

cumprimento, pela Emissora, do artiBo 17 de lnstrução CVM ne 476. Após o Período de Restrição e observado
o disposto na lnstrução CVM ne476, os CRI poderão ser negociados entre lnvestidores Qualificados nos
mercados de balcão organizado.
Observadas as restrições de negociação acima, os cRl da presente Emissão somente poderão
ser negociados entre lnvestidores Qualificados, a menos que a Emissora obtenha o registro de oferta

3.7.1.

pública perante a CVM, nos termos do caput do artigo 21 da Lei ne 6385/76 e da lnstrução cVM
ns 400.

3.8.

Declaracões: Para fins de atender o que prevê o item 15 do Anexo lllda lnstrução CVM ne 414, seguem
como Anexo lll, Anexo lV, Anexo V e Anexo Vtll ao presente Termo de Securitização, declaração emitida pela
Emissora, pelo Agente Fiduciário, pelo Custodiante e pelo Coordenador Líder, respectivamente.

cúUsULA QUARTA - SUBSCRIçÃO, INTEGRALIZAçÃO

4,L,

E

TITULARIDADE DOS CRI

Subscricão dos CRI: Os CRI serão subscritos por meio da assinatura de Boletim de Subscrição pelo

lnvestidor Profissional.

4.2.

lntesrallzacão dos CRI: A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente nacional, conforme
estabetecido no Boletlm de Subscrição, pelo Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios,
calculada pro rata die, desde a Data da Primeira lntegralização dos CRI até a data de sua efetiva integralização,
sendo admitido ágio ou deságio no momento da distribuição desde de que aplicado a todos os CRI subscritos
ê integralizados em uma mesma data ("Preco de lnteeralizacão"). A integralização dos CRI será realizada via
83 ou mediante cíédito em conta corrente de titularidade da Emissora.
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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 custodíados eletronicamente na 83. Adicionalmente serão
admitidos os extrâtos emitidos pelo Escriturador com base nas informações prestadas pela 83 quando os

CRI

estiverem custodiados eletronicamente na 83.

cúUsuI.A QUINTA - cÁLCULo

5,1.

DO VALOR NOMINAL UNITÁRIO E JUROS REMUNERATÓRIOS DOs CRI

Forma de Pasamento dos CRI: O Valor Nominal Unitário dos CRI e os Juros Remuneratórios serão

pagos nas Datas de Pagamento e demais condições especificadas no Anexo ll deste Termo de Securitização.
Os Juros Remuneratórios serão calculados de acordo com a seguinte fórmula:

1 = lVNb

x

(Fator

de

luros

-

1)l

Onde:

J

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

-

arredondamento.
VNb

-

Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRl, conforme o caso, desde

a

Data da Primeira tntegralização dos CRl, ou da última Data de Pagamento dos CRI ou da data da última

amortização

ou incorporação de juros, se houver, calculado com 8 (olto) câsas decimais,

sem

arredondamento.

-

Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrêscido de sobretaxa
(spreod), calculado com 9 (nove) casas decimais, com arÍedondamento, apurado da seguinte forma:

Fator dê JuÍos

Fator de Juros =

(F

ator

Dl

x Fator Spread)

Onde:

Produtório das Taxas Dl, desde a Data da Primeira lntegralização dos CRl, ou a Data de
PaBamentos dos CRI imediatamente anterior, incluslve, e a próxima Data de Pagamentos dos CRl,
exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arrendamento, apurado da seguinte forma:
Fator Dl

-

Fator Dr =

fl{r
k-1

+

rorol

Onde:

N

-

k-

Número de taxas Dl over utilizadas
Número de ordem da Taxa Dl, variando de 1(um) até n.
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Iq.L

-

Taxa Dl de ordem k, expressa ao dia, calculada com

8

(oito) casas decimais, com

arredondamento, da se8uinte forma:
1

TDlk=

(r*%*')*

-1

Onde:

Dlt

-

Taxa Dl divulgada pela 83 S.A

Fator Spread

- Sobretaxa

-

Brasil, Bolsa, Balcão, utilizada com 2 (duas) casas decimais.

de juros fixos calculados com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,

conforme calculado abaixo:
dut

Fator Spread =
Spread

-

rSnread. \ ,a

l-r*

*,J

5,0000 (cínco inteiros) para os CRI da Série 154ê; e (ii) 8,5000 (oito inteiros e cinquenta

centésimos) para os

CRI da Série 155a.

Número de dias úteis entre a Data da Primeira lntegralização dos CRl, ou a Data de Pagamento
dos CRI imediatamente anterior, inclusive, e a próxima Data de Pagamento dos CRI ou data de

g!q!

-

cálculo, exclusive.
Observações:

(i)

a "Taxa Dl" deverá ser utilizada consideÍando idêntico número de casas decimais divulgada
pela B3;

(ii)

o fator resultante da expressão (1 + TDlk) é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais

tt-/

sem arredondamento;

II

efetua-se o produtório dos fatores diários (1

+

TDll), 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;

(iv)

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

(v)

o

fator resultante da expressão (Fator Dl x Fator Spread) deve ser considerado com 9 (novel

casas decimais, com arredondamento; e
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para a aplicação de "Dlk" será sempre considerado a "Taxa Dl" divulgada no 5e (quinto) Dia

(vi)

Útil imediatamente anterior à data de cálculo (exemplo: para cálculo no diâ 15, a Taxa Dl
considerada será a publicada no dia 10 pela 83, pressupondo-se que tanto os dias 10, 11, 12,
13, 14 e 15 são Dias Úteis);

(víi)

para os fins deste Termo de Securitização o termo "pq6-ç!qlqgg449qp-g!95..1Ç!!" significa cada

data de pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme Anexo

ll

deste Termo de

Securitização.

A Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI será calculada da seguinte forma

5.1.1.

lai=(VNbxTa.i)xArnl.i

Onde:

Vator unitário da i-ésima parcela de amortização, calculado com

-

AAi

I

(oito) casas decimais, sem

arredondamento.
VNb

TAi

-

-

Conforme definido anteriormente.

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

percentuais ínformados na coluna 'Taxa de Amortização - Tai" nos termos estabelecidos nas tabelas
constante do Anexo ll deste documento.

Ami:

Amortização mínima

do

i-ésimo período calculado com 10 casas decimais, com

arredondamento, de acordo com a seguinte condicionante:

Se:

Se:
O

VNb

*

vNb

,r;

<7; Ami=0
Nb

> 1; Ami. = ,_l Wr.h xf
rV

Sd-ít

ri)

nde

Sdi:

saldo devedor no i-esimo período, conforme valor informado na coluna saldo Devedor do
Anexo llda presente Cédula de crédito Bancário.
A parcela bruta do CRI (PMT) será calculada da seguinte forma

Pi=Aaí+l
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Onde:
Pi

-

AAi

J

5,2.

-

Valor da i-ésima parcela bruta do CRl.

-

Conforme definido ânteriormente.

Conforme definido anteriormente.

Prorrogacão de Prazo: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer

obrigação pela Emissora até o 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.

5.3.

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

encontram-se descritas no Anexo ll deste Termo de Securitização.

5.4.

lntervalo e treoRecebimentoeoP ae a mênto : Fica certo e ajustado que deverá haver um intervalo
de pelo menos 1 (um) Dia Útil entre o recebimento dos recursos necessários para realizar os pa8amentos
referentes aos CRl, advindos dos Créditos lmobiliários e a realizâção pela Emissora dos pagamentos referentes
aos CRl, com exceção da Data de Vencimento Final.

substituicão da Taxa Dl: Se a Taxa Dl não estiver dis ponível quando da data de vencimento dos Juros
Remuneratórios, será utilizado, em sua substituição, para apuração da Taxa Dl, o percentual correspondente

5.5.

à última Taxa Dl divulgada oficialmente até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações
financeiras, multas ou penalidades, quando da divulgação posterior da Taxa Dl. Na hipótese de extinção ou
impossibilidade tegal de utilização da Taxa Dl, ou de ausência de apuração ou divulgação da Taxa Dl por prazo
superior a 10 (dez) Dias Úteis consecutivos, ou a 15 (quinze) Dias Úteis alternados durante o período de 180
(cento e oitenta) dias imediatamente anterior à última data em que se verificar a ocorrência de qualquer
desses eventos, a Emissora fica desde já autorizada a utilizar, para apuração dos valores devidos em razão

deste Termo de Securitização, seu substituto legal ou, na sua falta, a Taxa SELIC - taxa de juros média
ponderada pelo volume das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais,
apurados pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia

-

SELIC. No caso de

extlnção ou impossibilidade legal

de utilização, ausência de apuração ou divulgação da Taxa SELIC a Emissora deverá, em até 2 (dois) Dias Úteis
contados de referido evento, convocar uma Assembleia Gerãl de Titulares de CRI para que seja deliberado
pelos Titulares de CRI o novo parâmetro a ser utilizado para a remuneração dos CRl. Caso os titulares de CRI e
a Devedora não cheguem em um acordo sobre o novo parâmetro a ser utilizado para a remuneração das CCBs

total do saldo devedor
das CCBs e, consequentemente, resgatar antecipadamente a totalidade dos CRl, no prazo de até 30 (trinta)
dias contados da data da assembleia prevista acima ou na próxima data de pagamento das CCBs, o que ocorrer
e dos CRl, a Emissora poderá, a seu exclusivo critérío, solicitar o pagamento antecipado

primeiro, sob pena de, em a Devedora não o fazendo, ficar obÍigada, ainda, ao pagamento dos encargos
moratórios previstos nas CCBs.
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cúUsUtA

6,1.

SEXTA .

AMoRTIzÂçÃo EXTRAoRDINÁRIA PARCIAL E RESGATE ANTEcIPADo

Antecioacã o dos Créditos lmobiliários: Os CÍéditos lmobiliários oriundos das CCBs e re presentados

pelas CCls, podeÍão ser antecipados nos seguintes casos: (i) vencimento antecipado das CCBs; (ii) vendas dos
lmóveis objeto dã Alienação Fiduciária de lmóveis, conforme previsto no Contrato de Cessão; (iii) na hipótese

de Pré

-

Pagâmento, conforme indicado nas CCBS; (iv) na hipótese de Resgate Antecipado Facultativo; ou

(v) caso a Devedora seja exigida a realizar a amortização extraordinária em virtude da não verificação da Razão

Mínima de Garantia, conforme previsto e definido no Contrato de Cessão. Nestes casos, a Emissora utilizará
os recursos decorrentes desses eventos para a amortização extraordinária parcial e proporcional dos CRI ou
para o resgate antecipado total dos CRl, conforme o caso, no 1e (primeiro) Dia Útil subsequente a data de

amortização extraordinária das CCBs, conforme previsto no Contrato de Cessão, ou em até 1 (um) Dia Útil
contado da data de recebimento dos referidos recursos na Conta do Patrimônio Sepãrado, conforme o caso.

6.1.1. Na hipótese de amortização extraoídinária parcial dos CRl, se

necessário,

a

Emissora

elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário um novo cronograma de amortização dos CRl, bem
como atualizará o cadastro na 83, recalculando os percentuais de âmortização 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.

Valor do saldo devedor e m decorrência da ãntecioacão dos Créditos lm obiliários: 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, acima, serão realizados pelo percentual do saldo do Valor
6.2.

Nominal Unitário do CRl, limitado a 98% (noventa e oito por cento), no caso de amortização extraordinária
parcial, e pelo saldo total do Valor Nominal Unitário, no caso de resgate antecípado total, âcrescido de Juros

Remuneratórios, na data do evento , de foÍma pro roto dle, conforme disposto na Cláusula 5.1 acima.

6.3.

Destinacão dos Recursos dos Créditos lmobiliários: Os Créditos lmobiliários oriundos das CCBs e
representados pelas CCls destinam-se exclusivamente ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários
residenciais, obrigatoriamente até a Data de Vencimento das CCBS, nos termos das CCBs, realizado pela
Devedora, ainda que por meio de suas controladas, no âmbito dos Empreendimentos Alvo, o que poderá

abranger os custos diretos relativos à construção e os custos gerais da incorporação imobiliária, ou seja, todas

e quaisquer despesas oriundas do desenvolvimento dos Empreendimentos Alvo, excetuadas as

despesas

dispostas na Cláusula 11 das CCBS. Qualquer alteração nos percentuais mencionados no Anexo I das CCBs e
desde que não sejam alterados os lmóveis do Empreendimento Alvo vinculados, deverá ser precedída de

alteração de todos os Documentos da OpeÍação que se façam necessários, sem necessidade de Assembleia
Geral de Titulares de CRl.

6.4.

A Devedora deveÍá prestaÍ contas, à Securitizadora e ao Agente Fiduciário, da destinação de recursos

e seu status, devendo, a contar da Data dê Desembolso das

CCBs,

emitir semestralmente Relatório de

Destinação de Recursos, na forma do Anexo lV das CCBs e conforme previsto na cláusula 3 das

6,5,

CCBS.

Os Relatórios de Destinação de Recursos deverão descrever os valores e percentuais destinados aos
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Empreendimentos Alvo aplicado no respectivo período, respeitado o pÍâzo limite da Data de Vencimento das
CCBs, nos termos das CCBS, e deverão estar acompanhados dos documentos comprobatórios aplicávei§, tais

como cópias dos contratos e das notas fiscais acompanhados de seus arquivos no formato "XMU' de
autenticação das notas fiscais, comprovando os pagamentos e/ou demonstratlvos contábeis que demonstrem
a correta destinação dos recursos durante o período imediatamente anterior, para fins de caracterização dos
recursos oriundos dos Créditos lmobiliários.

6.6.

Mediante o recebimento dos documentos elencados nas Cláusulas 6.3 e 6.4 acima, o Agente Fiduciário

será responsável por verificar, o cumprimento da destinação dos recursos assumido pela Devedora, sendo que

referida obrigação se extinguirá quando da comprovação, pela Devedora, da utilização da totalidade dos
recursos obtidos com a emlssão das CCBs, conforme destinação dos recursos prevista na acima.

6.7.

Adicionalmente, para fins de atendimento eventuais a exigências de órgãos reguladores e
fiscalizadores, a Emissora e/ou o Agente Fiduciário poderão solicitar o envio de cópia dos contratos, 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, atos
societários e demais documentos comprobatórios que julgar necessários para acompanhamento da utilização
dos recursos pelo Agente Fiduciário. Neste caso, a Dêvedora deverá encaminhar a documentãção em até 10
(dez) Dias Úteis do recebimento da solicitação ou em prazo menor, se assim solicitado expressamente pelos
órgãos reguladores e fiscalizadores.

6.8.

Adicionalmente, os pagamentos recebidos pela Emissora em virtude de um Evento de Vencimento

Antecipado, do cumprimento das obrigações pecuniárias previstas nas

CCBs, nos

termos do Anexo ll das

CCBs,

ou da amortização extraordinária das CCBs, deverão ser creditados na Conta do Patrimônio Separado e
aplicados única e exclusivamente ao pagamento dos CRl.

cúusuLA

7,L.

sÉTrMA - oBRtcAçÕEs DA EMrssoRA

Fatos Relevantes acerca dos CRI e da oróoria Em issora: A Emissora obriga-se a informar todos os íatos

relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora mediante publicação no jornal de publicação de seus âtos
societários, assim como imediatamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de
comunicação por escrito.

,/
7.2.

Relatório Mensal: A Emissora obri ga-se ainda a elaborar um relatório mensal, a partir do mês
subsequente à integralízação dos CRl, bem como a colocá-lo à disposição dos lnvestidores e enviá-lo ao Agente
Fiduciário até o 25e (vigésimo quinto) dia de cada mês, ratificando a vinculação dos Créditos lmobilíários aos
cRt.

7.2,L.

O referido relatório mensal deverá incluir:

(a)

Data de Emissão dos CRI;

(b)

Saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI;
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(c)
(d)

Data de Vencimento Final dos CRI;

Valor pago aos lnvestidores no mês, separado por juros remuneratórios, amortização

programada e amortização extraordinária;

(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Valor recebido dos Créditos lmobiliários;
5aldo devedor dos Créditos lmobiliários;
Cálculo da Razão Mínima de Garantia, conforme definida no Contrato de Cessão;

Valor das despesas recorrentes dos

CRI

ocorÍidas no mês de referência;

Valor aplicado na conta do Patrimônio Separado;
lnformaçôes sobre a Alienação Fiduciária de lmóveis (quantidade de unidades alienadas

fiduciâriamente 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);

(k)
(l)

Informações sobre os Recebíveis, os Contratos de Compra e Venda e os lmóveis Cessão;

lnformações sobre as amortizações extraordinárias dos CRI e das CCBs realizadas no mês de

referência;

(m)
(n)
7

.3.

Valor do Fundo de Reserva; e

lnformações sobre os lmóveis vendldos, incluindo descrição do lmóvel e valor da venda.

Resoonsável oela Elabor

odo s Relatórios

Mensais: T ais relatórios de gestão serão preparados e

fornecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora.

7.3,L,

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

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

7.4,

Fornecimento de lnformacões

titular do

CRI e ao

lãtivâs ãos Créditos lmobiliáÍios: A Emissora obr iga-se a fornecer ao

Agente Fiduciário, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da

respectiva solicitação, todas as informações relativas aos Créditos lmobiliários, desde que estas estejam
disponÍveis ou se.jam disponibilizadas à Emissora por parte do Cedente e/ou da Devedora, conforme o
caso.

7.4,t,

A Emissora obriga-se, ainda, a (i) prestar, fornecer ou permitir o acesso do Agente Fiduciário

em 30 (trinta) dias corridos contados da data de solícitação fundamentada deste,

a

todas as informações

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

Fiduciário, na mesma data de suas publicações, os atos e decisões da Emissora destinados aos titulares
dos CRI que venham a ser publicados; e (iii) informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de qualquer dos

eventos que sejam de seu conhecimento, que permitam a antecipação dos Créditos lmobiliários,
conforme previsto no Contrato de Cessão e neste Termo de Securitização, imediatamente após tomar
conhecimento de sua ocorrência, não sendo considerados para esta finalidade os prazos e/ou períodos

de cura estipulados, bem como as medidas extrajudiciais e judiciais que tenham e venham a ser
tomadas pela Emissora.
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7.5,

Relatório Anual: A Emissora obri ga-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 (trinta) dias coÍridos antes do encerramento do prazo pâra disponibilização na CVM. O

referido organograma do grupo societário da Emissora deverá conter, ínclusive, controladores, controladas,
controle comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de cada exercício social.

7.6.

A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a cuidar para que as operações
que venha a praticar no ambiente 83 sejam sempre amparadas pelas boas práticas de mercado, com plena e

perfeita observância das normas aplicáveis à matéria, isentando o Agente Fiduciário de toda e qualquer
responsabilidade por reclamações, prejuízos, perdas e danos, lucros cessantes e/ou emergentes a que o não
respeito às referidas normas der causa, desde que comprovadamente não tenham sido gerados por atuação
do ABente Fiduciário.

,

A Emissora obriga-se a cumprir integralmente as leis, regulamentos e demais normas ambientais e
trabalhistas em vigor, relativa à saúde e segurança ocupacional, inclusive no que se refere à inexistência de
trabalho infantil e análogo a de escravo, assim como não adotar ações que incentivem a prostituição, em
7.7

especialcom 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, §49, da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA ne 237, de 19 de dezembro de 1997 e/ou os prezos definidos pelos órgãos ambientais das.iurisdições

em que a Emissora atue.

7.A. A Emissora obriga-se a observar e cumprir e fazer com que seus respectivos controladores,
controladas, coligadas, sociedades sob controle comum e seus acionistas e seus diretoÍes, funcionários e
membros de conselho de administração, se existentes, observem e cumpram as normas relativas a atos de
corrupção em geral, nacionais e estrangeiras, incluindo, mas não se limitando aos previstos pelo Decreto-Lei
n.e 2.8481f94O, pela Lei n.e L2.84612013, pelo US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e pelo UK Bríbery Act,

conforme aplicáveis ("Normas Anticorruocão"), devendo (i) manter políticas e procedimentos internos que
das Normas Anticorrupção; (ii) dar pleno conhecimento das Normas
Anticorrupção a todos os profissionais que venham a se relacionar, previãmente ao início de sua atuação no
âmbito deste documento; (iii) abster-se de prâticar atos de corrupção e de agir de forma lesiva à administração
assegurem

o integral cumprimento

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.

7.9.

A Emissora neste ato declara que
(a)

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

por ações com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras;
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(b)

está devidamente autorizada e obteve todâs as âutorizações necessárias à celebração deste

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

dos CRI e ao cumprimento de suâs obrigações aqui previstas e previstas nos demais
Documentos da Operação de que seja partê, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais
e estatutários necessários referentes à Emissora para tanto;

(c)

os representantes legais que assinam este Termo de Securitização e os demais Documentos

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

seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes
legitimamente outor8ados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;
(d)

a celebração do presente Termo de Securitização e o cumprimento das obrigações nele
assumidas: (i) não violam qualquer disposição contída em seus documentos societários; (ii)
não violam qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, a que esteja

vinculada, ou a que seus bens estejam vinculados; (iii) não exigem consentimento, ação ou

autorização de qualquer natureza; e (iv) não acarretam, direta ou indiretamente, o
descumprimento, total ou parcial, de quaisquer contratos ou instrumentos, de qualquer
natureza;
(e)

é legítima e única titular dos Créditos lmobiliários representados pelas CCls e das Alienações
Fíduciárias de lmóveis e Cessão Fiduciária de Recebíveis prestada nos termos do Contrato de
Cessão;

(f)

foram contÍatados escritórios especializados para avaliar os Créditos

lmobiliários

representados pelas CCls, e, em conformidade com a opinião legal da operação, encontramse livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições de natureza pessoal,

real, ou arbitral, não sendo do conhecimento da Emissora a existência de qualquer fato que
impeça ou restrinja o direito da EmissoÍa de celebrar este Termo de Sêcuritização e os demais
Documentos da Operação de que seja parte;
(e)

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 no Contrato de Cessão;
(h)

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
pelas CCls e/ou as Alienações Fiduciárias de lmóveis e/ou a Cessão Fiduciária de Recebíveis,
ou, ainda que indiretamente, o presente Termo de Securitização;
(i)

Página 32 d€ 84
1199138v17132'l/1

conforme declarado pela Devedora, não tem conhecimento, até a presente data, da
existência de qualquer pendência ou exigência de adequação suscitada por nenhuma

t/

autoridade Bovernamental referente aos lmóveis e/ou aos lmóveis Cessão;

fi)

está cumprindo irrestritamente com

o

disposto

na

legislação

e

regulãmentação

socioambiental, possuindo todas as licenças ambientais exigidas pelas autoridades federais,
estaduais

e municipais 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 dâsjurisdições em que atua, observando a regulamentação trabalhista
e social 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
reparatórias destinadas a evitar ou corrigir eventuais danos socioam bientais;
(k)

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 estran8eira, no seu

interesse ou para seu benefício, exclusivo ou não;
(t)

inexiste contra

si

investigação, inquérito

ou procedimento administrativo ou

judicial

relacionado a práticas contrárias às Normas Anticorrupção;
(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 Têrmo de Securitizãção e os demais Documentos da Operação de que seja parte
constituem uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, exequível de acordo com os
seus termos e condições.

7.9.1.

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.

CúUSUTA oITAvA . REGIME FIDUCIÁRIo

E

ADMINISTRAçÃo Do PATRIMÔNIo SEPARADo

E PRIoRIDADE

NOS PAGAMENTOS

8,1,

g.5!4/97, a Emissora institui, em caráter irrevogável
e irretratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários, representados pelas CCls, a Conta do
Regime Fiduciário: Na forma do arti go 9e da Lei ns

Patrimônio Separado, o Fundo de Reserva, a Cessão Fiduciária de Recebíveis e a Alienação Fiduciária de
lmóveis, constituindo referidos Créditos lmobiliários lastro para os CRl. O Regime Fiduciário, mediante entrega

deste Termo de Securitização na lnstituição Custodiante, será registrado conforme previsto no arti8o 23,
parágrafo único, da Lei ns 10.931/04.

4.2,

Conta do gatJimônio Separado: A arrecada ção 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.

Página 33 de 84
1199138v171321/1

l/

8.3.

lsencão de AÇão ou Execução: Na forma do a rtigo 11 da Lei ns 9.514/97, os Créditos lmobiliários,

representados pelas CCls, a Alienação Fiduciária de lmóveis, a Cessão Fiduciária de Recebíveis, o Fundo de
Reserva e os recursos porventura mantidos nâ Contâ do Patrimônio Separado estão isentos de qualquer ação

ou execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução por
quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que se.jam, e só responderão, exclusivamente,
pelas obrigações inerentes aos CRl, ressalvando-se, no entanto, eventual entendimênto pela aplicação do
artigo 76 da Medida Provisória ne 2.158-35/2001.

8.4.

Patrimônio Separado: Os Créditos lmobiliários, representados pelas CCls, a Alienação Fiduciária de

lmóveis, a Cessão Fiduciária de Recebíveis, o Fundo de Reservâ e os recursos mantidos na Conta do Patrimônio

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

8.5.

Administracão do Patrimônio Separado: A Emissora administrará, por si ou por seus prepostos,
ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua
regularidade, notadamente a dos fluxos de recebimento dos Créditos lmobiliários e de pagamento da
amortização do pÍincipal, juros e demais encargos acessórios dos CRl.

8,6.

Declaracões da Emissora: Para fins do dis posto nos itens 9 e 12 do Anexo lll à lnstrução CVM ne 414,

a Emissora declara que:

(a)

com relação às CCls, a custódia da Escritura de Emissão de

CCI será realizada pela

lnstituição

Custodiante; e

(b)

a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos lmobiliários são atividades da Emissora,

da seguinte forma: à Emissora caberá: (i) o controle da evolução dos Créditos lmobiliários; (ii) o
controle e a guarda dos recursos quê transitarão pela Conta do Patrimônio Separado; e (iii) a emissão,
quando cumpridas as condições estebelecidas, dos respectivos termos de liberação de garantias.

8.7.

Tributos: Todos os tributos e/ou texas que incidam sobre os pagamentos da remuneração da Emissora

descrita na Cláusula 2.4, item (c) acima 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 (gross-up).

8.7.1.

A Taxa de Administração, conforme definida na Cláusula 12.1 deste Termo de Securitização,

será devida pela Devedora, com recursos do Patrimônlo Separado, e paga a partir do 1e (primeiro) Dia

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

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 de 1% (um por cento) ao mês,

calculado pro roto temporis, se necessário.
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8.8,

Guarda das CCBS: A Emissora será res ponsável pela guarda da via negociável das CCBS, recebendo

lnstituição Custodiante uma cópia simples das

a

CCBs

8.9.

Ordem de Pagamentos. Os valores recebidos em razão do pagamento dos Créditos lmobiliários,
Incluindo qualquer recurso oriundo de amortizações extraordinárias, liquidação antecipada ou realização das
Alienações Fiduciárias de lmóveis e Cessão Fiduciária de Recebíveis, deverão ser aplicados de acordo com a
seguinte ordem de pagamentos, de forma que cada item somente será pago, caso haja recursos disponíveis
após o cumprimento do item anterior:

(i)

Retenção dos valores necessários à recomposição do Fundo de Reserva, caso necessário;

(ii)

Pagamento dos Juros Remuneratórios de ambas as séries, referente ao período transcorrido;

(iii)

Amortização do saldo devedor da 154e

e

155e Séries dos CRl, até que

a Razão Mínima de

Garantia seja atingida; e
(iv)

Razão MÍnima de Garantia e obtido o habite-se dos lmóveis Não
Performados, T0% (setenta por cento) dos recursos serão utilizados para amortizar o saldo
devedor dos CRI extrâordinariamente e os 30% (trinta por cento) restantes, liberados para a

Uma vez atingida

a

Devedora.
8.9.1.

Os recursos oriundos das vendas dos lmóveis Não Performados e do depósito dos Recebíveis oriundos
da venda do "Empreendimento Edifício Engenho Prince", conforme descritos no Anexo lll do Contrato

de Cessão, na Conta do Patrimônio Separado serão destinados à âmoÍtização do saldo devedor da
Série 155ê dos CRl, exclusivamente, e sem a incidência de qualquer prêmio. Após a liquidação total do
saldo devedor da série 155e dos CRl, os recursos oriundos das vendas dos lmóveis Não Performados

e do depósito dos Recebíveis oriundos da venda do "Empreendimento Edifício Engenho Prince",
conforme descritos no Anexo lll do Contrato de Cessão, observarâo o previsto na Cláusula acima.

8.9.2.

Caso os recursos depositados na Conta do Patrimônio Separado sejam insuficientes para cumprimento

das obrigações do CRI previstas nos itens "(i)" a "(iv)" da Cláusula 8.9 deste Termo de Securitização, a

Emissora notificará a Devedora para que em até 02 (dois) Dias Úteis deposite recursos necessários
para cumprimento de todas as obrigações, a qual somente responderá por tais pagamentos em caso
de mora nas amortizações previstas na letra "(h)" da Cláusula 3.1, acima.

8.10.

Prei uízos ou lnsuflciência do Patrimônio Separado: A Emissora somente res ponderá por prejuízos ou

insuficiência do Patrimônio Separado em caso de comprovado descumprimento de disposição legal ou
regulamentar, negligência ou administração temerária reconhecidos por sentença condenatória transitada
em julgado ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimônio Separado.
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8.11.

Aolicacão de Recursos da Conta do Patrimônio Seoarado: Os recursos disponíveis na Conta do
Patrimônio Separado oriundos dos pagamentos dos Créditos lmobiliários, representados pelas CCls, serão

aplicados nos termos previstos na Cláusula 8.11.1deste Termo de Securitlzação. Os pagamentos referentes
aos valores a que fazem jus os titulares dos CRI serão efetuados pela Emissora na medida em que existam
recursos no Patrimônio Separado, utilizando-se dos procedimentos adotados pela 83.

8.11.1. lnvestimentos Permitidos: Os recursos da Conta do Patrimônio Separado estarão abrângidos pela
instituição do Regime Fiduciário e integrarão o Patrimônio Separado, sêndo certo que poderão ser aplicados
pêla Emissora, na qualidade de administradora da Conta do Patrimônio Separado, em títulos, valores
mobiliários e outros instrumentos financeiros de renda fixa de emissão do Banco ltaú-Unibanco S.A., Banco
Bradesco S.A. ou Banco Santander 5.4.. Os recursos oriundos dos rendimentos auferidos com tais
investimentos integÍarão o Patrimônio Separado. A Emissora não terá qualquer responsabilidade com relação

a quaisquer eventuais prejuízos, reivindicações, demandas, danos, tributos, ou despesas resultantes das
aplicações em tais investimentos, inclusive, entre outros, qualquer responsabilidade por demoras (não
resultante de transgressão deliberada) no investimento, reinvestímento ou liquidação dos referidos
inyestimentos, ou quaisquer lucros cessantes inerentes a essas demoras. Não haverá, ainda, quaisquer
compensações em razão de eventuais tributos retidos na Conta do Patrimônio Separado em razão dos
investimentos permitidos.

cúUsUtA NoNA . AGENTE FIDUCIÁRIO

9.1.

Agente Fiduciário: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciárlo, 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.

Declarac ões do Asente Fiduciário: Atuando como re presentante dos Titulares dos CRl,

o

Agente

Fiduciário declara:

(a)

aceitar Integrelmente 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 situaçôes de conflito de interesse previstas no artigo 6e da

lnstrução CVM ns 583;

(c)

sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função que lhe é

atribuída, coníorme o §3e do artígo 66 da Lei 6.404/76 e Seção ll da lnstrução CVM 583, conforme
consta no Anexo Vl deste Termo de Securitização;

(d)

estar devidamente autorizado a celebrar este Íermo de Securitização e a cumprir com suas

obrigaçôes aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisltos legais e estatutários necessários
para tanto;
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(e)

assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1" do artigo 6 da lnstrução CVM ne 583,

tratamento equitativo a todos os Titulares dos CRI em relação a outros titulares de certificados de
recebíveis imobiliários das emissões realizadas pela Emissora, sociedade coligada, controladâ,
controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, conforme consta no Anexo Vll em que
venha atuar na qualidade de agente fiduciário;

(f)

não possui qualquer relação com a Emissora ou com a Devedora que o impeça de exercer suas

funções de forma diligente; e

(g)

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 contidas no Termo de Securitização, sendo certo que verificará a constituição e exequibilidade das
garantias quando do cãncelamento da hipoteca que recai sobre os lmóveis e o registro do registro das

Alienações Fiduciárias de lmóveis e da Cessão Fiduciária de Recebíveis, na medida em que forem
registradas junto aos Cartórios de Registro de lmóveís competentes e do Contrato de Cessão quando

do registro nos Cartórios de Títulos e Documentos das sedes das partes, nos prazos previstos nos
Documentos da Operação. Dessa forma, a Securitizadora não possui, de fato, direitos sobre o objeto
da garantia na data de assinatura do presente Termo, conforme orientação do Oficio-Circular
CVM/SER ns 0212019. Por íim, segundo convencionados pelas partes nos lnstrumentos Particulares
de Alienação Fiduciária de lmóveis e dos lnstrumentos Particulares de Cessão Fiduciária de Recebíveis,
os lmóveis e os Recebíveis poderão ser, em conjunto suficientes em relação ao saldo devedor dos CRI

na data de assinatura deste Termo de Securitização, entretanto, não há como assegurar que, na
eventualidade da execução da Alienação Fiduciária de lmóvel e da Cessão Fiduciária de Recebíveis, o
produto decorrente de talexecução seja suficiente para o pagamento integraldos valores devidos aos
Titulares dos CRl, tendo em vista possíveis variações de mercado e outros.

9.3.

lncumbências do AÊente Fiduciário: lncumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente:

(a)

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

(b)

zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRl, empregando no exercÍcio

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

l-/

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

(c)

verificâr a regularidade da constituição das Garantias, bem como o valor dos bens dados em

garantia, quando ocorrerem, observando a mãnutenção de sua suficiência e exequibilidade;

(d)

examinar proposta de substituição de bens dados em garantia, manifestando sua opinião
respeito do assunto de forma justificada;

a

(el

intimar, conforme o caso, e quando tiver ciência, pelos documentos encaminhados pela
Emissora, a Cedente e a Devedora a reforçar a garantia dada, na hipótese de sua deterioraÇão ou
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depreciação;

(f)

manter atualizada a relação dos Íitulares dos

CRI e seus endereços

mediante, inclusíve, gestão

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

G)

exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações assumidas nesta

operação, a administração do Patrimônio Separado, respeitãndo os termos e reBras estabelecidas na
Cláusula 10.4 abaixo;

(h)

promover a liquidação do Patrimônio Separado, conforme previsto na Cláusula 10.1 abaixo;

(i)

renunciar à função de Agente Fiduciário na hipótese de superveniência de conflito de
interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da

assembleia que deliberará sobre sua substituição;

U)

conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas íunções;

(k)

veriflcar, no momento de aceitar

a função, a veracidade das

informações relativas

às

garantias

e a consistência das demais informações contidas neste Termo de Securitizãção, diligenciando no
sentido de que seiam 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 substltuição ou liquidação do Patrimônio Separado;

(m)

comunicar

os

Titulares dos CRl, eventual inadimplemento, pela Emissora, de quaisquer

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

a

Barantias e a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares de CRI e que
estabeleçam condições que não devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequências
para os Titulares dos CRI e as providências que pretende tomar a respeito do assunto;

(n)

acompanhar a atuação da Emissora na adminístração do Patrimônio Separado, através do§
documentos encaminhados por ela e solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária
na Emissora ou no Patrímônio Separado;

(ol

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 websitel

(p)
CRI

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

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

satisfeitos os créditos dos Titulares dos

(r)

CRI e

extinto o Regime Fiduciário;

convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titularês de CRl, conforme prevista no

Termo de Securitização, respeitadas outras regras relacionadas às âssembleias gerais constantes da
Lei ns 6.404/76;

(s)

comparecer à Assembleia Geral dos Titulares de CRI a afim de prestar informações que lhe

forem solicitadas;

(t)

fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes no Termo de Securitização, especialmente

daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

(u)

divulgar em sua página na rede mundial de computadores, êm até 4 (quatro) meses após o
fim do exercício social da Emissora, relatório anual descrevendo os fatos relevantês ocorridos durânte
o respectivo exercÍcio relativos a presente Emissão, conforme o conteúdo mínimo o previsto no Anexo
15 da lnstrução Cvfvl nP 583/16;

(v)

calcular anualmente os indices Íinanceiros nos prazos previstos nas CCBs; e

(w)

em atendimento ao Ofício-Circular CVM/SRE Ne 02119, o Agente Fiduciárío poderá,

às

expensas da Devedora, contratâr terceiro especializado para avaliar ou reavaliar, ou ainda revisar o

valor das garantias prestadas, conforme o caso, bem como solicitar guaisquer informações

e

comprovações que entender necessárias, na forma prevista no referido Ofício, custos de eventual
reavaliação das garantias será considerada uma despesa da Emissão.

9.3.1.

No caso de inadimplemento de quaisguer 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 do CRl.

9.4.

Remuneracão do Asente Fiduciário: Pelo exercício de suas atribui ções, o Agente Fiduciário receberá

da Emissora, com recursos do Patrimônio Separado, como remuneração, pelo desempenho dos deveres e
atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo de Securitização, durante o periodo de
vigência dos CRI ou até a liquidação integral dos CRl, (i) à título de implantação, será devida parcela única de'
RS3.500,00 (três míl e quinhentos reais) devida em até 5 (cinco) Dias Úteis após a primeira data de
integralização dos CRl, e (ii) à título de honorários pela prestação dos serviços, serão devidas parcelas anuais
de RS16.000,00 (dezesseis mil reais) para o acompanhamento padrão dos serviços de Agente Fíduciário,

devida em até 5 (cinco) Dias Úteis após a primeira data de integralização dos CRI e as demais a serem pagas
nos anos subsequentes até o resgate total dos CRl, atualizadas anualmente pela variação acumulada do lcp-

M, ou na falta deste, ou ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo,
calculadas pro roto die, se necessário, inclusive a remuneração (flat e recorrente), (iii) pela verificação da
destinação dos recursos da Emissão, será devido o valor de R51.000,00 (mil reais) a cada semestre a partir da
primeira verificação, até a utilização total dos recursos oriundos dos Créditos lmobiliários, a ser paga
até o 5s
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(quinto) Dia Útil contado da data da primeira verificação e as demais nas periodicidades de verificações
seguintes caso sejam necessárias, e (iv) pela veriÍicação do Índices Financeiro, conforme deflnido nas CCBs,
será devido o valor de RS1.OOo,OO (mil reais) a cada verificação, a ser paga até o 5e Dia Útil contado de cada
data de verificação.

9.4.1. A remuneração definida acima e na

Cláusula 9.4.2, abaixo, continuará sendo devida

cafculada pro roto die, mesmo após o vencimento dos CRl, caso

e

o Agente Fiduciário ainda esteja

exercendo atividade inerentes à sua função em relação à emissão.

9.4.2.

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

condições dos CRI após a Emissão, ou da participação em reuniões ou conferências telefônicas, antes
ou depois da Emissão, bem como atendimento à solicitações extraordinárias, serão devidas ao Agente

Fiduciário, adicionalmente, o valor R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por hora-homem de
trabalho dedicado, incluindo, mãs não se limitando, à (i) comentários aos documentos da emissão
durante a estruturação da mesma, caso a operação não venha se efetivar; (ii) execução de garantias,
(iii) comparecimento em reuniões internas ou externas ao escíitório 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 dã entrega,
pelo Agente Fiduciário, de "relatório de horas" à Emissora. Entende-se por reestruturação das
condições dos CRI os eventos relacionados a alteração (i) da garantia, (ii) prazos de paBamento e
remuneração; (iii) condlções 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 reestruturação dos CRl.

9.4.3.

As remunerações deflnidas nas Cláusulas 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, todas as despesas em que o Agente Fiduciário

venha comprovadamente a incorrer para resguardar os interesses dos lnvestidores deverão ser,
sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pe[os investldores. Tais despesas incluem
os gastos com honorários advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e taxas

judiciárias dê ações propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas

à

solução da

inadimplência, enquanto representante dos lnvestidores. As eventuais despesas, depósitos e custas
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 pagamento destas por um perÍodo superior

a 30 (trinta) dias corridos, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos Titulâres dos CRI para

cobertura do risco de sucumbência.
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9.4.5, A remuneração

não inclui as despesas que sejam consideradas necessárias ao exercício da
função do Agênte Fiduciário, taís 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 disponibilidade do relatório anual do Agente Fiduciário, entre
outros), notificações, extração de certidôes, fotocópias, despesas com viagens e estadias, transportes
e alimentação de seus aBentes, contratação de especialistas, taís como auditoria elou fiscalização,
contatos telefônicos efou conference cofi assessoria legal ao Agente Fiduciário, bem como custas e
despesas cartorárias em geral

e

relacionadas aos termos de quitação

e acompanhamento das

Alíenações Fiduciárias de lmóveis e Cessão Fiduciária de Recebíveis, conforme o caso, necessárias ao

exercício da função do Agente Fiduciário, as quais serão cobertas pelo Patrimônio 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 acima referidas

será realizado mediante pagamento das

respectivas faturas apresentadas pelo Agente Fiduciário, acompanhadas da cópia dos comprovantes
pertinentes, ou mediante reembolso, a exclusivo critério do Agente Fiduciário, após, sempre que
possível, prévia aprovação da despesa por escrito pela Emissora na qualidade de administradora do

Patrimônio Separado, ou, na insuficiência deste, pelos investidores.

9,4.7.

Não haverá devolução de valores já recebidos pelo Agente Fiduciário a título da prestação

de serviços, exceto se o valor tiver sido pago incorretamente.

9,5.

das Remuneracões: No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações
previstas nas Cláusulas acima, o valor em atraso estará sujeita à multa moratória 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
Enca rR os

atraso sujeito ao reajuste pelo IGP-M, o qual incidirá desde a data de mora até a data de êfetivo pagamento,
calculado pro roto dle, se necessário.

9.5,f.

A 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 impossibilidade de sua utilização,

pelo Índice que vler

a

substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento, até

âs dãtas de

pagamento

seguintes, calculadas pro-rato dre, se necessárío.

9.5,2. A remuneração definida

nas Cláusulas acima será acrescida dos seguintes impostos:

l5S

(lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), CSSL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS
(Contribuição ao Programa de lntegração Social), COFINS (Contribuição para o Financíamento 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 vígentes nas datas de

cada

pagamento.

9.6.

Substituicão do Aqente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de
ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falêncía ou qualquer outro caso

de ,,/
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vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrência de qualquer desses
eventos, Assembleia Geral de Titulares de CRI para que seja deliberada por sua efetiva substituição e,
conforme o caso, eleição do novo agente fiduciário.

9.7.

Destituicãa do Aseote

(a)

Flelue

iário:

O

Agente Fiduciário poderá ser destituÍdo:

pela CVM, nos termos da legislação em vigor;

(b)

poÍ deliberação em Assembleia Gerâl de Íitulares 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 acima.

9,8.

Deveres, Atribuicões

e

Responsabilidades d o Asente Fiduciário Eleito em Substituicão: O agente

fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário, nos teÍmos da Cláusuta 9.6 acima e da Cláusula 9.7
acima, assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável
e dêste Termo de Securitização.

9.9.

Substitu

ão Permanê

: A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser

objeto de aditamento aos Documentos da Operação

9.10.

Substituto Provisório: Por meio de voto da maioria absoluta dos Titulares dos

CRI em Círculação, estes

poderão nomear substituto provisório do Agente Fiduciário em caso de vacância temporária.

9,11.

Validade das manifestacões: Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem

responsabilidade para os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como

aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste 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 CRI
reunidos em Assembleia Geral.

9.L2.

Atuacão Vinculada: O ABente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo
sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de definição pelos Titulares

dos CRl, comprometendo-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 responsabilidade
sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos
Titulares dos CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares dos CRI e reproduzidas perante a
Emissora, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos
Titulares dos

CRI ou à Emissora. A atuação do
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Agente Fiduciário limita-se ao escopo da lnstrução CVM ns 583,

V

conforme alterada e dos artigos aplicáveis da Lei ne 6.404/76, estando este isento, sob qualquer forma ou
pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.

9.13,

PresunÇão de Veracidade: Caberá à Devedorâ ã verifica ção e análise da veracidade dos documentos

atestando, inclusive, que estes não foram objeto de fraude ou adulteraçâo. 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 êlaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

9.14.

Renúncia: O Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suas funções até a escolha e

aprovação do novo agente fiduciário, em caso de renúncia, situação em que se compromete a realizar
devolução de quaisquer valores recebidos referentes ao período após a sua renúncia.

cúusurA

10,1.

DEz

- LtqutoAçÃo

a

Do PATRTMÔNro SEpARADo

Liouidacão do Patrimônio Seoarado: Caso seia verificada: (i) a insolvência da Emissora; ou, ainda (ii)

qualquer uma das hipóteses previstas na Cláusula 10.4 abaixo, o ABente Fiduciário, conforme disposto nos
itens acima, deverá realizar imediata e transitoriamente a administração do Patrimônio Separado constituído
pelos Créditos lmobiliários e os recursos porventura mantidos na Conta do Patrimônio Separado, ou promover
a liquidação do Pãtrimônio Separado, nas hipóteses em que a Assembleia Geral de Titulares de CRI venha a

deliberar sobre a assunção da administração do Patrimônio Sêparado pelo Agente Fiduciário ou sobre tal
liq uidação.

LO,z.

Convocacão da Assembleia Geral: Em até 5 (cinco) dias a contar da ocorrêncla de qualquer um dos

eventos listados na Cláusula 10.4 abaixo, deverá ser convocada pelo Agente Fiduciário uma Assembleia Geral
de Titulares de CRl, na forma estabelecida na Cláusula 11.1 e seguintes abaixo, e na Lei ns 9.514/97 para fins

de deliberação das novas normas e regras de administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário
ou administração por nova securitizadora.

10.3.

Deliberacão Pela Liquidacão do Patrimônio Seoarado: 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 remuneração desta última, bem como as condições de sua viabilidade
econômico-financeira.

10.4,

Eventos que Enseiam â Assuncão da Administracão do Patrimônio Sepaíado oelo Asente Fiduciário:

Além da hipótese de insolvêncla 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 Fiducíário, para liquidá-lo:

(a)
(b)

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

inadimplemento ou mora, pela Emissora, por culpa ou dolo desta, de qualquer das obrigações
pecunlárias previstas neste Termo de Securitização e desde que tenha recebidos os recursos dos
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créditos imobiliários ou suâs BaÍantias/ sendo que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio
Separado poderá ocorrer na data do inadimplemento ou na data de verificação da mora, caso os
Titulares do CRI decidam nessê sentido.
10.4.1, A ocorrência de qualquer dos eventos acimã descritos deverá ser prontãmente comunicada,
ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 10 (dez) Dias Úteis.
CúUSULA ONZE _ ASSEMBLEIA GERAL

11.1

Assembleia Geral

e Titulares de CRI : Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em

Assembleia Geral de Titulares de CRl, a fim de deliberarem sobre matéÍía de interesse da comunhão dos
Titulares de CRl.

Lt,Z.

Convocacão: A Assembleia Geral de Titulares dos CRI poderá ser convocada pela (i) Emissora, (ii) pelo

Agente Fiduciário, ou (iii) por Titulares dos

CRI

que representem, no mínimo,

LOo/o

(dez por cento) dos CRI em

Circulação.

11.3.

o

dis posto

na Cláusula 11.2 acima, deverá ser convocada
Assembleia Geral de Titulares de CRI mediante edital publicado 3 (três) vezes no jornal, toda vez que a
Emissora, na qualídade de titular dos Créditos lmobiliários, tiver de exercer ativamente seus direitos
estabelecidos nas CCls ou em quaisquer outros Documentos da Operação, para que os Titulares dos CRI
Forma de Convocacão: Observado

deliberem sobre como a Emissora deverá exercer seu direito frente à Devedora.

L1.4.

Prazo para Realizacão: A Assembleia de Titulares dos CRI mencionada na Cláusula 11.3 deverá ser

realizada com no mínimo 15 (quinze) dias a contar da data da primeira das 3 (três) publicações do edital
relativo à primeira convocação ou no prazo de 8 (oito) dias a contar da primeira das 3 (três) publicações do

edital relativo à segunda convocação, caso a Assembleia de Titulares dos CRI não tenha sido realizada na
primeira convocação.

11,5,

Não se admite que a segunda convocação da Assembleia Geral deTitulares dos CRI seja providenciada

conjuntamente com a primeira convocação.

11.6.

Manifestacão da Emissora

Titulares dos

e do Agente Fiduciário: Somênte a pós definição da orientação

CRI em Assembleia Geral de

pelos

Titulares de CRl, a Emissora e/ou Agente Fiduciário deverão exercer

seu direito e deverá se mânifestar conforme lhe for orientado, exceto se de outra forma prevista nos
Documentos da Operação. Caso não haja quórum necessário para a instalação da Assembleia Geral de
Titulares de CRI em segunda convocação, ou não cheguêm a uma definição sobre a orientação, a Emissora
e/ou Agente Fiduciário poderão permanecer silentes 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 responsabilização decorrente de ausência
de manifestação.
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7L.7,

da Emissora: A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer
juízo sobre a orientação definida pelos Titulâres dos CRl, com prometendo-se tão somente a manifestar-se
conforme assim instruída. Neste sentido, a Emissora não possui qualquer responsabilídade sobre o resultado
e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos Titulares dos CRI por ela manifestado, independentemente
Resoonsa bilidade

dos eventuais prejuízos causados aos Titulares dos CRI ou à Emissora.

11.8.

Leeislacão Aolicável: Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Titulares de CRl, no que couber, o disposto na

Lei ns 9.514, bem como o disposto na Lei 6.404, de 15 de dezernbro de 1976

("lgúbfslA"),

a respeito das

assembleias gerais de acionistas.

11.9.

lnstalacão: 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.

11.10. Votos: Cada CRI em Circulação corresponderá

a

umvoto nas Assembleias Gerais de Titu lares dos CRl,

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

11.11. Quóruns:

Os quóruns de deliberação das Assembleias Gerais de Titulares de CRI deverão levar em

conta a totalidade dos

CRI em Circulação presentes.

11.12. Presenca da Emissora: Será obrigatória a presença dos representantes legais da Emissora

nas

Assembleias Geraís de Titulares de CRl.

11.13. Prestacão de lnformações: O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de Titulares
dos CRI e prestar aos Titulares dos CRI as informações que lhe forem solicitadas, sendo que a Emissora, o
Agente Fiduciário e/ou os Titulares dos CRI poderão convocar quaisquer terceiros (inclusive, a Devedora), para
participar dãs Assembleias Gerais de Titulares de CRl, sempre que a presença de qualquer dessas pessoas for
relevante para a dellberação da ordem do dia. Sem prejuÍzo da referida faculdade, a Devedora e/ou suas
pa

rtes relacionadas não poderão participar do processo de deliberação e apuração dos votos dos Titu lares dos

CRI a

respeito da respectiva matéria em discussão.

11.14. Presidência:

A presidência da Assembleia Geral de Titulares de CRI caberá, de acordo com quem a

tenha convocado, respectivamente: (i) ao Diretor da Emissora; (ii) ao Agente Fiduciário; ou (iii) ao Titular do
CRI

eleito pelos Titulares de CRI presentes.

11.15. Quórum de Deliberacão: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo Securitização e/ou nos
Documentos da Operação, todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação, por maioria simples

dos CRI presentes na Assembleia Geral de Titulares de CRI em Circulação e, em segunda convocação, por
q

ualquer número.

11.16. Quóruns Qualificados: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de Securitização e/ou

nos

Documentos da Operação, as propostas de alterações e de renúncias feitas pela Emissora em relação: líl
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às l/

datas de pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI e às datas de pagamento da amortização de principal;

(ii) à forma de cálculo da evolução financeira dos CRl, os JuÍos Remuneratórios dos CRl, a amortização de
principal e o Valor Nominal Unitário; (iii) ao prazo de vencimento dos CRI; (ivl aos Eventos de Liquidação do
Patrimônio Separado; (v) aos Eventos de Vencimento Antecipado; (vi) aos Créditos lmobiliários, representados
pelas CCls, que possa impactar os direitos dos Titulãres dos CRI; (vii) às Alienações Fiduciárias de lmóveis e/ou

à Cessão Fiduciária de Recebíveis, que possam comprometer sua suficiência, exequibilidade, validade ou
liquidez, incluíndo sem limitação, a substituição das referidas Alienações Fiduciárias de lmóveis e/ou da Cessão
Fiduciária de RecebÍveis, exceto no caso da definição da ordem e da forma da excussão das Alienações
Fiduciárias e/ou da Cessão Fiduciária de Recebíveis; (viii! aos quóruns de instalação e/ou de deliberação das
Assembleias de Titulares de CRI; (ix) realização de qualquer amortização extraordinária ou resgate antecipado

dos CRI; (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 liberação de um evento, numa data específica, não significa liberação de fatos
posteriores), deverão ser aprovadas em primeira convocação da Assembleia de Titulares dos CRI por Titulares
de CRI que representem maioria simples 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, 50% dos CRI em Circulação.

11.17. Disoensa oara lnstalacão: 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 necessidade de convocação e realização de Assembleia de Titulares dos CRI
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 exigênclâs da
CVM, ANBIMA, 83 e/ou demais reguladores; (iil 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 âlteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que não haja qualquer
custo ou despesa adicional para os Titulares do CRl.

11.19. Encaminhamento de Documentos par!

a ÇVM: As atas lavradas das Assembleias Gerais de

Íitulares

de CRI 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 necessárla, exceto se a Assembleia Geral
de Titulares de CRI deliberar em sentido diverso.

CúUSUTA DozE

12.1.

-

DESPESAS DA

EMIssÃo

virtude da securitização dos Créditos lmobiliários representados pelas CCls, bem como diante do
disposto na Lei na 9.5t4/97 e nos atos e instruções emanados pela CVM, que estabelecem as obrigações da
Em

Emissora, será devido à Emissora, durante o todo o período de vigência dos CRl, taxa de administração ,
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no ./-

valor de RS3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ao mês, atualizada anualmente pela variação acumulada do
IGP-M, ou na falta deste, ou ainda, na impossibilidade de suã utilização, pelo índice que vier a substituí-lo,
calculadas pro roto die, se necessário, a ser paga à Emissora ns 1e (primeiro) Dia Útil a contar da data de
subscrição e integralização dos CRl, e as demais na data de verificação dos meses subsequentes ãté o resgate

total dos

CRI

("Iare_dcédl!jq§!I3sã9").

12.1.1. A remuneração definida nesta CIáusula 12.1 continuará sendo devida, mesmo após o
vencimento dos CRl, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de Créditos lmobiliários
inadimplidos, remuneração esta que será calculada e devida proporcionalmente aos meses de
atuação da Emissora.

12.1.2. Caso a Devedora atrase o pagamento de qualquer remuneração prevísta 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 atrâso, calculados dia a dia.

12.1.3. Os valores referidos nesta Cláusula 12.1 serão acrescidos dos impostos que incidem sobre a
prestação desses serviços, tais como ISS (lmpostos sobre Serviços de Qualquer Natureza), CSSL
(Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição ao Programa de lntegração Social),
coFlNS (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. Caso não sejam quitados em dia todos os impostos e demais tributos que incidam ou venham
a incidir sobre os imóvels e/ou sobre os empreendimentos edificados nos respectivos imóveis, poderá
a Emissora fazê-lo, com recursos do Patrimônio Separado, desde que previamente aprovado pelos
Títulares dos CRI reunidos em Assembleia 6eral de Titulâres de CRl, ficando a Devedora obrigada a
reembolsá-la das quantias despendidas, 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 encargos moratórios previstos no Contrato de Cessão e nos lnstrumentos Particulares de
Alienação Fiduciária de lmóveis, conforme aplicável. As deliberações tomadas pelos Titulares dos

CRI

nos termos desta Cláusula deverão ser aprovadas pelo quórum definido na Cláusula 11.15 acima.

L2.2.

Despesas do Patrimônio Sêparado:5ão des pesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:

(a)

as despesas com a gestão, cobrança, contabilização (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
Custodiante, Agente Fiduciário, contadores, auditores ou fiscais, bem como as despesas com
procedimentos legais, incluindo mas sem limítação, depósito judicial e sucumbência, incorridas para
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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 paBas pelos Titulares dos CRl. No caso do risco de
sucumbência, o Agente Fiduciário poderá solicitar garantia aos Titulares dos CRl. Tais despesas
incluem também os gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e tãxas
judiciárias nas ações propostas pelo Agente FiduciáÍio e/ou pelã Emissorâ 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 publicações 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
certidôes, fotocópias, despesas cartorárias, transporte, alimentação, viagens e estadias, contatos
telefônicos e/ou conference col/, 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 taxas e tributos, de qualquer natureza, atualmente vigentes, que tenham como base de

cálculo íeceitas ou resultados apurados no âmbito do Patrimônio Separado;

(e)

tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRl, venham a ser criados
e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou
as eventuais taxas e

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;

(Í)

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

(g)

todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogâtivas dos

V

Titulares dos CRI; e

(h)

demais despesas prevlstas em lei, na regulamentação aplicável, ou neste Termo de

Securitização.

12.3.

Desoesas Suoortadas oelos Titulares dos CRI: Considerando-se que a responsabilidade da
Emissora se
limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei ne 9.514/97, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente

para arcar com as despesas mencionadas na Cláusula 12.2 acima, tais
despesas serão suportadas
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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 Patrimônlo Separado serão arcadas pelos Créditos lmobiliários, representados
pelas CCls que remuneram aos CRI objêto desta Emissão, conforme o presente Termo de
Securitização.
dos Titulares do

72.4.

: Observado o disposto nas Cláusulas 12.2 e 12.3 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. acima;

(b)

todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prêrroBativas dos

Titulares dos CRl, observada a Cláusula 12.4.1 e L2.4.2 abaíxo; e

(cl

trlbutos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRl, incluindo, mas não

se

limitando, àqueles mencionados na Cláusula 13.1 abaixo.

12.4.1. No caso 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 judicials ou extrajudiciais, necessárias à
salvaguarda dos direitos

e prerrogativas dos Titulares dos CRl, deverão ser, sempre que possível,

previamente aprovadas pêlos Titulares dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporção de
CRI

dêtidos, na data da respectiva aprovação.

12.4.2, Aporte de Recursos. Caso qualquer um dos Titulares dos CRI não cumpra com 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 suÍicientes no Patrimônio Separado
para fazer frente â 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 gastos pela
Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário e/ou pelos demais Titulares dos CRI adimplentes com estas
despesas.

72,5,

Recursos Excedentes após Pagamento das Despesas: Se , após o pagamento da totalidade dos cRl e

dos custos do Patrimônio Separado, sobejarem Créditos lmobiliários seja na forma de recursos ou de créditos,

tais recursos e/ou créditos devem ser restituídos pela Emissora à Devedora, conforme sua proporção sobre
os Créditos lmobíliários à época, sendo que os créditos na forma de recursos líquidos de tributos (incluindo
seus rendimentos líquidos de tributos) restituídos à Devedora, ressalvados à Emissora os benefícios fiscais

oriundos destes rendimentos.

cúusuLA

TREzE -TRATAMENTo TRtBUTÁRto
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ApucÁvEr Aos tNvESTtDoREs

13.1.

Tratamento Tributário Aolicável aos lnvestidores: As regras gerais relativas aos principais tributos
aplicáveis aos investimentos em CRI encontram-se descritos a seguir. Todos os tributos abaixo mencionâdos
são de responsabilidade dos lnvestidores. Cada lnvestidor devê 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 de CRl, levando em consideração as circunstâncias específicas de seu investimento.

13,1.1. lnvestidores Residentes Ou Domiciliados no Brasil
Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não financeiras estão
sujeitos à incidência do lmposto de Renda Retido na Fonte ("lRRF"), 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 22,5o/o; (b) de 181 a 360 dias: alíquota de 20%; (c) de 361 a
720 dias: alíquota de 17,5% e (dlacima de 720 dias: âlíquota de 15%. Este prazo de aplicação é contado

da data em que o respectivo Titular de CRI efetuou o investimento, até a data do resgate (artigo 1e da
Lei ne 11.033, de 21 de dezembro de 2004 e artigo 65 da Lei ne 8.981, de 20 de janeiro de 1995).

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificação

como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de invêstimento, instituição financeira,
sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de títulos, valores mobiliários
e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento mercantil ou
investidor estrangeiro.
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 IRPJ apurado em cada período de apuração (artigo 76, lda Lei ne 8.981, de 20
de janeiro de 1995 e arti8o 70, I da lnstrução Normativa ne 1.585/2015). O rendimento também deverá

ser computado na base de cálculo do IRPJ e da

CSLL. As

alíquotas do IRPJ correspondem a 15% e

adicional de 10%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente
a R5240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano. Já a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas
não financeiras, corresponde a 9%,

L

A partir de 1e de julho de 2015, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não financeiras

tÍlbutadãs sob â sistemática não cumulativa, sujeitam-se à contribuição ao

P15

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 realizados por instituições financeiras, fundos de investimento,

seguradoras, entidades de previdência privada fechadas, entidades de previdência complementar
abertas, agências de fomento, sociedades de capitalização, coÍretoras e distribuidoras de títulos e
valores mobiliários e sociedades de arrendâmento mercantil, há dispensa de retenção do IRRF.
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Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento êm CRI

por essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo IRPJ,
à alíquota de 15% e adicional de 10%; pela CSLL, à alÍquota dê 20% entre 1e de setembro de 2015 e
31 de dezembro de 2018, ou no caso de cooperativas de crédito, à alíquota de t7o/o, e à alíquota de
15% a partir de

le de janeiro de 2019, de acordo com o artigo 3e da Lei ne 7.689, de 15 de dezêmbro

de 1988, 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 tmposto de Renda (artigo 28, parágrafo 10, da Lei np
9.532/97\. Ademais, no caso das instituições financeiras e determinadas entidades definidas em lei,
os rendimentos decorrentes de investimento em CRI estão potencialmente sujeitos à contribuição ao
PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% e 4%,

respectivamente.

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 artiBo 3',
inciso ll, da Lei ne 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 ne 1.585, de 31 de agosto de 2015, tal
isenção abrange, ainda, o tanho de capital auferido na alienação ou cessão dos CRl.
Pessoas jurídicas isentas têrão 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 artiSo 71
da Lei ne 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei ns 9.065, de 20 de junho de
1995.

13.1.2. ln vestidores Residentes o 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 alíquote de 15%. Exceção é feita para

o caso de investidor domicilíado 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 20% ou

cuja legislação não permita o acesso a informações relativas à composição societária de pessoas
jurídicas, ou à sua titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a
não residentes.

A despeito deste conceito legal, no entender das autoridades fiscais, são atualmente consideradas
"Jurlsdição de Tributâção Favorecida" as jurisdições listadas 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.
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13.1.3. lmposto sobrê ooeracões Financeiras (lOt)
lmoosto sobre Operacões Financeiras de câmbio
Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos
mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições previstas na Resolução CMN
ne 4.373, de 29 de setembro de 2014, inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as

operações de câmbio relacionadas aos investimentos em CRl, estão sujeitas à incidência do
IOF/Câmbio à alíquota zero no ingresso e à alíquota zero no retorno, conforme Decreto ne 6.306, de
14 de dezembro de 2007, e alteraçôes posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode
ser majorada a quelquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de 25% (vinte e
cinco por cento), relativamente a operações de câmbio ocorridas após esta eventual alteração.

lmoosto sobre Ooeracões Financeiras com Títulos e Valores Mobiliários
As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do |OF/fítulos, conforme Decreto ns 6.306, de 14

de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do |OF/fítulos pode ser

majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de 1,50% ao dia,
relativamente a operações ocorridas após este eventual aumento.

cúUsuIA

74.L

QUAToRzE . PUBLICIDADE

Publicidade: Os fatos e atos relevantes de rnteresse dos Titulâres dos CRI (excetuados os atos e fatos

relevantes da administração ordináría da Emissora), bem como as convocações para as respectivas
Assembleias Gerâis 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.

14.2.

As demais informações periódicas ordinárias da Emissão, da Emissora e/ou do Agente Fiduciário serão

disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio

do sistema de envio

de

inÍormações periódicas e eventuais da CVM.

cúU5ULA QUINzE

15.1.

-

REGISTRo

r

oo TERMo DE SEcURITIzAçÃo

Reqistro do Termo de Securitizãcão: O presente Termo de Securitização será registrãdo na lnstituição

Custodiante em até 1 (um) Oia Útil, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei ne 10.931/04, ocasião
em que a lnstituição Custodiante emitirá a declaração constante do

cúusur.A

16'1.

DEzEssErs -

AlSIqy

a este Termo de Securitização.

NoflFtcAçôEs

Comunicacões: Todas as comunicações entre a Emissora e o Agente Fiduciário serão consideradas
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válidas a partir do seu recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que a Emissora e o Agente
Fiduciário venham a indicar, por escrito, durante a vigência deste Termo.
Poro o 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 Backoffice
e-mail: !Uyd!e@h.ê-bj!gsC§{9.!!-&!
Tel.: 55 (11) 3074-4900

/

monitoramento(ahabitasec.com.br;

Poro o Agente Fiduciório
OTIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS

E

VATORES MOBITIÁRIOS S.A.

Rua Joaquim Floriano, ne. 1.052, 13e andar, sala 132
CEP 04.534-004, São Paulo, 5P

At.:5r. Antonio Amaro e Sra. Maria Carolina Abrantes Lodi de Oliveira
Telefone: (21) 3514-0000
Fax: (21) 3514-0099

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

L6.2.

Consideracão das Comunicâcões: As comunica ções serão consideradas entregues quando recebidas
com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Coíreios e Telégrafos - ECT, nos endereços

mencionados neste Termo de Securítização. As comunicações Íeitas por fac-símile ou correio eletrônico serão
consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através de

indicâtivo (recibo emitido pela máquina utilizada 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.

cúusutA

t7.L.

DEZESSETE

Riscos:

-

Rtscos

O investimento em

CRI envolve uma série

de riscos que deverão ser analisados

independentemente pelo potencial investidor. Estão descritos a seguir os riscos, não exaustivos, relacionados,
exclusivamente, aos CRI e à estrutura jurídica da presente emissão:
(a)

Risco de detêriorãcão da ouelida de d e crédito

do Patrimônio Seoarado Doderá afetar

a

caoacidade da Emissora de honrar suas obriaacões decorÍentes dos CRI: Os CRI são lastreados nos

Créditos lmobiliários, os quais foram vinculados aos CRI poÍ meio deste Termo de Securitização, no
qual foi instituído o Regime Fiduciário e constituído o Patrimônio Separado. Os Créditos lmobiliários

representam créditos detidos pela Emissora contra a Devedora. O Patrimônio Separado constituído
em favor dos Titulares dos CRI não conta com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Emissora.
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Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI dos montantes devidos depende
do pagamento dos Créditos lmobiliários pela Devedora, em tempo hábil para o pagamento dos valores

decorrentes dos CRl. A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira da
Devedora poderão afetar negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de honrar suas
obrigações no que tange o pagamento dos CRI pela Emissora.
No caso de inadimplemento dos Créditos lmobiliários pela Devedora, o valor a ser recebido pelos
Titulâres dos CRI poderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o investimento realizado.
Neste caso, nem

o Patrimônio Separado, nem mesmo a

Emissora, disporão de outras fontes de

recursos para satisfação dos interesses dos titulares dos cRl.

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
(b)

Riscos Relâtivos ao PaPamento

C ondicionado

ocorrêr posterioímente às datâs 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 e dos
Recebíveis, caso o valor recebido não seja suíiciente 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 Liq uidez no

ercado Secundá rio : O mercado secundário de CRI no Brasílapresenta 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 dificuldades para
negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparados para manter o investimento nos CRI
até a Data de Vencimento Final.
(d)

Risco da existência de Credores Privi les ado s : 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 patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem
efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especiãl quanto
às garantias e aos 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 passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação

ou afetação".
Por força da norma acima citada, os Créditos lmobiliários e os recursos dele decorrentes, não obstante

serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e
previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas
físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas
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de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico
existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os Titulaíes
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
pagamento integral dos CRI após o pagamento daqueles credores.
(e)

Risco da não realizacão da carteira de ativos: A Emissora é uma com panhia em issora de títulos

representativos de créditos imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e securitização de
créditos imobiliários através da emissão de CRl, cuios patrimônios são administrados separadamente.
O Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os Créditos lmobiliários. Desta forma,

qualquer atraso ou falta dos Créditos lmobiliários pela Devedora e/ou pelos Fiadores poderá afetar
negativamente 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 TitulaÍes 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 obrigaçôes da Emissora perante os Titulares dos CRl.

de Emissorã : Até que os CRI tenham sido
integralmente pagos, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou
extrajudiciat. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário ê o Patrimônio

(f)

Falência. recuoeracão iudicial ou extra

ud ic iâl

Separado sobre os Créditos lmobiliários, eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais,

previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais Créditos lmobiliários, principalmente em razão da
falta de jurisprudêncie significativa em nosso país sobre a plena eíicácia da afetação de patrimônio.

(g)

Manutencão do Resistro de Comoanhia Aberta: A sua ãtuação como Emissora de

CRI

depende

da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações
societárías. Caso a Emissora não atenda aos requisitos da CVM em relação às companhias abertas, sua

autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim, as suas emissões de CRl.

da Emissora poderá não ser
suficiente para suas futuras exiBências operacionais e manutenção do crescimento esperado, de
(h)

Crescimento da Emis ora

e de seu

Caoltal O capital atual

forma que a Emissora pode vir a precisar de fonte de Íinanciamento externas. Não se pode assegurar

que haverá disponibilidade de capital no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as
condições desta captação poderiam afetar o desempenho da Emissora.

{i}

A lmoortânciâ de uma Equioe Qualificada: A perda de membros da equipe operacional da
Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado, pode ter eÍeito adverso
relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora. 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,
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a

eventual perda de componentes Íelevantes

Y

da equipe e a incapacidade de atrair novos talentos poderia afetar a nossa capacidade de geração de

resultâdo.
(i)

lnexistência de

i

u

risprudênc ia Firmada Acerca da Securitizacão: Toda

a a rquitetura do

modelo

financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de rigores e obrigações
estipuladas através de contratos elaborados nos termos dã legislação em vigor. Entretanto, em razão
da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitals brasileiro no que
tange a este tipo de operação financelra, em situâções de estresse poderá haver perdas por parte dos

lnvestidores, inclusive decorrentes do dispêndio de tempo e recursos necessários para fazer valer as
disposições contidas nos documentos desta operação.

(k)

Risco de Estrutura: A presente emissão de CRI tem o caráter de "operação estruturada"; desta

forma e pelas características inerentes

a este

conceito,

a

arquitetura do modelo financeiro, econômico

e jurÍdico considera um conjunto de fatores e obrigaçôes de parte a parte, estlpulados âtravés de
contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No entanto, em razão da pouca

maturidade 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 Titulares dos CRI em razão do dispêndio de
tempo e recursos.
Efeitos da Elevacão Sú bite da Taxa de Juros: A eleva ção súbita da taxa de juros pode reduzir a
demanda dos investidores por títulos e valores mobiliários de companhia brasileiras e por títulos que
(t)

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 desfavoravelmente.
(m)

Risco Tributário: Este pode ser definido como o risco de perdas devido à criação ou majoração

de tributos, nova interpretaçâo ou, ainda, interpretação diferente que venha a se consolidar sobre a
incldência de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou os Titulares dos CRI a novos recolhimentos,
ainda que relativos a operações já efetuadas.

V
(n)

Alteracões na leeislacã o tributária do Brasil ooderão afetar adver mente os resultados

operacronars 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 carga tributária da Emissora, que poderá, por sua vez,
influenciar sua lucratividade ê afetar adversamente os preços de serviços e seus resultados. Não há
garantías de que a Emissora 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 aplicávêis às suas operações.
(o)

Risco em Funcão da Disoen sa de Resistro da Oferta : A Oferta dos CRl, está automaticamente

dispensada de registro perante a CVM nos termos do artigo 6e da lnstrução CVM ne 476, de forma
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que as informações prestadas pela Devedora, pelos Fiadores, pela Emissora e pelo Agentê Fiduciário
não foram objeto de análise pela referida autarquia federal.

Riscos dos Créditos lmobiliários:

(p)

O risco de crédito da Devedora e dos

Fiadores

e

a

inadimplência dos Créditos lmobiliários pode afetar adversamente os CRl.

A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da emissão dos
depende do adimplemento, pela Devedora e/ou pelos Fiadores, dos Créditos lmobiliários.

CRI

O Patrimônio Separado, constituído em favor dos Titulares dos CRI, 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 para

garantir o cumprimento das obrigações assumidas.

Mesmo que após a condução da auditoriâ jurídica e análise dos balancetes e demonstraçôes
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, assim como quaisquer eventos aleatórios, que venham a afetar a
capacidade de pagamento da Devedora e/ou dos Fiadores, resultando no inadimplemento dos
Créditos lmobiliários e das Obrigações Garantidas.
Ademais, é lmportante salientar que não há garantias de que os procedimentos de cobrança/execução

judicial ou extrajudicial dos Créditos lmobiliários e/ou excussão das garantias a eles vinculadas serão
bem-sucedidos, e mesmo de os procedimentos de cobrança/execução judicial ou extrajudicial terem
um resultado positivo.

v

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 estabelêcidas neste

Termo de Securitização.

A

Emissora não realizou qualquer análise

ou investigação independente sobre a capacídade

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 atuação)
antes de optar pelo investimento dos CRl.
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(q)

Risco de AmortizaÇão Extraordinária ou Reseate Antecioado: Os CRI podeÍão estâr sujeitos, na

forma definida neste Termo de Securitização, a eventos de amortização extraordinária parcial ou
resgate antecipado total. A eÍetivação destes eventos poderá resultar em dificuldades de
reinvestimento por parte dos Titulares dos CRI à mesma taxa estabelecida como remuneração dos
CRI.

(r)

Risco

da

necessidade

de realizacão de aportes na Conta do Patrimônio

Separado

Considerando que a responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da
Lei ns 9.514/97, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com as despesas da Emissão,

tais despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRl, na proporção dos cRl titulados por cada um
deles mediante aporte de recursos do Patrimônio Separado, nos termos da Cláusula 12.4 desse Termo
de Securitização.

de ausência de Quórum oara deliberacão e m Assembleia Geral: Determinadas
deliberações no âmbito da Assembleia Geral necessitam de quórum qualificado para serem
(s)

Risco

aprovados. O respectivo quórum qualificado pode não ser atingido e portanto a deliberação pode não
ser aprovada, o que poderá impactar os CRl.

(t)

Risco

à llmitacão do escooo da auditoria realizada : A auditoria jurídica realizada na

presente emissão de CRI limitou-se a identificar eventuais contingências relacionadas a parte dos
lmóveis, à Devedora e aos Fiadores, assim como eventuais riscos envolvidos na constituição das
Alienações Fiduciárias de lmóveis e dos Recebíveis, não tendo como finalidade, por exemplo, a análise

de questões legais ou administrativas, ambientais ou de construção relativas aos lmóveis, ou aos
antigos proprietários dos lmóveis e dos lmóveis Cessão. A não realização de auditoria jurídica
completa, conforme acima descrito, não confere a segurança desejada com relação à total ausência

de contingências envolvendo os Créditos lmobiliários e/ou os lmóveis e/ou os lmóveis Cessão,
podendo ocasionar prejuízo aos Titulares dos CRl.
(u)

Risco de lnsuÍiciência da Garantia Real lmobiliária: Possíveis varia ções no mercado

imobiliário

poderão, eventualmente, impactar o valor de mercado dos lmóveis 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 depreciação, obsolescência
e adequação para outras ativídades diferentes daquelas exercidas pelos respectivos proprietários.

(v)

Risco de não constituicão da Alienacão Fiduciária de lmóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis

e da earantia fideiussória: Na presente data, as garantias outorgadas nos termos dos lnstrumentos

Particulares de Alienação Fiduciária

de lmóveis, lnstrumentos Particulares Cessão Fiduciária de
Recebíveis e no Contrato de Cessão não se encontram devidamente constituídas e exequíveis, na
medida em que os referidos contratos não foram registrados no cartórios competentes. Os prazos
para obtenção dos referidos registros encontram-se especificados nos respectivos instrumento5,
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desta forma, existe o risco de atrasos dado à burocracia e exigências cartorárias ou, eventualmente,
de impossibilidade na completa constituíção 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.
Demais Riscos: Os CRI também poderão estãr sujeitos a outros riscos advindos de motivos

(w)

alheios ou exógenos, tais como moratóÍia, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos
CRl, alteração na política econômica, decisões judiciais etc.
cLAUSULA DEZOTTO

18.1.

-

DrSpOStçÔES FtNAtS

Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de Securitização.

Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio

que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Titulares dos CRI em razão de qualquer inadimplemento das
obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpÍetado como uma
renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de
quaisquer outras obrigaçôes assumidas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário ou precedente no tocante
a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

18.2.

O presente Termo de Securitização é firmado em caráter irrevogável e irretratável. obrigando

a

Emissora e o Agente Fiduciário, bem como seus sucessores.

18.3.

O presente Termo e suas disposições apenas serão modlficados, aditados ou complemêntados com o

consentimento expresso e por escrito tanto pela Emissora quanto pelo Agente Fiduciário, mediante aprovação
dos Titulares dos CRI (exceto pelo 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 Securitização

constitui título executivo extrajudicial nos termos dos artigos 784, 815 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 disposições aqui contidas não
serão afetadas ou prejudicadas a qualquer título.

18'6.

O A8ente 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.

cúusurA

19.1

DEzENovE

- crAsstHcAçÃo DE Rtsco

Os CRI objeto desta emissão não serão objeto de análise de classlficação de risco.
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L,

cúUSULA vINTE

-

FORO

20.1.

EeIg: A Emissora e o Agente Fiduciário elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo,
como o únlco competente para dirimir todo litígio ou controvérsia originária ou decorrente deste Termo de
Securitização, com renúncia a qualquer outro, por mais especial que seja.
Execucão Esoecífica: A Emissora e o Agente Fiduciário poderão, a seu critério exclusivo, requerer a
execução específica das obrigações aqui assumidas, conforme estabelecem os artigos 536,806,815 e 501 do

2O.2,

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.
São Paulo,09 de agosto de 2019.

(Restante desta página foi intencionalmente deixado em branco)

\,/
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pÁewa

or asgueruqAs

sEcuRtflzAçÃo DE cRÉDtros lMoBtLtÁRtos DA 1s4e e $se sÉnE
oA le EMtssÃo DE cERTtFtcADos DE REcÊBÍvEts tuoetuÁntos DA HABtrAsEc sEcuRtrtzADoRA s.A.
CELEBRADO EM 09 DE AGOSTO DE 2079.
Do rERMo

DE

7r*:zza'HABITASEC SECURITIZADORA 5.4.

Iáícos

Rib.i(o do Valtc Nqto

Vlcênto Porüga iaoltralÍ!

Emissoro

RG :44.858 .175-2

Rc:877636

cPf: 3os.20o'4t 8{7

e

cPF:076.81í.t€{7

Ca

na or tÍtuLos

STD

e

Es

MoBtUÁRros

Agente Fiduciório
Nome:
Car8o:

Sonia

na Menezes

Cargo

ilruna Sos23 p66r
Ptí^;r;ã\;úr.)

TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:
RG ne:

CPFIME ne:
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RonaloGouveia Bo.gongve
RG: íS.896.765-2
cPF:157.716.178'57

RG ne:

CPF/ME ne:

CÍbüna Cordalro
RG: 43.081.630€

CPF: 3ffi.8a1.SS{E

ANEXO

I

AO TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS TMOBTUÁR|OS

DA 1s4i e 1ss3

SÉR|ES DA

la

EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBITIÁRI05 DA HABITASEC SECURITIZÂDORA S.A. CELEBRADO

EM 09

DE

AGOSÍO DE 2019

Carocterísticas dos Créditos tmobiliários

1.

CCB ne 10350003-0

LocÂL

E

DATA DE EMEsÃo: sÃo PAUt-o,

cÉDUrA oE cRÉDrÍo rMo8rLrÁRro
09 de agosto de 2019
única

SERIE

N Ú

001

MERO

TIPO DE

INÍEGRAI

CCI

1. EMTSSOR
RAZÃO SOCIAL: HABITASEC SECURITIZADORÂ 5.A.
CNPJ: 09.304.427l0001-58
ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.e 2.894, 9s andar

conjunto 92

COMPLEMENTO

CIDADE

São Paulo

UF

5P

CEP

01451-902

CEP

04534-004

CEP

CEP

2. tNSTITUtçÂO CUSTOOTAÍ{TE
RAZÃO SOCIAL: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIoORA DE TÍTULOs E VALoRE5 MoBILIÁRIos 5 A,
CNP.I:

35.u3.876/0004-34

EN0EREçO: Rua Joaquim Floriano, ne 1.052
COMPLEMENTO

13e andaí, sala 132

CIDADE

São Pãulo

UF

SP

3. OEVEOORA
RAZÃO SOCIAL: PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENOIMENTOS I,TDA.

CNPI/ME: 04.239.328/0001-16
ENDEREçOi Praça Miguel de Cervantês,

n-o

COMPLEMENTO

Sãla 1801

60, Empresarial Pernambuco Corporate
CIDADE

Recife

UT

PE

50070-

525

4. GARANTIÀs - Nõo há
5. VATOR DO CRÉDrO tMOBtLtÁRtO: RS24.5OO.OOO,O0 (vinte e

TíTuLOr Cédula de Crédito Bancário

ne

quatro milhôes e quinhentos mil íeais), na Data de Emissão,

1O35OOO3-O

DESCRIçÃo: Emitlda em 09 de aSosto de 2019

("gg!g-dê§9!s!j!ujsêg-degú!to"), por meio da qual o Emis5or concedeu um financiamento imobiliário

à devedora da CCB no valoÍ total de RS24.5oO.OO0,0o (vinte e quatro milhôes e quinhentos mil reâls)na Data de Emissão para aplicação erclusiva no

desenvolvimento dos gastos incorridos nos em preendimentos imobiliários descritos abaixo.
IDENÍIFICAçÃO DO5 EMPREENDIMENTOS:

Empreendimento
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Canório

Màtricula

Endereço

t.
(

CartóÍio de lpoiucaMâna Beach

8536

Lote 4A-1, Prãia de Muro Alto, Porto de Galinhar, lpojuca/PÊ

18.651

Rua Campos do lordão, 162, Lote 1 da quadra 12-A, Muribaía, São Lourenço
da Mata/PE

Ofício Único

Serventia
Condominio Eucalípto

Reglstral

de São Lourenço da
Mata/PE

6. CONDrçÔE5 OE EM|SSÃO
6,1 DATA DE PRIMEIRO PAGAMENÍO

10 de setembro de 2019

6.2 DAÍA DE VENCIMENTO FINAL

10 de agosto de 2023

6,3 VALOR PRINCIPAL

RS24.500.000,00 (vinte e quatro milhôes e quinhentos mil reais)na Data de Emissâo.

6.4 ATUATIZAçÃO MONETÁRIA
6.s

5,0% a.a. (cinco por cento ao ano)

luRos

6.6 PRÊMIO

6.7 PERIODICIOADE DE PAGAMENÍOs (JUROS

E

PaBamento mensal de JuÍos RemuneratóÍios e amortização do principal conforme tabela no

AMORTIZAçÃO DE PRINCIPAL)

Anexo ll da CCB.

6.8, LOCAL OE PAGAMENTO

são Paulo/sP

6.9 ENCARGOS

(i)

juros remuneratóÍios equivãlentes à taxa pactuada na CCB ne 10350003-0, incidente

sobíe o valor total do saldo devedor apurado na Data de Pagamento;

(ii)

multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre a imponância total devida em

âtÍaso; e

(iiD

iuros de mora de 1% (um por cento) ao mê5 sobre a lmportância total devida em

atraso,
Não há.

7 GARANTIA

2.

ccB ne 10350004-9
I.OCÂL E DATA DE EMISSÃO: SÃO PAUIO,

cÉDUra oE cRÉDlTo rMoBtuÁRro
sÉR tE

1.

única

NÚ

G) dê agosto de 2019
TIPO DE

002

MERO

INTEGRAT

CCI

tMtssoR

RAZÃO SOCIAL: HABITASEC SECURIÍIZADORÂ 5.4.
CN PJ:

09.304.4? 7/0001-58

ENDEREçO:Avenida BÍigadeiro Faria Lima, n.e 2.894,9e andar

COMPLEM€NÍO

conjunto 92

CIDADE

São Paulo

UF

SP

CEP

01451-902

v

2. tNSTIÍUtçÃO CUSTODTANTE

RAáO SOCIAL: oLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA
CNP.J:

DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

36.113.876/0004-34

ENDEREçO: Rua Joaquim Floriano, ne 1.052

COMPLEMÊNTO

3. DEVEDORA
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13e andar, sala 132

CIDADE

5ão Paulo

UF

SP

CEP

04534-004

RAáO SOCIAL: PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENOIMENTOS I,TDA.
CNPJ/ME: 04.239.328/0001-16
ENDEREÇO: Praça Miguel de Cervantes, ns 60, Empresarial Pernambuco Corporate
Sala 1801

COMPLEMENTO

CIDADE

ReciÍe

UF

PE

CEP

CEP

50070-

4. GARANÍ|A5 - Nôo hd
5. VALOR DO CRÉDITO

lMOEltÉRlO:

TíTULO: Cédula de Crédito Bancário

Rs10.5OO.00O,O0 (dez milhões e quinhentos mil reais), na Data de Emissão

ns 10350004-9

DESCRIçÃO: Emitida em 09 de agosto de 2019

("ElA_dalS!§!ipjçãe!9gC!tt9"), por meio da qualo

Emissor concedeu um Íinanciamento imobiliário

à devedora da CCB no valor total de RS10.500.000,00 (dez milhôes e quinhentos mil reais) para aplicação exclusiva no desenvolvimento dos gastos

incorridos nos empÍeendimentos imobiliários dêscritos abaixo.
IOENTIFICAçÃO DOS EMPREENOIMENTOS:

Empreendimento

Cartório

lúatricula

Endereço

Engenho Prince

4e Rl de Recife/PE

61.115

Ruâ Vicente Zirpoli, Lote 15-A, quadra D, Caxangá, ReciÍe/PE

6. CONDrçÕES DE EM|SSÃO

6.1DATA DE PRIMEIRO PAGAMÊNÍO

10 de setembro de 2019

6.2 DATA DE VENCIMENTO FINAL

10 de agosto de 2023

6.3 VALOR PRINCIPAL

R510.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais)na Data de Emissão.

6.4 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

8,50% (oito inteiro! e cinquentê centésimos por cento)

6.5 JUROS
5-6 PRÊMIO

6.7

PERIOOICIDADE DE PAGAMENTOS (JUROS

E

Pagamento mensal de Juros RemuneratóÍios e amoÍtização do principal confoíme tabelâ no

AMORNZAçÃO DE PRINCIPAL)

Anexo ll da CCg.

6.8. LOCAL DE PAGAMENTO

são Paulo/sP.

6,9 ENCARGOS

(i)

juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuada na CCB ne 1035000+9, incidente

sobÍe o valortotal do saldo devedor apurado na Data de Pagamento;

(ii)

multê não compensatória de 2% (dois por cento) sobre a importância total devida em

atraso; e

(iii)

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre a importância total devida em

atraso.
7 6ARANTIA

Não há.

I
Y
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ANEXO II

AO TERMO OE SECURTTTZAçÃO DE CRÉO|TOS tMOBtLlÁRrOs DA 154e e 155a 5ÉRlE5 DA 1! EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS |MOB|L|ÁRIOS DA
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 09 DE AGOSTO DE 2019

Cronogramd de Amortizoção de Principol

Saldo Devêdor dâ
154!Série

Prêço unltáíio lP.l,r.)
lSDi) - 1S4. Série

e

luros Remunerdtórios

saldo Dêvedor da

Preço Unitá.io (P.U.)
(SOl) - 15sr Sárle

Vencimento do cRl

Vâlor Globalda 1s4! e
155-'sérlê

Emissão

09laanoÉ

Rs3s.000.000,00

1

11/O9/2019

Rs35,000.000,00

Rs24.s00.000,00

Rs1.000,00

Rs10.500.000.00

Rs1.000,00

2

1117012019

Rs35.000.000,00

Rs24.500.000,00

Rs1.000,00

Rs10.s00.000,00

Rs1.000,00

Periodo

3

Data de

155!Sérle

de Amortlzeção em rêlação
ao saldo Devêdor do Vâlor

Nomlnal Unltário (Tai)

PaEamento dê

luÍos?

Rs1.000,00

R91.000,00

12/rU2079

R535.000.000,00

R§24.s00.000,00

Rs1.000,00

Rs10.500.000,00

Rs1.000,00

11/72/2019

Rs3s.000.000,00

Rs24.5ô0.000,00

Rs1.000,00

R510.500.000,00

Rs1.000,00

1310112020

RS35.ooo.o00,0o

Rs24.500.000,00

Rs1.000,00

R910.500.000,00

R51.000,00

6

lt/02/2020

Rs35.000.000,00

Rs24.s00.000,00

R51.000,00

R510.500.000,00

Rs1.000,00

7

11103/2020

Rs3s.000.000,00

Rs24.500.000,00

R51.000,00

Rs10.500.000,00

Rs1.000,00

8

14/O4/2A20

R53s.000.000,00

R524.500.000,00

Ês1.000,00

R510.s00.000,00

R51.0O0,00

9

72/Ds/2020

R535.000.000,00

R524.500.000,00

Rs1.000,00

Rs10.s00.000,00

Rs1.000,00

10

12/06/2020

Rs35.000.000,00

R§24.500.000,00

Rs1.000,00

Rs10.500.000,00

Rs1.000,00

11

13/0112020

RS35.000.000,00

R524.500.000,00

R51.000,00

Rs10.500.000,00

Rs1.000,00

t2

11./oal2o2o

Rs3S.000-000,00

RS24.soo.ooo,oo

Rs1.000,00

R510.s00.000,00

Rs1.000,00

13

tl/o9/2020

RS35.000.000,00

Rs24.500.000,00

Rs1.000,00

Rs10.s00.000,00

R§1.000,00

74

14110/2A2O

Rs3s.000.000,00

R524.s00.000,00

R51.000,00

Rs10,500.000,00

Rs1.000,00
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Í.xa

NãO

Não
Não

Sim
Sinr
Sim

Não

Sim

Não

5im

Não

Sim

N5o

Siín

NãO
NâO

Sm

Não

Sim

Não

Sinl

Não

Sim

Não
NãO

Sim
Sim

15

lt/tr/2020

Rs35.000.000,00

Rs24.500.000,00

RS1.000,00

Rt10.500.000,00

Rs1.000,00

Não

16

11/12/2020

R53s.000.000,00

Rs24.500.000,00

R51.000,00

Rs10.s00.000,00

Rsr.000,00

Nào

17

12/01/2021

R53s.000.000,00

Rs24.500.000,00

Rs1.000,00

Rs10.s00.000,00

R5r.000,00

Nãc

1li

tl/o2/2O2t

Rs29.166.666,67

RS20.416.666,67

Rs833.33

Rs8.7s0.000,00

Rs833,33

L6,6667%

19

111O312021

Rs29.166.656,67

Rs20.416.666,67

Rs833,13

R58.750.000,00

R5833,33

20

13/u 1202r

Rs29.166.666,67

R520.416.666,67

Rs833,33

R58.750.000,m

R9833,33

21

11/O3/2021

Rs29.166.666,67

Rs20.416.666,67

Rs833,33

Rs8.750.000,00

Rs831,33

22

tL106l202t

R529.166.666,67

R$20.416.666,67

Rs833,33

Rs8.750.000,00

Rs833,33

131o712021

Rs29.156.666,67

Rs20.416.666,67

Rs833,33

R58.750.m0,00

Rs833,33

24

Ly08l2021

Rs23.333.333,33

Rs16.333.333,33

Rs656,67

Rs7.000.000,00

Rs666,67

25

131O912021.

Rs23.333.333,33

R$16.333.333,31

Rs666,67

Rs7.000.«)0,00

Rs666,67

26
21

1311012021

Rs23.333.333,33

R916.333.333,33

R5666,67

Rs7.000.000,00

R5666,67

rrlltl2o2l

R523.333.333,33

Rs16.331.333.31

Rs666,67

R97.000.000,00

Rs666,67

t]/12l2o2r

RS23.333.333,33

R516.333.333,33

R5666,67

R57.000.000,00

R5666,67

Nâo

N;O
NãO

Não

Não
Não

Nic
NãO

Não

Rs666,67

Rs7.000.000,00

R5666,67

30

1rlo2l2022

Rs17.500.000,00

Rs12.250.000,00

Rs500,00

RS5.250.000,00

Rs500,00

25,0000%

Rt500,00

Não

R$s00,00

Rs5.250.000,00

32

12/0412022

R517.500.000,00

R912.2s0.000,00

Rs500,00

R9s.250.000,00

R5500,00

33

ul05l?o22

R$17.500.000,00

R512.2s0.000,00

Rss00,00

R55.250.000,00

R5s00,00

34

13/06/2022

Rsr,7.500.000,00

Rs12.2s0.000,00

Rs500,00

Rss.250.000,00

Rss00,00

l5

12/0112022

R517.500.000,00

Rs12.250.000,00

R5500,00

Rss.2s0.000,00

R$s00,00

3ti

17/0812022

R511.666.666,67

RS8.166.666,67

Rs333,33

Rs3.500.000,00

Rs333,33

1l

B/O9/2022

Rs11.666,666,67

Rs8.166.666,67

RS333,33

Rs3.500.000,00

Rs333,33

38

1111O/2022

R511.666.666,67

Rs8.166.666,67

R5333,33

Rs3.s00.000,00

R9333,33

39

1r/1r12022

Rs11.666.666,67

R58.166.666,67

Rs333,33

Rs3.500.000,00

Rs333,33

n0

131t212022

Rs11.666.666,67

Rs8.166.666,67

Rs333,33

R53.S00.000,00

RS333,33

41

!r/0r12023
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Rs11.666.666,67

Rs8.166.666,67

RS333,33

Rs3.500.000,00

RS333,13

Srm

5im
Sim
Sim

Sim

Rs16.333.333,33

Rs12.250.000,00

Srm

20,ooú%

Rs23.333.333,33

Rs17.s00.000,00

Sim

Snl

lL/0112O22

1L/O3/2022

Sim

Não

2')

31

SlÍn

NãO

Não
Não
Não

33,3131%
Não
Não
Nào
Nàc
NãC

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Srífi
Sim
Sim
Sirn
Siín

42

73/O2/2023

Rss.833.333,33

Rs4.083.333,33

Rs166,67

Rs1.7s0.000,00

RS166,67

43

t3/o3/2023

R$5.833.333,33

Rs4.083.333,33

Rs166,67

R51.7s0.000,00

Rs166,67

44

1110412023

R5s.833.333,33

R54.083.333,33

Rs166,67

Rs1.7s0.000,00

Rs166,67

45

lU0slz023

Rss.833.333,33

Rs4.083.333,33

Rs166,67

Rs1.7s0.000,00

R§166,67

46

't310612023

Rs5.833.333,33

Rs4.083.333,33

R5166,67

Rs1.7s0.000,00

Rs166,67

47

r!o7 /2023

R§5.833.333,33

R$4.083.333,33

R5r66,67

Rs1.7s0.000,00

Rs166,67

48

1r/o8/2023

R§0,00

Rs0,00

R50,00

R90,00

R50,00

Página 67 de 84
1199138v17 1321/1

......-(

50,0000%

Sim

NãO

Sm

Não

Sm

Não

Sim

NãO

Não
100,0000%

Sim
Sim
Sim

aNEXO ru

1! EM|SSÃO DE
SECURITIZADORA S,A. CEtEERADO EM 09 DE

AO TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS tMOBruÁRrOS DA 154e e t55c SÉR|ES DA
CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC

AGOSTO DE 2019

Decldração da Emissora
HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhiã securitizadora perante a

Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade de 5ão Paulo, Estado de são Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, ne2..894,9s andar, conjunto 92,

CEP

01451-000, inscrita no Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento ("CNPJ/ME") sob o np 09.304.42710001-

58, por seus representantes legais ao final assinados (doravante denominada simplêsmente "Emissora"), na
qualidade de emissora dos Certificados de RecebÍveis lmobiliários da 154e e 1550 Séries de sua 1ê Emissão
("CBl" e "Emissão", respectivamente), que serão objeto de oferta pública de distribuição e a oLlvElRA TRUÍ

MOBltlÁRlos s.A., instituição financeira, com filial situada na cidade
de 5ão Paulo, Estado de São Paulo, na Ruâ Joaquim Floriano, ns 1.052, 13e ândar, sala 132, CEP 04.534-004,
inscrita no CNPJ/ME sob o ne 36.113.876/0004-34, atua como agente fiduciário ("Aqente Fiduciário"),
DISTRtBUtDORÂ DE TÍTUtOS

E

VATORES

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 suficiêncla das informações prestadas no Termo de SecuÍitização de Créditos lmobiliários da
DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em

Emissão.
São Paulo,09 de agosto de 2019.

HABITASEC SECURITIZADORA 5.4.

h"-;az.
Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

lY
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ANEXO IV

AO TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉDITOS tMOBtLtÁRtOS DA 154e e 1553 SÉRIES DA 13 EM|SSÃO DE
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBITIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO

EM 09

DE

AGOSTO DE 2OI9

Decloração do Agente Fiduciário

ouvEtRA TRUST DtSÍRIBUIDORA

DE TíTUtOS E VATORES MOBILIÁRIOS S.4.,

instituição financeira, com filial

situada na cidade de São Paulo, Estado de São Pêulo, na Rua Joaquim Floriano, ne 1.052, 13e andar, sala 132,
04.534-004, inscrita no CN PJ/ME sob o ne 36.113 .876/0004-34, neste ato, representada na forma de seu
Estatuto Social (doravante denominada simplesmente "Asente Fiduciário"), na qualidade de agente fiduciário

CEP

dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 154a e 155a Séries da 1ê emissão ("Ç8!" e "Emissão",
respectivamente), da HABITASEC SECURITIZADORA 5.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, ns 2.894, 9e andar, conjunto 92, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/ME sob o ns 09.304.427 /0O0LSA ("E!8§§gIê" ), 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 ínformações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização
de Créditos lmobiliários da Emissão.
São Paulo,09 de agosto de 2019

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTUTOS

E

VALORES MOBIIIÁRIOS 5.A.

Agente Fiduciário

Nome:

Nome:

Cargo:

CarBo:

v
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ANEXO V
AO TERMO DE SECURTIZAçÃO DE CRÉO|rOS tMOBtLtÁRtOS DA 154a e 1553 SÉR|E5 DA 13 EMISSÃO DE

cERTIFIcADos DE RECEBÍVEIS IMOBITIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 09 DE
AGOSTO DE 2019

Declaroção dd lnstituição Custodidnte
oLtvEtRA TRUST DtSTR|BUtDOnA DE TíTUtOS

E VALORES

MOBIUÁRIOS S.4., instituição financeira, com filial

situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, ne 1.052, 13e andar, sala 132,
CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o ns 36.113.876/0004-34, neste ato representada na forma de seu
Estatuto Social ("lnstituicão 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 foram emitidas 2 (duas) Cédulas de Crédito
lmobiliário integrais, sem garantia real, sob a forma escritural ("ccls"), DECLARA, para os fins do parágrafo
único do artigo 23 da Lei ns L0.937/20O4, 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 154e e 155r Séries da 1ê emissão ("CRl" e "Emissão", respectivamente) da Hâbitasec
Securitizadora S.A., sociedade por ações com reBistro de companhia securiti2adora perante a CVM, com sede

na cidade de 5ão Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ns 2.894, 9e andar,
conjunto 92, CEP 01451-OOO, inscrita no cNPJ/ME sob o ne 09.304.42710001-58 ("Elqi§§eIe"), foi realizada por
meio do Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da Emissão, firmado em 09 de agosto de 2019 entre
a Emissora e esta lnstituição Custodiante, na qualidade de agente fiduciário ("Termo de Securitizacão"), tendo

sido, nos termos do Termo de Securitização, instituído o regime fiduciário, pela Emissora, no Termo de
Securitização, sobre as CCls e os créditos imobiliários que ela representa, nos termos da Lei ne 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, respectivãmente, registrado e custodiâda nesta
lnstituição Custodiante, nos termos do artigo 18,

§ 4e, da Lei ne

10.931/2004.

São Paulo,09 de agosto de 2019

OLIVEIRA ÍRU5T DISTRIBUIDORA DE TÍTUTOS

E

VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

lnstituição Custodiante

Nome:

Nome:

rgo:

Cargo:

Ca
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ANEXO VI

1! EM|SSÃO DE
IMOBITIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 09 DE

AO TERMO DE SECURTnZAçÃO DE CRÉDrOS TMOBIUÁR|OS DA 154e e 155! 5ÉR|ES DA
CERTIFICADOS OE RECEBíVEIS

AGOSTO DE 2019

Decldtdção de lnexistêncid de ConÍlito de lnteresses
Agente Fiduciário cdddstrddo nd CvM
O Agente Fiduciário a seguir idêntificado:

RAZãO SOCiAI: OLIVETRA TRUST

DISTRIBUIDORA DE TÍTUtOS

E

VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Endereço: Rua Joaquim Floriano, ne 1.052, 13e andar, sala 732, CEP 04.534-004
Cidade

/

Estado: São Paulo

/

São Paulo

CNPJ ne: 36.113.87 6l OOO4-34

Representado neste ato por seu diretor estatutário: Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e
Silva

Número do Documento de ldentidade: 109.003 OAB/Rl
CPF nç: 001.352.577-20

da oferta pública com esforços restritos do seguinte valor mobiliário:

Valor Mobiliário Objeto da Oferta: Certificados de Recebíveis lmobiliários - cRl
Número da Emissão: 154e e 1554
Número da Série:1e
Emissor: Habitasec Securitizadora S.A.

Quantidade: 35.000
Forma: Nominativa escritural
Declara, nos termos da lnstrução CVM ne 583/2016, a não existência de situação de conflito de interesses que

o impeça de exercer a função de agente fiduciário para a emissão acima indicada, e se compromete

a

comunicar, formal e imediatamente, à 83, a ocorrência de qualquer fato superveniente que venha a alterar
referida situação.
São Paulo,09 de agosto de 2019

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTUtOS

Nome:
Cargo:

Pásina
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E

VALORES MOBITIÁRIOS S.A.

V

ANEXO

V[
1! EMISSÃO DE
SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 09 DE

AO TERMO DE SECURTflZAçÃO DE CRÉDTTOS tMOBtUÁRtOS DA 154e e
CERTIFICADOS DE RECEBÍVE15 IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC

r55r

SÉR|ES DA

AGOSTO DE 2019

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:

Emissorai Habitasec Securitiradora S.A.

Ativo:

CRI

Emissão:1

Série:43
volume na Data de Emis5ão:
Data de vencimento:

RS

Quantidade de ativor: 65

21.937.619,60

loll4l2025

Taxa de Juros: 8,5% a.a. na base 360.

Status: AÍlvO

lnadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no periodo
Garantias: (i) ReSime fiduciário in5tituído sobre os crédltoi lmobillário oriundos do Conrato de LocaÉo; (íl) Aliênação Fiduciária
do tmóvêlobieto da matrícula nE 371.058 doge OÍício de lmóveis do Rio de Janeiro; (iiil Cessão Fiduciária de Recêbíveis de cartão
de cÍédito decorrentes da exploraçâo comercial do empreendimento hoteleiro administrôdo pela Devedora, o qual deverá
equivaler a 110% da próxlma pa,cela de amortiração e remuneÍação de CRI; (v) Fiança pí€stada pela Amelpar Participações Ltda,
Sra. Eulália Balbina Lema Suarez e SÍ. Seçundino Lema Suaret, no Contrôto de Cessão; (vi) Fundo de Re5erva equivalente a 4

parcelas integrais imediatam€nte vincendas dor CRI;
imedietamente vincendas dos CRl.

e (vli) Fundo de PeÍtotmance equivalente a 4 Parcelas integrais

Emissora: Habitasec Securitiradorã S.A.

Ativo:

CRI

Emissão:

sérier 46

volume na Data de Emissão:

RS

5.000.000,00

I

Quantidade de ativos: 5

Data de vencimentoi 20/1112028
Taxa

dejuros:

13% a,ô. na base 360.

13% ô.a, na base 360.

Status: aTlvO

lnadimplementos no período: Não ocorreram inadimplêmentos no perÍodo.
Garantias: (i) Regime Fiduciáíio instituídosobr€ oscréditor imoblliários orlundos das

constituiçâo do Patrimônio Separado;

(iil

CCBS no

ESHoI e ESH02, com a consequente

Cessão FiduciáÍia dos DiÍeitos Creditórios oriundos

da comercialiração

dos

Empreendimentos tmobiliários cessão Fiduciária, quais sejam Reridencial Nova MoÍada, Residencial Maria Abadia, Residencial
.Jardins Brasil 2 e parque Rosa Boro.o, sendo certo que deverá ser mãntido o pcÍcentual de 140% §obre o valor das obriSaçôes

garantidas (?Razão de carantia?); (iiil Aval prestado por pessoas fisicas nas CCBS (Srs. Josê ViÍgílio FeÍ.eita Filho e Andrielly
càrvalho Duarte Fêrreira); (iv) Fundo de Reserva a eer mantido na conta Centraliladora, equivalente a 20 do valo. das 12
parcelas de amortiração e ruÍos do5 cRl imediatamênte posterioÍes à Data de Âpuração; € (v) Alienação Fiduciária de Quotas
representativas de 100% do capital social da ElShadai Participaçóês e Empreendimentos lmobiliários Ltda - EPP.

Emissora: Habitasec Se€uritizadoÍa 5.A.

Âtivo:

CRI
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Emissão:1

sérier 48

volume na Data de Emirsãor

RS

23.206.042.74

Quantidadê de etivos: 69

oata de Vencimento: 20/0f12021
Taxa de Juros: 12,68% a.ã, na base 360,

Stetus: lNÂDIMPLENTE

lnôdlmplementor no período: Pendência: - Extrato atualizado do Fundo comprovando o bloqueio das quotas atualizãdos noj
teÍmos do 2e aditamento à Alienâção Fiduciária de Quotas.
Garantias: (i) Retimê fiduciário instituído sobre os créditos imobiliárlos oíiundos da venda de unidades comerciais do
Empreendimento construído no imóvêl obieto da matrícula ne 45.752 do 2e Registro de lmóveis de Santa catarina; (ii) Alienação
Fíduciária de 40.000 cotas de emlssão do Fundo de lnvestimento lmobiliário SC 401; ê (iil) coobrigação assumida pelo Fundo de
lnvestimento lmobiliário SC401 no Contrato de Cessão.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo:

CRI

Emissão:1

sérier 49

volum€ na Data de Emisrão:

RS

13.218.554,31

Quantidadê de ativos: 39

Dat. de vêncimento: \311012026
Taxa de Juros: 10,4% â.ã. na base 360.

Status: INADIMPLENTE

lnadimplementos no período: Pendência: - Rating atualizado
Garantias: (i) Regime Íiduciário instituído sobÍe os créditos imobiliários oriundos dos Compromissos de Compra e Venda: (ii)
.658 do 2e Registro de lmóveis de MaÍin8á;
Alienação Fiduciária do lmóvel objeto das matrículas nr 64.662, .665,64.668

e

Cessão, em relação ao integral
cumprime.to das Obrigaçôes Garantidas; (iv) Fiança píestada por Jefferson Nogaroli, Jeanê NotaÍoli Guioti, Francisco José
Notaroli Neto, Deolinda Brioli Notaroli e P8 Participações SocietáÍias Ltda, nos termos do Contrato de Ce5são; (v) CoobrigaÉo
da A.gus Empreendimentos lmobiliários Ltda, nos termos do Contrato de Cessão, em rêlação a evêntual descasamento dos
créditos imobiliáÍios e os pagamentos dos CRI (?Coobrigação Amortização dos CRI?); (vi) Fluxo de tecebíveis excedente,

(iii) CoobÍigação da Argus Eínpreendimentos lmobiliárior Ltda, nos teÍmos do Contrato dê

correspondente a 20% dos créditos imobiliário5 (?Excedente? ou ?Overcollâteral?).

Emissora: Habitasec Secutitiuadora S.A.

Ativo:

CRI

Série:53

Emissão:1

Volume na Data de Emissão: RS 72.600.000,00

Quantidade de ativos: 242

Data de vencimento: 15105/2029

Íaxa de Juros: 9,85% a.a. na base 360.
Status: INADIMPLÊNTE

tnadimplemêntos no período: Pendências: - Relatôrio anual de gestão Íeferente aos períodos de 2016 e 2017; - Envio do Cálculo
do indi.e de CobeÍtuÍa do serviço da Dívida desde o início da operação até a presente data; e - Registro e vinculação da CCl, pois
necessitou de aditamento para alteração do prazo de 186 para 168 dias confoÍme minuta enviada ao grupo. Planilha de Íegistro
recebida e aguardando o aditamento - Minúta revisada e enviada ao Srupo novamente.
GaÍantias: (i) Regime fiduciário instituído sobre os c.éditos imobiliáÍios oÍiuídos do Compromisso de Comp,a e Venda Center
shopping, do Compromísso de comp,a e venda Paralela Shopping e do Compromisso dê Compta e venda West Shopping; (ii)
Alienação Fiduciária da íração ideal corrêspondênte a 7,50% do imóvelobjeto das matrícula5 ne 286.377 a 286.534 do9e Registro
de lmóveis do Rio dê Janeiro (?Alienação Fiduciária Center Shopping?); (iii) AlienaÉo tiduciária da fÍâção ideal correspondente
a 17,50% do imóvel objeto da matrícula 15.326 do 6e Registro de lmóveis de Cu,itiba (?Alíenação Fiduciária Crystal Plaza?); (iv)
Alienação Fiduciária da fração ideal corÍespondente a 11% do imóvel ob.ieto dâ matíícula 14,2(N do 2s Registro dê lmóveis de
Salvador (?Alienação fidu.iária Paralêla Shoppint?); {v) Alienaçâo Fiduciária da íração ideal correspondente a 7,50% do imóvel
objeto das matriculas 148.748, 187.159 e 772,796 a 773.Oil do 4s Registro de lmóveis do Rio de Jahêiro (?Alienação Fiduciária
West Shopping?); (vi) Cessão Fiduciária de Oireitos Creditóríos oriundos da exploração comercial dos lmóvei5 (?Cê5são Fiduciária

oirêitor Creditórios?l; (vii) Cessão Fiduciária do VãloÍ da Cessão até a veriÍicação das Condições PÍecedentes B; (viii) Cash
collateral 01 equivalente a 75,04% dos créditos decorrentes do CompÍomisso de venda e Compra; (ix) cash Collateral 02
equivalente a 85% dos crédito5 proveniênter da exploração comercialdos imóveis,
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Emissora: Hãbitasêc Secuíitiradora S.A.

Ativo:

CRI

Emissão:1

série:54
volume ne Data de Emissão:
Date d€ Vencimento:

RS

Quantidade de ativos: 600

180.000.000,00

l5/o5/2029

Taxã de Juros: 9,8S% a.a, na bale 360.

Status: INADIMPLEI'ITE

lnôdlmplementos no p€dodo: Pendências: - Relatório anual de gestão referente aos peÍíodos de 201.6 e 2017; - Cálculo do Índice
de Cobertura do serviço da dÍvida; e - Confirmação do Registro da CCl. Resta pendeôte infoímações financeiras necessáíias pâía o
Íegistro peÍante à 83.
Garantias: (i) Regime fiduciário instltuido sobre os çréditos imobillários oriundor do Compromlsso de Compra e Venda Center
shoppin& do Compromisso de Compra e vênda Paralela Shopping e do Compromisso de Compra e venda west ShoppinS; (ii)
Alienação Fiduciária da Íração id€al correspondente a 22,50,É do imóvel obiêto das matrículas ne 286,377 a 286.534 do 9e
Retistro de lmóveis do Rio de Janeiro (?Alienação Fiduciárla Center shopping?); (ill) Aliênação Fiduciária da Íração ideal
correspondente a 52,50% do imóvel objeto da metrícula 15.326 do 6e Regirtro de lmóvêis dê CuÍitiba (?Alienação Fiduciátia

CÍystal Plara?); (iv) Alienação Fiduciária da Íração ideal correspondente a 33% do imóvel objeto da mattícula 14.204 do 2e
Registro de lmóveis de Salvador ("Allenação Fiduciária PaÍôlela Shopping"); [v) Alienação Fiduciária da fteçâo ideal
çor.e5pondente a 22,50% do imóvelobieto das matriculae 148.748, 187,159 e 172,795 a 173.0 do 4r Registro de lmóveis do
Rio dê Janêiro ("Allenação Fiduciária West Shopping"); (vi) Ces!ão Flduciária d€ Direitos Cteditórios oriundos da exploração
comercial dos tmóveis {"Cessão FiduciáÍia Direitos Creditório5"); (üi) Cessão Fiduciárià do valor da Cessão até a verificação das
Condições Precedentes B; (viii) Cash Collateral 01 equivalentê a 62,02% dos créditos decorrentes do Compromlsso d€ Venda e
Compra; (ix) cash Collateral02 equivalente â 85% dos créditos provenientês da exploração comercialdos imóveis.

Emissora: Habitasec SecuÍitiradora S,A-

Ativo:

CRI

Emissão:1

5ériei 55
Volume na Data d€ Emi55ão:

oata de vencimentot

2OlO7

RS

quântidâdê de ativos: 28

8.474.924,93

/2022

Taxâ de Juror: 12% a,a, na baie 360.

Status: INADIMPLENTE

lnadlmplemêntos no p€ríodo: Pendências: - Descumprimento pecuniário, devido ao não pagamento das parcelas de amortização
desde o mês de Abril de 2018; - Não recebimento pelo patrlmônio sepaÍado dos valores referentes à venda dos lotes, conforme
lastado na notificação envlada pela Securitiz adoÍa em

2!09/17,

no valor de RS868.476,39, devidamente acrescidos das penalidades

da cláusula 1.6 do Contrato de Cessão Fiduciária; - Não atendimento do prazo estabelecido para formaliração do aditamento ao
Contrato de Cessão Fiduciária para atualizar a íelação de créditos cedidos; - Não recomposição do Valor Minimo da Garantia,
conforme deliberado na AGT Íealizada em 18lO4l2OL7; - Cornpíovante de pagamento da quantia de RS 1.854.595,28; e - Envio do
Valor Minimo de Garantia referente aos meses de.iunho/2017 a fevereiÍo/2019.

U0l2015; (ii) Alienação
(iii)
Cessão Fiduciária de75% do§
Fiduciária de 75% das cotas de emirsão da valência I - Piraporinho Urbaniradora SPE ttda; e
Di.eitos Creditório5 oriundos da venda dos lotes do Empreendlmento listados nos Anexos I e ll do Contrato de Cessão Fiduciária.

ca.antias: (i) Regime fiduciário instituído sobre os crédito5 imobiliário5 oriundos da

CCB ne DOMUS

,{
Emissorâ: Hebitâsec SecuÍiti2edoÍà S.A

Ativo:

CRI

Série:58

Emissão:1

Volume na Oata de Emissão: RS 14.501.740,13

Quantidade de ativos: 48

Data dê vencimeítot \al0Al2o25

Íara

de luros: 11,5% a.a, na batê 360,

Status: ATIVO

lnadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no periodo
Garantiasi (i) Regime Fiduciário instituido sobre os créditos imobiliários decorrentes da CCB ne 24oa12075, (ii) Alienaçâo
fiduciária dos lmóveis de Rondonópoli' listados no Termo de Securitização, conforme aditado; (iii) Alienação Fiduciária de
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Quotas da BRDU sPE Vêrmont Ltda; (iv) Ce5são Fiduciária de Direitoi Credltórios decorrentes da alienação de lotes intetrantês
dos loteamentos Jerdim do Parque eJardim do Parque ll, bem como dos lotes remanescentes dos Loteameôtos, sendo certo que
deverá ser mantido Fundo de Liquideu êqulval€ntê a RS 4EO.ü,O,oO; e (v) fiança prestada pela ERDU sPE Genebrô Ltda, Rafina

Emp,êêndimentos e Pa.tlcipações S.A., Brasil Dêsênvolviínênto Urbãno S.A., Refael de Rezêndê Fernendez, Cerolina Lopez
Pontes Roitter, M.Íco Aurélio crillo de Brito, Denise Bernârdes Gílllo ê José Alrrêdo dã rustá, no âmbito do Cont.âto de Ce§são.

Emissoía: |labitarec Securitizadora s.A.

Ativo:

CRI

Emissão:1

Série:59
volume na Datô de Em;reão:

RS

3.625.435,03

Quantidade de ativos: 12

oata de vencimentot 14/0812025
Taxa de Juros: 11,5% â.a. na base 360

Stãtus: ATIVO

lnedimplementos no período: Não ocoííeram lnadimplementos no período.
Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os créditos lmobiliários decorentes da CCB ne 24oal20l5; (ii) AlienaÉo
Fiduciária dos tmóveis de Rondonópolis listados no Íermo de securitização, conforme aditado; (iii) Alienação FiduciáÍia de
Quotas da BRDU SPE Vermont Ltda; (iv) Cessão tiduçiáriâ dê Oireitos Crêditórios decoríentes de elienação de lotes integrantes
dos loteamento! J.rdim do Parque e rardim do Parque ll, bem como dos lotes remanescentes dos Loteamentos, sendo certo que
deverá ser mantido Fundo dê Liquide. equivalente a RS 480.000,00; e (v) Fiança prestada pelà ERDU sPE Genebra Ltda, Rafina
Empreendimentos e Participações S,A., Brasil Oesenvolvimento Urbano S.A,, Raíael de Rezende Fernandel, Carolina Lopez
Pontes Roitter, Marco Aurélio G.illo de Brito, Oenlse Bê.nardes Grillo e Joré Alfredo da Iusta, no âmbito do Contrato de Cessão.

Emissora: Habitasec Secu.itizadora S.A.

Ativo:

CRI

Emisrâo:

série: 63

volume na Data de Emis5ão:

RS

100.000.000,00

I

Quantidade de ativos: 100000

Data de Venclmento: 12/1112025

Status: INADIMPLENTE

lnadlmplêmentos no período: Pendências: - 2. Aditamento ao Contíato de Cessão e Âquisição de Créditos lmobiliário5; Demonstraçôes Financeiras Auditadas da Partãge Empre€ndimentos S.A. e da Íriage EmpÍeendimentos e Panicipaçôes 5.4.,
acompanhada da abertura dâs dívidas e Íinanciamentos por banco e operação, bem como cronograma de amortização da divida; Demonstrações tinanceiras da XPAR Empreendimentos e Participaçôes LTDA; - Aúlice do imóvelsituado na AV. Brigadeiro Faria
Lima, ne 3900 (matrícula 162,179), com vigência a partií de 31.12.2018; - Relatório gerencial para acompanhamento da ocorrência

de qualquer condição suspensiva, ca50 haja e, Planilha indicando o valor dos cÍéditos imobiliários representados integralmente
pelas CCI e a data em que foram depositados na Conta Centralizadora; e - Apólice de SeguÍo Íenovada Partage I e ll {Cond. Ed. Alves
FerÍeira Guedes - Av. BÍigadeiro Faria Lima, ne 3729).
Garantia§: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os créditos imobiliá,ios decorrentes Contratos de Locãção Lastro; (ii) Fiança
prestada p€lã Panage Empreendimentos e Partlclpações S.A., nos te.mos do cont.ato de Cessão; (iii) Allenação Fiduciária dos

lmóvel Pãrtagê objeto das matrículas 138.652, 138,656 a 138.658, 185.114 ã 185.116; (ivl Allenação Fiduciáriã dos lmóvel
pratapar obieto da matrícula ne l6z.l78i lv) Alienação Fiduciária lmóvel vinpar obieto da matrícula ne 776.471, 176.472,
176.474; (vil Cessão Fiduciária dê diÍeitos creditóÍios que soberarem eventual excussão da AlienaÉo Fiduciária lmóvel Partage
("Cessão Fiduciária Oiíeitos CÍêditórios Partage"); (vii) Cersão Flduciária de direitos creditórios otiundos dos Contratos de
Locação Garantia; Adicionalmente, na ocorrência das hipóteses previstas na cláusula 8.7 do Íermo de secutitiz.ção, a Cedente
deverá constítuir garantia adicional ço.rêlpondente à (i) CaÍta de Fiança Bancária, contratada em alte.nativa à constituição do
cash colateral, acima do valor Mínimo de Cobêrtura lmóveis, nos termos dos Contratos de Aliênação Fiduciárla; e/ou lli)cash
Colateral, em alternativa à contratação da Ca.ta de Fiança Bancária, acima do Valor Mínimo de Cobertu.a lmóvêis, nos termos

dor contratos de Alienação Fiduçiária.

Emissorâ: Hebitesêc Securitizadora S.A.

Ativo:

CRI

Série:66
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Emissão:1

ív

volume na Data de Emissão:

RS

8.013.192,75

Quantidàde de ativos, 25

Oata de Vencimento: 75/0712024
Tâxa de Juros: 12% a.a. na base 360.

Status: INADIMPLENTE

lnadimpleÍnentos no perÍodo: Pendência: - Compíovação do cálculo da Rauão Mínima de Garantia corresponde a 120%, reíerente
aos meses de janeiro/2019 e fevereiro/2019.
Garantlar: (l) Regime Fiduclário Jobre os Créditos lmobiliáÍios representados pela CCI ê suas Garantias, com a consequ€nte
Açõer de emissão da sPE São José dos Campor s.4., (iii) Allenação Fiduciária de Ações sobÍe a totalidade das ações de Emissão
da Fs Participações 5.A., (iv) Cessão Fiduciária de DiÍeitos Creditórlos correspondentes a 60% (sessenta por centol dos recêbívêis
deçorrentê5 das vendas dos lotes da fase lll do Empreendimento lmobiliário, (v) Cessão Fiduciária de Conta CenttalizadoÍa que
receberá os recursos correspondentes a 60% (sessente por cento) dos recebíveis decorrentes das vendas dos lotes da fate lll do

Empreendimento lmobiliário. Na Oata de Emissão, as Garantiar estão constituídas, mas não regirtradas, §êndo quê os
respeçtivos protocolos e registros são condiçõês suspensivas para o pagamento do valor da cessão no âmbito do Contrato de
Cêssão, consoante item 2.3 do rêfêrldo conttato.

Emissora: Habitasec Securitiradora s,A.

Ativo:

CRI

Emissâo:1

série:79
volume na Dàta de Emissão:

RS

47.000.000,00

Quãntidade de ativos: 47000

Data de Vencimento: 10/03/2021
Taxa de Juros: CDI + 2,5% a.a. na base 252,

Status: ATIVO

lnadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no peÍiodo.
Garantiasr (i) Regime Fiduciário sobre os crédltos lmobiliárior o.iundos da CCB ns Fp 0014/17 emitida pela GaÍlsã s.4., e
representado por CCI; (il) Alienação tiduciária de lmóveis 5obre os imóveis rêlacionados em cada um dos lnstrumentos
Particulares de Alienação Fiduciária de lmóveis; e (iii) Cessão Fiduciária de Contas Corrêntês onde eerão creditado§ todos os
recursos decorrentes da5 tuturas comercialização das unidades autônomas dos imóveir, bem como quaisque. outras receltas
gue seiam destinadas ao patamento dã ccB.

Emissgía: Habitasec securitiradora 5.A

Ativo:

CRI

Emissão:1

Série:85
volume na Data de Emissão:

RS

50.000.000,00

quantidade de ativos: 50000

Data de Vencimento: 20108/2021

Íaxa de Juros: COt + 2,75% a,a, na ba5e 252.
Status: INA0IMPLENTE

ln.dimplementos no período: Pendências: - Demonstíações Financeiras e demais documentos necessáÍios para o cálculo dos
Índices financeiros referentes ao 3T2018 e 4Í2018; e - Comprovação da destinação dos rccuÍsos, termos do Anexo lV da CC8,
referente ao período 02 de junho.2018 a 30 de novembÍo.2018.

carantias: (i) ReSime Fiduclário robre os Cíéditos lmobiliários oriundos da ccB ne 12082G1; (ii) AlienaÉo Flduciária de lmóveis,
nos teÍmor dg Anexo ll de cáda um dos lnstrum€ntos Particulares de Alienação Fiduciári. de tmóveis, celebíado entre cãd. uma
da5 tiduciantes e a Emis5ora.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo:

CRI

Séíie:90

fmissão:1

Volume na Oata de Emissão: RS 10.000.000,00

Quantidade de ativos:

oata de vencimênto: 21/0712027
Taxa de ruÍos: CDI + 3,5% a.a. na bage 252,

Status: INADIMPLENTE
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V

lnadimplementos no período: Pendência: A SecuÍitizadora inÍormou que o índlce foi Íecomposto atÍavés da amortização do
principal. Apesar de recomposta a sua Razão de Garantia, o 5eu cumprimento se deu de forma adversa à estabele.ida na Assembleia

6eÍal de'fitulares de cRl ocorrida no dia 09 de fevereiÍo de 2018. Sendo assim, solacitamos à Securitizadora que píoceda com
rerÍãtificâção da assembleia supramencionada, a fim de incluir a possibilidadê de proceder com a amortização do principal parâ
sanar o reÍerido dêsenquadramento.

Gerentias: (i) Regime Fiduciárlo sobÍe os Créditos lmobiliários oriundos da CCB ns FP FllV 01/17; (ii) Aliênação Fiduciária de
lmóveis, nos teÍrlos do Anero ll de cada um dos lnstrumêntos Particulârês de Alienação Fiduciária de lmóveis, celebrado entre
câda uma das Fiduciôntes e a Emissora; e (iii) Garantia Fideiussória pÍestada pelos Fiadoíes os Sr§. losé Robêrto Teixeira pinto e
Mãuro Teixei.a Pinto no âmbito do Contíato de cessão.

Emissora: Habitasec securitizadora s.A,

Ativo:

CRI

Emissão:1

Sé.iet 92

volume na Data de Emissão:

RS

3.595.000,00

Quantidade de ãtivos: 3595

Data de Vencimento: 25/0812021
Taxa de Juros: 100% do cDl + 4% a.a. na base 252,

stãtus: INADIMPLÉNTE
lnadimplementgr no período: Pendência: - Declaração da OevedoÍa atestando o cumpíimento das obrigações referentes ao
exercício sociâl de 2018.

Garantias: (l) Regime Fiduciário lrstituído sob os Créditos decorrêntês da CCB ne FP FllV OZ|2O17, rePrêsentados por CCI; (ii)
Âlienação Fiduciá.ia constituÍdas sobÍe os imóveis obieto das matrículas 168.177, 168.197, 168.176, 168.189, 168.190, 168.202
do 16s Registro de lmóveis de SP; das Matrículas 147.107 e 147,116 do 29 Registro de lmóveis de Guarulhos; e Matrículãs 101 180
do 8e regist.o de lmóveis de SP e 96.400 do 59 Re8istro de lmóvêis de SP; (iii) Fiançã consubstanciada pelas pessoâs físicas srs.
Fabio Freitar Romano, Guilherme AuBusto Soarês Benevides e GilbeÍto 8êrnardo Benevides.

Emissora: Habitasec Securitiradora S,A.

Ativo:

CRI

Emissão:1

série:97
Volume na oata de Emissão:
Data de vencimento:

RS

28.000.000,00

Quãntidade de ativos: 28000

26/l1/20a1

Taxa de Juro§: CDI + 3,5% a.a. na base 252.

Status: AÍlvO

lnadimplementos no período: Não ocorreÍam inadimplementos no período
carantias: (i) Regime Fiduciário sobre os Cíéditos lmobiliários oÍiundos da CCB ne ÍP ÍllV OlllT; (ii) AliênaÉo Fiduciária de
lmóveis, nos termos do Anexo ll do lnstrumento Particular de Alienação Fiduciária de lmóveis, celebrado entre a Fiduciante e a
Emissora; e (iii)Garantia Fideiussória prestada pelos Fiadores os Srs. Eduardo AntonioSahadi Ditolvo, Heloisa Helena Sitran8ulo
Ditolvo, Júlio César da Silveira Lemos, Glaura cuimarães Lemos e Cláudio José Sitrângulo no âmbito do Contrato de Cessão.

EmissoÍa: Habitasec Securitiradora s.A.

Ativo:

CRI

Emissão:1

5érie:99
volume na Data de Emissão:

RS

8.500.000,00

Quantidâde de ãtivos: 8500

Data de vencimentot 27172/2021
Tãxa de Juros

statu5: INADIMPLENTE
lnadimplementos no perÍodo: Pendências: - Confirmação do registÍo/depósito das 59 CCls; - Aditamento ao Contrato de Custódia
para prever o novo valor de registro das novas 59 ccls; - 01 via oÍiginal da AGT realizada em maio/l8; - 01 via original do 1e
Aditamento ao Termo de Securitização; - Cópia dos Contratos de Alienação Fiduciáría das unidades; - Cópia das 60 CC8; e - Cópia
do 1s Aditãmento ao Contrato de Cessâo devidamente registrado.
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Garantias: {i) Regime Fiduciário sobrê os créditos lmobilíáÍios oriundos da CCB ne FP FUV 01/18; (iil Ali€nação Fiduciá.iâ de
tmóveis, nos termos do anexo ll do lnst.umento Particulaí de Alienação Fiduciária dê lmóvêis; (iii) Garantia Fideiussória
consubstânciada por pessoas físicas, definidas na cláusula 1.1 do Termo de Securitiração; ê (iv) Fundo de Reserva.

Êmissora: Hâbitasec SecuritizadoÍa S.A.

Ativo:

CRI

Emissão:1

Série:100
Volume na Data de Emissão:

RS

Quantidade de ativo§:

4.300.000,00

1

Data de Vencimento: 25/L1/2020
Taxa deJuros: CDI+ 3,5% a.a. na base 252.

Status: INADIMPLENTE

lnadimplementos no período: Pendência: - Alienação Fiduciária íegistrâdâ nos Rêgistros de lmóveis compêtêntes
Garantias: (i) RetiÍne Fiduciário insthuído sobre or créditos lmobiliários, representados pela ccl; (ii) Alienação FiduciáÍia de
lmóvei5 de propriedade da viareggio SPE Empreendimentos imobiliá.ios Ltda., confoímê identificados no Anêxo I de cada um
dos lnstrumentos Particulares de Alienação Fiduciária de lmóveis; {iii) Fiança consubstanciada por pessoas fí5icã5 no âmbito do
Contrâto de Cessãoi e (iv) Fundo de Reserva constituído através da retenção dê parte do Prêço de Aquisição Líquido, na forma
da cláusula 2.9.3 do Termo de Securitização.

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo:

CRI

Emissão:1

Série:107
volume na Data de Emissão:

RS

Quantidade de ativos: 25000

25,000.000,00

Data de vencimento: 2510212072
Taxa de JuÍos: Col + 6% a.a. na base 252.

Status: INADIMPLENTE

lnadimplêmentos rto período: Pendência: - Declaração de inocorÍência de Evento de Vencimento Antecipado, bem como o§
documentos necêssários para a suâ comprovação, Íeferente ao exercício social de 2018.
Garantias: (i) Alienações Fiduciárias de lmóveis de propriedade da TRIUNFO BAHIA EMPREENDIMENÍOS lMOBlll ÁRros sPE
LTDA. e a LTSBOA EMPREENDIMENTOS sPE LÍDA,, em conjunto, registrados sob as matrículas identÚicadas no Anexo tl de cada
um dos lnstrumentos Particulare5 de Alienação Fiduciária de lmóveisi (ii) Garantia Fidejussóíia consubstanciada pgr pessoa§
físicas; e (iii) Fundo de Reserva cujo valo. total deverá cobrir o montante equivalente às seEuintes despesas, a ser rêcillculado
mensalmente (a) valoÍ equivalente a 3 (t.ês) Íneses de Juros Remuneratórios, com basê na última Íaxa Dl (conforme definido
no Teímo de Securitização) divulgada pêla 83; e (b) valor
IPTU dos lmóveis

êquiv.lente

a 6 (seis) meses de despesas relacionadas a

condomínio e

objeto das Alienações Fiduciárias,

Emissoía: Habitasec SecuÍitizadora s,A-

Ativo:

CRI

Emissão:1

Sérier 108

volume na Oata de Emisrão:
Data de vencimento:

RS

Quantidade dê ativosi 5600

5.600.000,00

25/02/2ü1

Taxa de JuÍos: CDI + 3,75oÁ a,a. na base 252

Status: INADIMPLENTE

lnadimplementor no período: Pendências:

-

Matrícula de número 87.306; e

-

Encãminhar infoÍmâções sobre os Crédito§

lmobiliários, reÍerente ao ano de 2018,

Garantias: (i) alienaçôer Fldu.iárias de lmóveis d€ propíiedade da CHÁCARA saNTA MÔNICA SPE PARTICIP AçÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA., registrados sob as mat.ículas identiÍicadas no Anexo I do lnstrumento ParticulaÍ de
Ali€nação Fiduciária de lmóveis; (ii) carantia Fidejussória consubstanciada por pessoas Íísicas; e (iii) Fundo dê Reserva cuio valor

total deverá cobÍir o montãnte €quivalente as seguintê' de5pesâ§, a ser recalculado mensalmentê (a) 3 (três) mesês de JuÍos
Remuneratórios, com base na última Tãra ol (conforme deíinido abaixo) divulgada pela 83; e (b) 6 (seis) meses de despesas
relacionadas a condominio e IPTU dos lmóveis.
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Emisso.a: tlabitasec Securitizadora S.A.

Ativo:

CRI

Emissão:1

Série:111

volume nã Data de Emissão:

RS

90.000.000,00

Quantidade d€ ativos: 90000

Data dê Vencimento: 3010612022
Taxa deJurosi CDI + 3% â.â. nâ base 252

Status: INADIMPLENÍE

lnadimplêmentos no pêríodot Pendências: - Oeclaração atestando a ocorÍência ou não dos eventos de Vencimento Anteclpado; MatrÍculas dos imóveis (Anexo ll) contendo o cancelamento da hipoteca; - MatrÍculas dos lmóvels em garantia comprovando o
registío da AF êm favoí da Sêcuritizadora; - Cópia do Boletim de Subscrição das debênturês; - Balâncetes Tíimestral, referente aos
TÍimestres de 2018; - Declaração, assinada pela EmissoÍa, demonstrando a corÍeta destinação dos recuÍsos, nos períodos de rulho
à setembro e outubro à dezembro; e - Comprovante de pagamento dojuros e despesas objeto da notificação emitidâ no dla 01 de
fevereiro de 2019.
Garantia§: Regime Fiduciário e pâtrimônio separado; e Alienação Fiduciária de lmóveis,livres e desembaraçados de quaisquer
ônus.

Emissora: Habitasê. Securitizãdora S.A.

Ativo:

CRI

Êmissão:1

Sériê: 114

volume na Data de Emi55ão:
Data de Vencimento: 25107

RS

16.000.000,00

Quantidade de ativos: 16000

/2022

Íaxa de Juros: CDl.
Status: INADIMPLENTE

lnadimplemento3 no periodo: Pendências:

- Matrículas com prenotação,

Ôo respectivo oficial de Registro de lmóveis, das

Alienações Fiduciárias de imóveis; - ContÍato de Cessão reglstrado nos RTD5 das Partes e dos lntervenientes Anuentes; - Matrículas
em AF registÍadas, demonstrando que os imóveis estão llvÍes de quaisquer restrições, inclusive das Hipotecas.200% do saldo
devedor dos Cíéditos lmobiliários; e - 01via originâl da EscÍitura de Emissão de CCl.

Gôrentias: (il ReSime Fiduciário e Patrimônio separado; (ill alienaÉo Fiduciária de lmóveis, livtes e desem bãraçados de
quaisquer ônus; (iiil Fiadores, Íepresêntados por tÍês persoas íísicas, que Serantem o pontual e inteSÍal cumprlmênto das
obrigações Garantldasi e (ivl Fundo de Reserva.

Emisso.a: Habitasec securitizadorà S.A.

Ativo:

CRI

Série:119

Emissão:1

Volume na Data de Emissão: RS 10.000.000,00

Quantidade de ativosr 10000

Data de Vencimento: 2910912022
Taxã de ruros: COI+ 5% a.a. na base 252.

Statusr INADIMPLENÍE

lnadimptementos no p€ríodo: Pêndências: - Matrículas com prenotação e íegi5tro, no respectivo cartório de RGI, das Àlienaçôes
Fiduciá.ias dos lmóveis; e - Relatório Trimestral de Destinação de Recursos. contendo os valores ê percentuai5 de5tinados a cada
Empreendimento Alvo, acompanhado dos comprovantes e o cronograma de avanço de obía5 de cada Empreendimento Alvo, nos
termos do Anexo IV da CCB, referente ão Trime§tre de Outubro a DezembÍo/2018.

carantias: Regime Fiduciário e Patrimônio Separado; Alienaçôes FIduciárias de lmóveis sobre lmóveis livre§ e desembaÍaçados
de quaisqu€r ônus; FiadoÍe', rendo estes 5 pessoas Íísicâs, assumindo a responsabllidade pelo Pontüale integral .umprimento
dar Obritaçôes Garantidàs; Fundo de ReseÍva, cuio valor totaldeverá cobrir o montante, apurado mênsalmente, êquivalente a
3 parcelas de Iuros Remuneratórios c 6 meses de de§pe§as relacionadas a condomínio e IPTU dot lmóveis.

EmissoÍa: Habitasec securitizadora S.A.

Ativo:

CRI

Emissão:1

5érie:120
volume na Data de Emiesão:
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RS

33.000.000,00

Quantidade de ativos: 33000

{

Data de vencimento: 1010612026

Tara de Juros: IPCA + 8,95% a.a. na ba§e 360.
Status: INADIMPLENTE
a dezembro; e - Relatório
Alvo, nos moides
Empreendimentos
de
avanço
de
obras
dos
cíonograma
os
comprovantes,
Destinação
de
Recursos,
contendo
de
do Anexo e lfl Escriturâ dê Emíssão de Debêntures. referente aos meses de outubro a dezembro/2018 e janeiro a março/2019.
Garantias: Os CRI contaÍão com as seguintes garantias: (i) Alienações Fiduciárias de lmóveis; (ii) Cessão Fiduciátia de Direitos

tnadimplementos no período: Pendências: - Relatório Menral de Gestão, reÍerente aos meses de outubro

CÍeditórios; (iii) Promêssa de cessão Fiduciária; e (iv) Fundo de Reserva.

Emissora: Hãbitasec Seauritiradora S.A.

Ativo:

CRI

Emissão:1

série:121
volume na Data de Emissão:

RS

17.000,000,00

Quantidâde de ativos: 17000

Data d€ vencimento: 1010612026

Tara de Juros: IPCA + 8,95% a.a. na base 360
Status: INADIMPLENTE
a d e z e nl b ro
s mese s d e o ut b
M ê ltsa d e G e stã o reíe e nt e
(ii)
FiduciáÍia de Direitog
Cessão
(i)
de
lm
óveis;
garantiasi
Alienações
Fiduciárias
Gaíantiâs: Os CRI contarão com as seguintes
(iv)
Fundo dê Reserva.
Creditóíios; (iii) Píomêssa de Cessão FiduciáÍia; e
I

nadimple

entoS nÔ pe ríod o

PE ndê nci a

Re lat o flo

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.

Ativo:

CRI

Emissão:1

série:123
volume na Data de Emissão:

RS

10.000.000,00

Quantidade de ativos: 10000

Data de vencimentor 29112/2022
Tâxe de Jurôsr CDI +

4

a.a. nabase 252

status; INADIMPLENÍE
lnadimplementos no período: Pendências: - Relatório çontendo as informaçôe! das despesas relacionadas a co ndomínio e IPTU
dos tmóveis, referente aos últimos 06 (seir) meJe§, reÍerente aos meses de dezembÍo.2018 a fevereiro.2o1g; - Cópia da AGE da
Emissora da Debêntures (CEGG Empreendimentos) com a deliberação das condições da Emissão de Debêntu.es, devidamente

registrada na IUCESP; - Cópia da Escritura de Debêntures. devidamente registrada na JUCESP; - Cópia da Escritura de Debêntures,
devidâmente registrada no RTD de 5ão Paulo/SP; - Cópia do Contrato de Cessão devidamente assinado pelas partes e Íegistrados
no RTD de São paulo/sP; - Relatório Trimestral de Destinação de Recursos, por meio de declaração na forma descrita no anêxo lll
à EscrituÍa de Debêntures, devidamente assinado pelos representantes legai5 da Devedora acompanhada do cronogÍama físico
financeiro do Empreendimento Alvo, bem como do contrato socialda propíietáíia do Empreendimento Alvo e cópias dôs contrâtos
que deram origem, respectivas notas fiscais e seus arquivos no formato "xML"; e - Cópia da AF de lmóveis, devidamente registrado
no cãrtório competente.

Garantias: (i) Alienação tiduciária de lmóveis; e (ii) Íiança outo.gada pela CEGG Participaçôes S.4., CEGG ConstrutoÍa e
lncorporadorâ LÍDA e 3 (trêt) pessoas físicas, confo.me consta no Termo de SecuritizaÉo.

Emissorai Habitasec Sêcuritizadora S.A.

Ativor

l

CRI

Emissão:1

5ériei 124
volume na Oata de Emissão:

RS

60.000.000,00

Quantidade de ativos: 60000

oata de vencimentoi 27/01/2029
Taxa de Juros; IGP-M + 9,5% a.a. na base 360.

Status: INADIMPLENTE

lnadimplementos no período: Pendências: - Relatório Gerencial, contendo as informaçôes identiÍicadas poÍ lote e que estão
descritas no Contrato de Cessão Fiduciária, rêferente aos meses de dezembío e janeiro; - Cópia dos Contratos de AF de Ouotas 01,
02. 03, e 04, registÍados nos RTDs de GO e MT; - Cópia dos Contratos dê Cessão de Créditos, registrado nos RTDS do GO, ES e MTi Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, para contemplar o status quo dãs vendas de lotes do Empreendimento 01, 02, 03 e
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04 e a atuali2ação dos Anexo I e ll; - Notificação aos Adqui.entes dos empreendimentos, acerca da presentê cessão fiduciáÍia de
Direitos Creditórios; - CompÍovação do pagamento pelas Devedoras (BRDU SPE Várzea Grande, BRDU SPE Tangará da Serra, BRDU

Mateus) dos valores correspondentes das CCBS na conta do patíimônio separado; e - Relatório
dos Recursos das Cédulas, conforme modelo no Anexo Vll do TeÍmo de Securitização,
a
Oestinação
Trimestral comprovãndo
SpE Cuiabá

e BRDU

SPE São

referente aos mêses de janeiro a março.
cârantlas: (i) o Aval, em cada uma das cédulas; (il) a Cersão Fiduciáriâ de Dlreltos creditório5 01, 02,03 e 04; (lii) â Allênação
Fiduciá.ia de Quotas 01,02,03 e 04.

Emissora: Habitasec Securitiradota S.A.

Ativo:

CRI

Emissãor

Série:129
volume ná Data de Emissão:
Data de vencimentoi

RS

74.000.000,00

1

Quaôtidade de ativos: 74000

29/1u2027

Taxa de Juros: CDI + 2,3% a.a. na base 252

Status: INADIMPLENTE
a descrição detalhada e exaustiva da Destinação de Recuísos
percentuais
destinados
a cada Empreendimento AIvo aplicado no periodo
e
os
valores
Vi
da
CCB,
descíevendo
nos termos do Anexo
mês de fevereiro/18
referente
ao
Fundo
de
Despesas,
(Irimestral); e - comprovante de verificâção do

lnadimplementos no período: Pendências: - RelãtóÍio TÍimestíal, com

Garantias: Os CRI contarão com a seguinte gaÍantia: Alienaçôes Fiduciárias de lmóveis

Emissora: Habitasec SecuritiradoÍa 5.4.

Ativo:

CRI

Emissãor

Série:130
volume na oâta de Emissão:

RS

40.000.000,00

1

Quantidade de ativosr 40000

Data de Vencimentot 29101/2027
Íaxa de JuÍos: cDl + 3% a.a. na base 252

Statusi INADIMPLENÍE

lnadimplemêntos no período: Peôdências: - Comprovante da verificação da manutenção da Razão de Garantia em no m ínimo 150%
do valor total das Obrigações carantidas, refeÍ€nte aos meses de dezembro/2o18 e fevereiro/2o1g; - cópia do Contrato de
AIienação Fiduciária de quotas, devidamente registíado na junta comeÍcial competente (.IUCESP); - Cópia do Contrato de Cessão
registrado no RTD do Rio de Janeiro/Rl; - Cópia do Contrato de Distribuição, devidamente assinado pelâs partesi - Cópia da
Alienação Fiduciária de lmóvel, assinado pelas partes, sem prejuízo do postêrior envio da via dêvidamente registrada no Registro
de lmóvel competente; - Envio da verificação do Valor Mínimo de Garantia, o qual deverá corresponder a 100% da PMT da CCB,
rêferente ao mê5 de jâneiro; e - Relatório Írimestral de comprovação da Destinação dos Recur§o§ e o crooograma de avanço de
obra5 do Empreendimento Alvo, nos teÍmos da ccB, íefeÍente ao peííodo dezembro/18 a fevereiro/1g

Garantlas: Aval prestado pela Even Construtora e lncorporadora S.A.; Alienação Fiduciária de lmóveis e a Alienação
de euotas quê será mantida válida e em vigor até a eÍetiva constituição da AlienaÉo Fiduciária de lmóveis.

F iduciáíia

Emissora: Habitâsec Securiti2adora S.A.

Ativo:

CRI

Emissão:1

Série:132
volume na Data de Emissãor

RS

76.000.000,00

Quantidade de ativos: 76000

Oata de vencimento: 16/OU2O3L
Taxa de ruros: IPCA + 7,5% a.a. na base 360

Status: rtrTlVO

lnadimplementos no p€ríodo: Não ocorreram inadimplementos no perÍodo
Garantias: AlienaÉo FiduciáÍia do lmóvel Fernão Dias; Alienação Fiduciária do lmóvel Privalia; Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios Fernão Oias; Cêssão Fiduciária de Oireitos Creditórios Privalia; e Fundo de R€serva no valor mínimo equivalente a 1
(uma) parcela média dos cRl dos próximos 12 (doze) meses,

Emissora: Habitasec Securitizadora S.A.
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Ativoi

CRI

Sérier 135

Emissão:1

Volume na Data de Emissão: RS 22.251.000,00

Quântidade de ativos: 22251

Data d€ vencimentor 25/08/2029
Taxa de Juros: 9,5% a.a. na basê 360.

Status: ATIVO

lnadimplementos no período: Não ocorreram inadimplementos no pe ríodo
Garantias: A Alienação Fiduciária, a Cessão Fiduciáíia, ã Fiança, Fundo de Reserva e a Coobritação.

Emissorã: Hâbitâsec SecuÍitizadora 5.A.

Ativo:

CRI

Emissão:1

Série:136
volumê nâ Data de Emissão:

RS

Quantidade de ativos: 10500

10.500.000,00

Data de vencimehto: 28/02/2024
Taxa de Juros: COI + 6% a.a. nà base 252.

Status: AÍlVO
I na

dim plê m entos no p e ríod o

ocorre (â T' ina d j

Na

p le

e n t os

o pe I to do.

Garantias: (i) Fiança; (ii) cessão Fiduciária de Rêcebíveis e (iiil Alie nação Fiduciária.

Emissora: Hâbitas€c SecuÍiti2ãdoÍa S.A.

Ativo:

CRI

série:138

Emissãor

volume na oata de Emissão: R$ 15.000.000,00

quantidade de ativos: 15000

1

Data de vencimeotot 10104/2023
Taxa dê Juros: CDI + 3% a.a. na base 252.

Status: AÍlVO
nadimple m entoS no pe ríod

N ao

oco re

a

na d

p le m e nt o5 n o p er to do

Garantiar: Alienação Fiduciária dê lmóvêi§ e Fiança.

Emissora: Habitasec securiti2ãdorâ S.A.

Ativo:

CRI

Sérier 144

Emissãoi

volume na Data de Emissão: RS 9.600.000,00
Data de Vençimento: 29/04/2024

Quantidade de ativos: 96000

1

Taxa d€ Juros: CDI + S% a.a. na base 252.

Statu5: ATIVO
I nãdi mplemento s

no pe riodo

Nao

oco re ra m nad rn p Te me ntos no p e o do

I

Garantias: Alienação Fiduciária de lmóvêis, Fiança e tundo de Rêserva'

Emissora: Habita5ec Securitizadora S.A.

Âtivô:

CRI

Emissãoi

Série:145
volume na Data de Emissãol

RS

10.000.000,00

1

Quantidade de ativos: 10000

Data de Vencimento: 75105/2023

Íaxa de JuÍos: 100% do CDI + 5% a.a, na bâse 252

StatuÍ ATIVO
lnadimplementos no Pê.íodo; Não ocorreram inadimplementos no período
Garantias: (i) Alienação FiduciáÍia de lmóveis; (ii) Garantia Fidêiussória e liii) Fun do de Rererva
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Emissora: Habitasec securitiradora S.A.

Ativo:

CRI

Emissão:1

sárie:147
volume nã Data de Emissão:

RS

60.000.000,00

Quantidade de ativos: 60000

Data de vêncimento: 3O/O5/2O23
Taxã de.luros: 1OO% do CDI + 3,5% a.a' nã base 252.

Status: ATIVO
I

nadim ple mentos no peííodo:

Nào

ocorrera m in a dimpl êmen to 5 n o period o

GaÍantias: (i)Alienações Fiduciáriã§ de lmóveis; (ii ) tiança e (iii) Fundo de Reserva.

L
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ÂNEXO V
AO TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS |MOB|L|ÁRIOS DA 154ê e 1553 sÉRIES DA 1ê EMISSÃO DE
cERTIFIcADoS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 09 DE
AGOSTO DE 2019

Decloroção do CoordenddoÍ Líder
perante a
HABITASEC SECURTTIZADORA S.4., sociedade por ações com rêgistro de companhia securitizadora
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenidã
Brigadeiro Faria Lima, ns 2.894, 9e andar, conjunto 92, CEP 01451-902, inscrita no Cadastro Nacional da

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento ("CNPJ/ME") sob o ns 09.304.427/000158, por seus representantes legais ao Íinal assinados, na qualidade de Coordenador Líder da oferta públlca de
distribuição dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 145a série da 1! emissão ("Emissão"), em que atua
na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis lmobiliáíios da Emissão, que serão objeto de oferta
púbtica de distribuição e a OLtvEtRA TRUST D|STRIBUIDORA DE íTUt-oS E VATORES MoBltlÁRlos 5.4.,
Pessoa Jurídica do

instituição financeira, com filial situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano,
ne 1.052, 13e andar, sala 132, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o ne 36.113.876/0004-34, atua como
agente fiduciário ("Asente Fiduciário"), declara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com
para
o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência
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,09 de a8osto de 2019.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2/"--,-zrk
Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

Y
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