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TERMO DE SÉCURTTZAçÃO DE CRÉD|TOS rMOB|IúR|OS

Pelo presente instrumento particular (conforme definido abaixo)

HABITÂsEC SECURmZADORA S.A., sociedade por açôes com registro de companhia

securltizadora perânte a Comissão de Valores Mobiliários ("e!M"), com sede na cidade

de 5ão Paulo, Estado de São Paulo, na avenida Bri8âdêiro Fâíiâ [ima, np 2.894,9e andar,

conjunto 92, CEP 01451-902, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa lurídrca do

Minrstério da Economia, Fazenda e Planejâmento ("Ç!!,:ME") sob o

ns 09.3(x.427/0001-58, neste âto representada na forma de seu Estatuto Social

("EOit§gIê" ou "Securiti2adora");

Na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 109 da Lei na 9.514 e da

lnstrução CVM ne 583:

oltvEtRA TRUST D|STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VATORES MOBIIÁRIOS S.A., instituição

financeira, com sede nâ crdade do Rio dê JâneiÍo, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida

das Américês, ne 3.434, bloco 7, sala 201, Barra da Íijuca, cEP 22640-102, inscrita no

CNPJ/MF sob o nP 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu

Estat!'to Social ("Asc!]!c..lEi!89ÉI!q");

Vêm, por este, e na melhor foÍmâ de direito, celebrar o presente Teímo de Securitrzâção de

Créditos lmobiliários ("Termo dê Securitizacão"), para vincular os Créditos lmobiliários aos

Certificados de Recebíveis lmobilários da 1674 Série da 1r Emissão dâ Habitasec Sêcuritiradora

s.4., de acordo com o artigo 8e da Lei ne9.514, de 20 de novembÍo de 1997, conforme

alterada, e lnstrução da CVM ne414, de 30 de dezembro de 2004, conformê alterada, â

lnstrução dâ CVM no 476, de 15 de janeiro de 2009, conforme alterâda, e demais disposições

legais aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas.

cúusur-a PRTMETRA - oEFrNrçÕEs

1.1. qgjillgqg§: Para os fins deste Termo de Securitização, âdotam-se es seguintes

defrnições, sem prejuízo daquelas quê forem estâbelecida5 no corpo do presente:

1.1.1. Exceto se expressamente indicado: (i) palavÍas e expressões em marúsculas,

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

Documentos da Operação (abaixo definrdo); e (ii) o masculino rncluirá o feminino e o

sin8ular incluirá o plural. Íodas as referências contidas nêste Íermo de Securitização a

quaisquêr outros contratos ou documentos significâm uma refeÍência a tais contratos

oti documentos da manêirâ que se encontrem em vigor, conforme aditâdos e/ou, de

qualquer Íorma, modiÍcados.

Páginâ 3 de 8ó

t.



"Adsúede" Terceiro adquirente do(s) lmóvel(is);

iduciário" OI.IVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES

MoBlLlÁRlos s.a., acima quâlificada;

"Alienações Fiducráriês de

lmóveis"

Alienações fiduciárias em Earantia a serem constituídas

sobre os lmóveis, nos termos dos lnstrumentos

Particulaíes de Âlienação Fiduciária de lmóveis;

"ANBIMA" ASSOCIAçÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS

MERCÂDOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, associação

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

Pâulo, à Avenida das Nações Unidas, ne 8501, 21p andar,

Pinheiros, CEP 05425{70, inscrita no CNP.I/MF sob o

ne 34.271.17u0(fr7 -62;

"Assembleia Geralde Titulares de

ç81":

Assembleia geral de titulares de CRI â ser realizada em

conÍormidade com a Cláusula Onze deste Termo de

Securitizaçãoj

"Banco Liquidarl!e" lTAÚ UNIBANCO S.Â., instituição finâncerra, com sede na

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

AlÍredo Egydio de Souza AÍanha, ne 100, Torre Olavo

Setúbal, CEP04726-170, inscrita no CNPJ/MF sob o

ne60.701.190/0001-04, responsável pela liquidação

financeira dos CRI;

"Boletins de Subselição" Boletins de subscÍição dos CRl, por meio dos quais os

lnvestidores subscreverão os CRI e formalizârão â sua

adesão a todos os termos e condições deste Termo de

Securitrzâção e da Oferta;

A 83 S.A. - BRÂS|L BOISA, BALCÃO ou a 83 S.A. -
BRASII, BOI.SA, BALCÃO - SEGMENTO CETIP UTVM,

instituição devidâmente autorizada pelo Banco Central do

Brasil para a prestação de serviços de depositário

eletÍônrco de ativos escriturais e liquidação financeira,

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

na Praçâ Antônio Prado, ne 48, Centro, CEP 01010-901;
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"cü' A Cédulâ de Crédito lmobiliário inte8ral, sem Earantia
reâl, sob a forma escritural, emitidâ pela Emissora, nos

teÍmos do §3e do arti8o 18 da Lei n-o 10.931/04 e da

Escritura de Emissão de CCl, representativa dos Créditos

lmobi[ários;

"cEÍ1P21" Tem o srgnificado que lhe é âtÍbuído na Cláusula 3.2

deste Termo de Securitização;

"CNPI/ME" Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da

Economia, Fazenda e Planejamento;

"códiso civil" l-er ne 10.406, dê 10 de janêrro de 2002, coníorme

alterada, ou outra legrslação qrie venha a substituí la;

"códiEo de Processo civil" Lei ns 13.105, de 16 de março de 2015, conforme

altêrâda, ou outra legislação quê vênha a substituila;

"Condições Precêdentes" São as condiçõês precedêntês para a liberação dos

rêcursos referentes a integralizâção das Debêntuíes à

Dêvedora, conforme previstas na Cláusula 4.10. da

Escírtura de Emissão de Debêntures;

"conta do PâtÍrmônio

Separado"

Conta coíente ne 36.286-8, Agência nP 7307, mantida

junto ao Banco ltaú lJnibanco 5.A., de titularidadê da

Emissora;

"contrato de Dlstribuicão" O Controto de Estruturoçõo, Coodenoçõo e Disttibuiçõo

Público, com Esiorços Resüitos de Colocoçõo, sob o

Regime de Melhores EsÍotços de Colocoçõo, de

CeftiÍí.odos de Recebíveis lmobihótios do 767s Série do 1e

Emissõo do Hobitosec Secu tizodoro 5.Á., celebrado

entre ê Secuítizadorâ e o Coordenador Líder, conÍorme

definrdo abaixo, na qualidade de coordenador líder, para

reger a forma de distribuição dos CRI;

"Coordenador Líder" É o BANCO ABC BRASII S/A, instituição financeira

inte8rantê do sistema de distribuição de vâlorês

mobiliáíos, inscnta no CNPJ/ME sob o

ne 28.195.667/0001-06, com escritório na cidade de são

Paulo, Estado de são Paulo, na Avenrda Cidade lardim, ne

803,2s andar, CEP 01.453-000;
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"Créditos lmobiliários" Os direitos de crédito decorrentes das Debêntures,

representados pela CCl, com vâlor total de principê|, de

RS56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de reais),

acrescido de juros, conforme previsto na Escritura de

Emissão de Debêntures, bem como todos e quaisquer

outros encargos devidos por forçâ da Escritura de

Emissão de Debêntuíes, incluindo a totalidade dos

respectivos ace55órios, taiS como encargos moratórios,

multes, penalidades, indenizaçõês, despesês, custas,

honorários e demais encârgos contratuais e legais

previstos na e relacionados à Escítura dê Emrssão de

Debêntures;

"çB!" ceftificados de Recebívers lmobiliários da 167a série da 1r

Emrssão da Emissora, emitidos com lastro nos Créditos

lmobiiiários, por meio da formalizâçâo destê Termo de

Securitizâção, nos termos do arti8o 8p da Lei ne 9.514/97;

"cRl em Circulâcão", para fins de

quóruml

Todos os CRI subscritos ê intêEralizâdos, excluídos

aqueles mantidos em tesouraria pela Devedora e pela

Emissora, e os de titularidade de sociedades poí elas

controladasj

"CVM" A comissão de Vâlores Mobiliários, entidade autárquicã

em re8ime especral, vinculada ao Ministério da Fâzenda,

criada pela Lei ne6.385, de 07 dê dêzembío de 1976,

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

estado do Rio de Janeiro, nâ Rua Sete de Setembro,

ne 111, Centro, CEP 20050{06, inscrita no CNPJ/MF sob o

np 29.507.878/0001,08;

"Date de Pasamento das

DÊ.!Ê!.tuIe§":

Cada data de pâgamento da amortização e remunereção

des Debêntures, conforme cronograma de pagamentos

constante do Anexo ll da Escritura de Emissão de

Debêntures;

"Data de PaEamento dos CRl" Cada data de pagamento da Amortização e da

Remuneração dos CRl, conforme Anexo ll deste Têrmo de

5êcuritização;

lv
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"Data de Emissão" 03 de setembro 2019;

Oate de Vencimento Final A data de vencimento dos CRl, qual seja, 11de merço de

2012)

Debêntures As 56.000 (cinquenta e seis mil) debêntures simples, não

conveísiveis em açôes, dâ espécie quiro8raíária, êlnitidas

pela Devedora por meio da Escritura de Emissão de

Dêbêntures;

oevedora" sEt tNcoRPoRAçÃo E PARTtctPAçoEs 5.4., sociedade

anônima, com sede na Cidade de 5ão Paulo, Estado de

São Paulo, na Avenida Presidente luscelino Kubitscheck,

ne 1830,5e ândar, torre 3, CEP 04543-900, ins€rita no

CNPJ/ME sob o ne 09.033.729/0001'39 e com seLis atos

constitutivos registrados perante a IUCESP sob o NIRE

ne 35.300.498.1M5;

"orâ útil" Todo e qualquer diâ que não sejâ sábado, dominEo ou

feriãdo declarado nãcional na Repúblicâ Federativâ do

Brâsil;

"Documentos da Operâcão" Os documentos que integram a operação de securitizãção

dos Cíéditos lmobiiiários, quais sejâm (i) a Escritura de

Emissão de Debêntures; (ii) a Escriturâ de Emissão de Ccl;

(iii) os lnstrumentos Particulâres de Âlienação Fiduciária

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

boletins de subscrição dos CRl, conformê firmados por

câda trtulâí dos CRI;e (vi) oContrato de Distribuição;

Emissora HABITASEC SECURIÍIZADORAS.A., acima qualiÍicada;

"Emissão" 167r série da la êmissão de CRI da Emissora;

"EmpÍeendimentos Alvo" Empreendimentos imobiliáíios resrdenciais denominados

SEI Chácara Klabin, SEI Fraternidade, SEI paulo Franco, SEl

Correia Dias e SEI Francisco Leitão, situãdos no Municípro

de São Paulo, no Estado de São Pâulo;

"Escritura de Emrssão de CCl" o lnsüumento Potliculot de Emissõo de cédulo de Crédito

lmobiliótio lnteqrcl, com Gorontio Reol e sob o Fotmo

Eicr.itulo/ firmado, nesta data, pela Emissora;
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"Escritura de Emi§9lo de

Debêntures"

O lnstrumento Porticulot de Escrituro do 3s (terceiro)

Lmissõo de Debêntures Simples, Nõo Conversíveis em

Ações, do Espécie QuiroqroÍóÍio, Com Gorontio Adicionol

Fidejussóaio, o ser Convolodo no Espécie com Gorontio

Reol, Ern série Únia, poro Colocoçõo Privodo, do sEl

lncoryoÍoçõo e Pofticipoções 5.Á., celêbrado, nêsta dâtê,

entre a Devedora, na qualidade de emissora das

Debêntures, a Emissora, na qualidade de debenturista, e

a Fiduciante;

"E§en&Elel' tTAÚ CORRETORÂ DE VALORES S.4., instituição

financeira, com sede na cidade de 5ão Paulo, Estado de

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ne 3.500, 3e

andaÍ, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o

ne 61.194.353/0001-64, responsável pela escrituração da

Emissora;

"Evento de Vencimento

A!jc!!.p.ê.dq" l

Tem o significâdo que lhe é atribuído na cláusulâ 7.1 da

Escriturâ de Emissão de Debêntures;

Fiadores dâs Debêntures" Em conlunto (i)ASÍN PARTICIPAçõES S.A., sociedade por

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

Paulo, na Avenida Presidente.luscelino Kubitscheck, ne

1830,5s andar, torre 3, CEP 04543-900, inscÍita no

cNPJ/ME sob o ne 12.s80.74910001-34 ("{§l!"); (ii)

aNTONIO SETIN, brasilerro, casado sob o regime de

separação totâl de bens, arquiteto, rêsidente e

domiciliado nê Crdade de São Paulo, Estado de São Paulo,

com endereço profissional na Avenidâ Presrdente

luscelino Kubitschek, ne 1.830,5e andôr, Torre lll, ltaim

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

666.998.948-20, portadoÍ da cédula de identidadê RG ne

6.3s3.7s3-s ("Alljirie" );

"Fiduciante das Debêntures" A SEI JOÃO TOURENçO EMPREENDIMENTOS

IMOBIUÁRIOS sPE tToa., sociedade empresária limitada,

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

nâ Avenida Presidente Juscelrno Kubitschek, n9 1830, 59

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

ns 18.520.12510001-08;
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,1GP.M" índice Gerâlde Preços do Mercado, calculado e divulgado

pela Fundâção Getúlio Var8as ("I§!");

"lmóveis" lmóvêis, de propriêdãde da Fiduciante, que serão objeto

da Alienação Fiduciária de lmóveis, conforme

identificados no Anexo ll de cada um dos lnstrumentos

Pãrticulãres de Alienação Fiduciária de lmóveis;

"tNcc" índice Nacionelde Custo da Construção;

lnstrturcão Custodiante" OI.IVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES

MoBlLlÁRlos s,4,, acima qualificada;

"lnstrução CVM l19]1!!" lnstrução da CVM ne414, de 30 de dezembío de 2004,

conforme alterada, que regula a emissão e a distribuição

pública de CRI;

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

conforme âlterada, que Íegula as ofertâs públicas dê

valores mobiliários com esforços restritos;

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

conforme elteradâ, que dispôe sobíê o dever de

verificação da adequação dos produtos, serviços e

operações ao perfil do cliente, bem como defrne

lnvestidores Qualificados e lnvestidores Profissionâis;

"lnstrucão CVM ne 583" lnstrução CVM ne583, de 20 de dezembro de 2016,

conformê alteíada, que dispõe sobre o exercício da

função dê agênte fiduciáflo;

o lnstrumento Potticulotes de Alienoçõo Fiducióio de

lmóveis em Goront@ e Outtos Avenços, celebtados, nesta

datâ, entre a Fiduciante, na qualidade dê fiduciante, e a

Emissora, na qualidade de Íiduciária;

"lnvestidores Prof issionais" Tem o siBnificado que lhe é atribuído na cláusulâ 3.3.1

deste TeÍmo de Securitização;

"lnvestidores Qualificados" Tem o signiíicâdo que lhe é âtribuído na cláusula 3.5

t
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deste Termo de Securitização;

"IPCA/IBGE" Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,

câlculâdo e divulgado pelo lnstituto Brasileiro de

Geogrefia e Estetística;

"J.UçE§E" lunta Comercialdo Estado de São Paulo;

"Lei ne 6.4A41f6" tei ne 5.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme

alterada, que dispõe sobÍe as sociedades por ações;

,,Le i ne L514197" Lei ne9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme

alterada, que regula o Sistema de Financiamento

lmobiliário;

"Leine 10.931/04" Lei ne 10.931, de 02 de agosto de 2004, conÍorme

alterada, qLie dispôe sobre a afetação dê incorporações

imobiliárias, letras de crédito imobrliário, cédula de

crédito imobiliário, cédula de €redito bancário, altera o

decreto-lêi911, 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 janêro de 2002, e dá outras

providêncras;

"MDA" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2

deste Termo de Securitização;

obriPações Garantidas (i) a obrigação dê pa8amento de todos os direitos de

crédito decorrentes das Debêntures, com valor total de

principal de RS56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões dê

reais), acrescido de juros, confoÍme previsto na Escritura

de Emissão de DebêntuÍês, bem como todos e quaisquer

outros encargos devidos por forçâ da Escritura de

Emissão de Debêntures, incluindo a totalidade dos

respectivos acessórios, tais como encargos moratórios,

multas, penalidades, indenizações, despesas, custas,

honorários e demais encargos contratuais e legais

previstos e relacionâdos às Debêntuíes, e (ii) dê

quaisquer outras obri8ações, pêcuniárias ou não, bem

como declarações e gêrêntias da Devedora e da sPE, nos

termos dos Documentos da Operação;
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"OÍetla" Os CRI serão objeto de oferta pública e distribuídos com

esforços restritos, em conformidedê com a Instrução

CVM nQ 476, estando, portanto, âutomâticâmente

dispensada de registro de distribuição na CvM, nos

termos do artigo 6s da referida lnstrução;

"Ofena de Resqate Antecioàdo

de§lBl":

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.4

deste Termo de Securitizãção;

"Patrimônio SeDaíado" Patírmônio constituído mediânte a instituição do ReBime

Frducráío, pela totaldâde dos Créditos línobrliários,

reprêsentados pela ccl, pela conta do Patrimônio

Separado, pelo Fundo de Reserva e pelas Alienaçôes

Fiduciánas de lmóvers, incluindo todos seus respectivos

ãcessórios, os quais, nos termos do artigo 11 dâ Lei

nQ 9.514/97: {i) constituem patrimônio destacado do

patrimônio da Emissorã, íii)seÍão mantidos apartados do

pãtrimônio da Emissora até que complete o resgate da

totelidade dos CRI; (iii) serão destinados exclusivamêntê à

liquidâção dos cRl a que estão afetados, bem como ao

pagamento dos respectivos custos de administração e de

obri8açôes fiscais, inclusive tributos de qualquer

natureza, vigentes ou que venham a ser instituídos ao

ton8o do prazo do CRl, que tenhâm como bêse de cálculo

eventuais ganhos apurados pelo Patrimônio Sepârado;

(iv) estão isentos de quãlquer ação ou êxecução

píomovrda por credores da Emissora; (v) não são

passíveis de constituição de garantias ou de excussão por

quaisquer credores da Emissora, por mais privilegiados

que sejam, e só responderão, exclusivamente, pelas

obrigações inerentes âos CRI; e (vilsó responderão pelas

obrigações inerentes aos CRI a que estão afetados;

Píaro de colocação dos CRl, contado do início da Oferta

até a ocorrência de uma das seguintês hrpótesesr (i)

subscnção e integralização da totalidade dos CRI pelos

Investidores; ou (ii) encerramento da Oferta a exclusivo

critéíio da Emissora, o que ocorrer primeiro;

"Prazo de Colocação"
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,,Reqime Fiduciário,, Regime Frducrário insrituido sobre os Créditos

lmobiliános, representados pelã CCl, a Contâ do

Patrimônro Separado, o Fundo de Reserva e as Alenâções

Fiduciárias de lmóveis, nos termos do artigo 9e da Lei

n6- 9 .514/97 )

"Remuneracão" Tem o signrficâdo que lhê é atribuído na Cláusula 3.1,

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

Variação acumulada das tarês médias diárias dos

Depósitos lnterfinanceiros - Dl de 1 (um) dia, oyer extra-

grupo, expressas nã forma percentual ao ano, com basê

êm um ano dê 252 (duzenros e cinquenta e dois) Dias

Úteis, calculadas e divulgadas pela 83 no informativo

Diário drsponível em sua página na lntêrnet

(http://www. b3.com.brlpt_brl);

"Titulare dos CRl" Os investrdores subscritores e detentorês dos CRl,

conforme o câso;

"Valor Nominal Unitário" Tem o sr8núrcâdo que lhe é atribuído na Cláusula 3.1,

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

"ValoÍ Íotal Líquido" O montêntê líquido â ser recebido pelê Dêvedorâ sendo

certo que tal Vâlor Total Líquido será liberado pela

Emissora à Devedora por meio de Transferência

Eletrônica Disponível ("IEq") para a conta corrente ne

002204755-9, agência ne 0001-9, mantida junto ao Banco

AgC grasil S.A, de tituleridede da Devedora, em moeda

corrente nacional, em até 02 (doi5) Dias Úteis contàdos

do cumprimento dà totalidâde das Condrções

Precedentes e observado o previsto na Cláusula 4.10.8 da

Escritura de Emissão de Dêbênturês.

"Taxa ol"

1.2, Todos os prâzos aqui estipulados serão contâdos êm diâs corridos, exceto se

expressamente indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista não ser

Diê Útil, haverá prorrogação para o primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer penalidade

e/ou acréscimo ãos valores a serem pagos. A regra em referência deverá ser adotada em todos

os Documentos da Operação, inclusive nas Atas de Assêmbleiâ Gêral.

1.3. A Emissão regulada por este Termo de Securitização é realizada consoante o pàrágrafo

terceiro do artigo 22 do Estatuto Social da Emissora, consolidado em data de 18 de dezembro

de 2018, hediênte deliberação tomada em Assembleia Geral Extrãordinária, cuja ata foi
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devidâmente regrstrada perante a lunta Comercial do Estado de São Paulo em data de 14 de

março de 2019, sob o número 154-792/19-6.

CúUSULA SEGUNDA - oBIETo E cRÉDITos IMosI[ÉRIos

2,L. QOÉlq: Pêlo presente Íermo dê Securitização, ã Emissorâ vincula, em caráter

irrevogável e irretratável, a totalidede dos Créditos lmobiliários subscritos e integralizados pela

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

qualquer coobrigação por parte da Emissora, aos CRI da 157r Série dâ 1r Emissão da Emissora,

cujâs cârâcteíísticas são descítas na Cláusula 3-1 deste Termo de Securitização.

2,1.1. O valor inte8ral da subscrição e integralização dos cRl, que será equivalente ao

preço de subscrição e inte8ra[zação das Debêntures, conforme descrito na Escritura

de Emissão de Debêntuíes, ficará depositado e retido na Conta do Patrimônro

separado, e somentê seÍá liberado pela Emrssora à Devedora, após o cumprimento da

totalidade das Condiçôes Precedentes.

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

securitizâção, íoram vinculados à presente emissão de CRI os Créditos lmobiliários,

representados pela CCl, de sua titulaídadê, com sâldo devedor de RS56.000.000,00 {cinquenta

e seis milhõês de rêais), na Dâta de Emissão.

2.2.1. O presente Termo de Securitização será re8istrado na lnstituição Custodiante,

nos termos do artigo 23, paÍáüaÍo único, da Lei ne 10.931/04, através da declaração

contida no Anexo V deste Termo de Securitização,

2.3. Característicasdos Créditos lmobiliários: As caractêrístrcas dos Crédrtos lmobrliário s,

íêpresêntados pela CCl, vinculados a este Termo de Securitização estão perfeitamente

descrites e individualizedas no Anexo I deste Termo de Securitização.

2,4. Vinculacão dos créditos lmobiliários âos cRl: Os pagamentos recebidos pela Emissora 
--em virtude dos Créditos lmobi[ános representados pela CCI serão computados e inte8rarão o

lastro dos CRI até suâ inte8ral liq'ridação. Todos e quaisquer recursos relativos âos pâEamentos

dos Créditos lmobiliários repíesentedos pela CCI estão expressãmente vinculêdos aos CRI por

força do Regime Fiduciário, conslituído pelê Emissora em conformidade com o presente Termo

de Securitização, não estendo sujeitos a qualquer tipo de retenção, desconto ou compensâção

com ou em decorrência de oulras obrigações dâ Emrssora. Neste sentido, os Créditos

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

lmóveis e a Conta do Patrimônio Seperado:

(a) constituem Patnmônio Separado, não se confundindo com o patrimônio comum
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(b) permanecerão segregados do patíimônio comum da Emissora até o pagamento

integrâl dâ totâlidâde dos cRl;

da Emissora em nenhuma hipótese;

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

nos termos deste Termo de SecLiritização, bem como ao pagamênto dos custos

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

Íelativos tanto à CCI quanto aos CRlj (ii) íêmuneração da Emissora pela

estruturação da Oferta; (iii) remuneração a ser paga à lnstituição Custodiante; {iv)
Íêmunêrâção e êventuars reembolsos de despesas devidos ao Agênte 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 titulos e documentos, quàndo for o casoj

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

Emissora;

(e) não podem ser utilizôdos na pÍestação de gaíantias que não sejam relacionadas a

estâ operação, e não podem sêr excutidos por quaisquer credores da Emissora,

por mais privilegiados quesejam;e

2,6, A CCI representativa dos Créditos lmobiliários foi emitida sob a formê êscritural e â

EscrituÍa de Emissão de CCI encontra-se custodiada pela lnstituição Custodiante, tendo sido a

CCI devidamente registrada na 83, na forma prevista nos pârágrâfos 3'e 4" do aniSo 18 da Lei

íre 10.931104.

(Í) somênte respondem pelas obrigações decorrentes dos CRI a que estão

vinculados.

2.5. A Emissorê subscrevêu ês Debênturês e, portanto, é legitima titular dos Créditos

lmobiliários represêntados pelê CCl, sendo quê todos e quarsquer recuÍsos decorrentes dos

Créditos lmobiliários reprêsentados pelâ CCI serão depositados diretamente na Conta do

Patrimônio Separado, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou por outrâ [ormâ

permitida ou não vêdêdâ pelas normas então vi8entes.

2.7. Administrâcão Ordinária dos Créditos lmobiliários: As atividadês relacionadas à

administração dos Créditos lmobiliários representados intêBralmente pela CCI serão exercidas

pela Emissora, incluindo-sê nessâs atividades, principalmente, mas sem limitação: o cálculo e

envio de informação à Devedora previamente às suas datês de vencimento quânto ao valor

das parcelas brutês decorrentes das Debêntures, bem como o saldo devedor atualizado das
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Debêntures, além do recebimento, de forma direta e exclusiva, de todos os pâgamentos que

vrerem a ser efetuados por conta dos Créditos lmobiliáÍios representados integralmente pelâ

CCI na Conta do Patrimônio SepaÍâdo, deles dando quitação.

2.4- Garântias da Ooeracão:

2.8.1, AlienaÇão Fiduciárias de lmóveis: Em Earantia do Ílel, pontuâl ê integral

cumprimento das Obrigações Garantrdas, serão constituídas pela Frducrante, conforme

o caso, a Alienação Fiduciária de lmóveis, livres e desembaraçados de quaisquer ônus,

nos termos do lnstrumento Pêrticulãr de Alienação Fiduciária dê lmóveis, êxceto, na

presente data, com relação à alienação fiduciária constituída nas unidãdes imobiliárias,

conforme identificadas no lnstrumento Particrilar de Alienação Frduciária de lmóveis e

identúicâdas na Cláusula 17.1, alínea (v) deste Íermo de Securitização.

2.8.2. Razão de Garantia: É o resuhado da divisão do saldo devedor atuâlizado das

Debêntures pelo valor dos Imóveis objeto das alienações Fiduciárias de lmóveis, cujo

registro tenha sido eÍetivado junto aos Cartórios de ReBistro de lmóvêis compêtêntes,

e que estejâm totalmente livrês e desembaraçados de quaisquer outros ônus ou

sravames ("E!Àõp_d9-!EM!iÂ").

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

menoí que 0,77 (setenta e sete centésimos) ("Razão Mínima de Garantia")

2.8.4, Caso, a qualqLier momento, a Razão Mínima de Garantia não esteja sendo

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

na Data de Pagamento das Debêntures subsequente à Data de Verificação (conforme

definida ebaixo) que constatar o não cumprimento da Rarão Mínima de Garantiâ,

amortizar extraordinariamente o saldo devedor das Debêntures, incluindo principal,

juros remunerâtórios e demars juros e encaíBos moratórios previstos na Escritura de

Emissão de Debêntures, até que a Razão Mínima de Garantia sela

atincida("4tr-Q4j!asê.9lEraq !.Q-Ep.cEéOÀ").

2.8.5. A verificação de atendimento à Razão Mínima de Garantia será feita

mensalmente pela SecuritizadoÍa, em âté 03 (três) Dias Úteis antês da Data de

Pagamento das Debêntures ("D3l!__de__VgiÍj!!!&"). No cálculo do valor de cada

lmóvel, para fins da Escritura de Emissão e de qualquer dos Docuhentos dâ Operação,

a Securitizedorà levará em consideração o Valor do lmóvel paía fins dê cálculo dê

Razão de Garantia, conforme indicado no Anexo ll ao Contrâto de Ahenação Fiduciária

e no Anexo Vda Escritura de Emissão.

2.8.6. A Devedora, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, se

/a
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compromete a enviar relãtório à Securitizadora, mensalmente, âté ã Dâtâ de

Veíificação, contendo os valores do preço médio do metro quadrado de venda de

unidades pertencentes ao empíeendimento imobiliário, que tenham sido vendidas nos

06 (sers) meses ânteriores. Sempre que solicitado pelâ Securitizadora, a Devedora

deverá, ainda, encâminhar os contratos de compra e venda celebrados com os

adquiíêntes dos lmóvêis.

2.8.7. Garantia Frdeiussória. Os Fiadores êssumem, como fiadores e principais

pàgadores, em caráter solidário e sem qualquer benefício de ordem, a

responsêbilidade pelo cumpÍimento dê todas as ObriBaçôes Garantidas.

2.8.8. Fundo de Rêserva parte do Valor Total Líquido ficará retido na Conta do

Patrimônio Separado, que estaíá afetada pelo Patrimônio Separado dos CRl, cujo valor

total deverá cobír o montânte equivalente às segurntes despesâs, a ser íecalculado

mensalmente na Data de verificação ("Iq!9jgBe§9ry9"):

(a) Valor equivalente a 3 (três) parcelas de Remuneração, com base na última

Tâxa Dl, divulgeda pela 83; e

(b) Valor equivalente a 6 (seis) mêses de dêspesas relacionadas a condomínio e

IPTU dos lmóveis.

2.8.9. A Devedora se compromete a enviar relatório contendo as informâçõês

mencionadas no item (b) da Cláusula 2.8.8 ecima no prazo de 05 (cinco) dias contados

desta data e atualizado mensalmente na Dâta de Verificâção-

2.8.10. caso o Fundo de Rêsêrva sêja utilizado, o mesmo deverá ser recomposto com

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

em até 02 (dois) dias úteis da Data dâ venficação, sob pena de vencimento entecipado

das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures.

cúusur.A ÍERcErRÂ - TDENTTFTcAçÃo Dos cRr E FoRMA DE DrstRrBurçÃo

3.1. Caracteristicas dos CRI: Os CRI objeto da presente emrssão, clrjo lastro se constitui

pelos Créditos lmobiliários, possuem as seguintes características

(a) Emissão: 1êj

(b) Sé.ie: 167a;

(.) Quantidade de CRI: 56.000 (€inquentâ e seis mil);
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(d)

(e) Velor Nominel Unitário: R51.000,OO (mil reais), na Data de Emissão;

(f) AtualizaÉo MonêtáÍiâ: Não há;

Remune,ação: 100% (cêm por cento) da variação acumulada das tâxas médias

diárias dos Dl - Depósitos lnterfinanceiros de 1(um) dia, ovet extro-grupo,

expressã na forma dê pêrcentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e

dois) Dias Úteis, calculadâs e divulgadas dianamente pela 83 no informativo

diário disponívêl em suâ página de lnternet (http://www.b3.com.br/pt_br/)

("Taxa Dl"), acrescida de uma sobretêxa equivãlente a 2,50% (dois inteiros e

crnquenta centésimos poÍ cento) ao ano, bâse 252 {duzentos e cinquenta e

dois) Dias Úteis ("Remuneracão"). A Remuneíação será calculada conforme â

Cláusula 5.1.1 deste Termo de Securitização;

(h) PêÍiodicidade e Forma dê Pagamento da AmortizaÉo: De acordo com â

tabela constânte do Anexo ll destê Íermo de SecuÍrtrzâção, observadas âs

hipóteses de amortização extÍaoÍdinária dos CRI prevrstas neste Termo de

Securitização e nos demais Documentosda Operação;

(i)

Vâlor Globel da Série: RS55.000.000,00 (cinquenta ê seis milhões de reais)

("ValorTotal da Emissão");

G)

PeÍiodiaidâdê dê pagâmento de RêmuneÍâção: Dê acordo com a tabela

constante do Anexo ll deste Termo de Securitizaçãoj

U) Regime FiduciáÍior S'm;

(k) Ambiente de DeÉsito para Distribuição e Negociação: 83;

(l) Data dê Emissão:03 de setembro de 2019;

lm) Locâl de Emissão: São Paulo - sP;

(n) Oatâ de Vencimento Final: 11 de março de 2022;

(o) Prero de Emissão: 920 (novecentos e vinte) dias contados da Data de Emissão;

(p) Taxa de Amortização: Variável, de acordo com a tabelê de amorrização

constante do Anexo ll deste Termo de Securitização;

(ql Gârântias: Alienação Fiduciária de lmóveis, Fiança e Fundo de Reserva; J
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(w) Forma: escritural

3.2. Depósito dos CRI: Os cRl serão de positados para: (i) distribuição pública no mercado

(v) Oata do PÍimeiro Pagamento de Amonização PÍotramada: 11 de março de

2022 e

3.3.1. A Oferta é destinada apenas a investidores profissionais, conforme deÍinidos

no artigo 9-A da lnstrução CVM ne 539, de 13 de novembro dê 2013 ("!ryC§!idqg!

(r) Coobrigeção dâ Emisso.e: Não há;

(s) cerêncie: Não há;

(t) SubordinaÉo: o CRlserá emitido em uma única série;

(u) Data do P.imeiro Pagamento da RemuneraÉo: 11 de outubro dê 2019;

Profissionâis"

3.3.2. Em atendimento ao que dispõe a lnstrução CVM np 476, o Coordenâdor Líder

se compromete ã zêlâr pâra quê os cRl objeto da oferta sejam ofertados a, no

máximo,75 (setenta e cinco) lnvestidores Profissionais e subscritos ou adqurridos poÍ,

no márimo, 50 (crnquenta) lnvestidores PÍoírssionais. De acordo com os termos da

lnstrução CVM ns476, a Emissora e o Coordenador Líder deverão manter lista de

relação com a identificação dos lnvestidores Profissionais consultados, identiÍicando

aqueles que efetivamêntê subscíêverâm os CRl, sendo que o Coordenador Líder

entregará à Emissora uma cópra da referida hstâ quando da sua solicitação após o

encerramento da Oferta.

primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("!!pA"), administrado e

operacionalizâdo pêlâ 83, sendo a distribuição liquidada frnancêiramente de acordo com os

procedimentos da B3j e (ii) ne8ociação no mercado secundário, observado o disposto neste

Termo, por meio do CETlP2l - Títulos e Valores Mobiliários ("eEIleZ!"), administrado e

operacionalizado pela 83, sendo as negociações liquidadas financeiramente e os cRl

custodiados eletronicamente na 83. A distribuição será intermediada pelo Coordenador Líder,

nos termos do àrtigo 2e da lnstrução CVM ne 476.

3.3. Q&ÍEjg§..lEB!: A Oferta dos CRI seíá realizada êm confoÍÍhidade com a lnstrução CVM

ne 476 e com as demais disposições legais e re8ulamentares aplicáveis e está

automaticamentê dispensâda dê re8istro de distribuição na CVM, nos termos do anigo 6e da

lnstrução CVM nP 476.

I

I
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3.3.3. Os CRI seÍão subscritos por meio da ãssinatura dos Boletins de Subscrição,

observado o arti8o 8-A da lnstrução CVM ne 476, e serão integralizados no ato de

subscrição, pelos lnvestidores Profissionais, de acordo com os termos dos referidos

Boletins de Subscrição, devendo os lnvestrdores Proíissionâis, por ocasião da

subscrição, fornecer, por escrito, declaração no Boletim de Subscrição, atestândo que:

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

(bl estão oentes de que os CRI otênados estão sujeitos às restrições de negociação

previstas na lnstrução CVM na 476; e

(c) são investidores Profissionais, nos termos do aniBo 9-A dâ lnstrução CVM ne 539

3.4, Encêrrâmento da Distribuição dos CRI: A distribu ição públicâ dos CRI será encerrada

quando da subscrição e rntegralização da totalidade dos CRl, dêvendo o Coordenâdor Líder

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

3.4.1deste Íermo de Secuntrzação.

3.4.1. Em conformidade com o arti8o 8e da lnstrução CVM na 476, em até 5 (cinco)

dias corridos contados do encerramento da OÍerta, o Coordenador Líder deverá

realizar a comunicação de encerramento da OÍerta à CVM, devendo referida

comunicação ser encaminhada por intermédio da página da CVM na rêde mundiâl de

computadores ou, caso este meio esteja indisponívê|, por mêio 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 deJaneiro.

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

início, o Coordenador Líder deverá reahzar a comunicação prevista na Cláusula 3.4.1

deste Termo dê Securitização com os dados disponíveis à época, complementando-o

semestralmente até o seu encerramento, respeitado o prazo máximo de 24 meses

contados da data da início e distribuição.

3.5. Nesociacão nos Mercados Resulamentados de Valores Mobiliários: Os CRI poderão ser

negociados em mercados organizados de valores mobi[ários: (i)apenas entrê rnvestidores

qualificados, assim definidos nos termos da lnstrução CVM n-o 539 ("lnvestidores

Q'ralificados"), e (ii) depois de decorídos 90 (noventâ) dias contâdos da data de cada

subscrição ou aquisição pelos investidores proÍissionais ("Período de Restricão"), conforme

disposto, respêctivãmente, nos artigos 15 e 13 da lnstrução CVM n9476 e observado o

cumprimento, pelâ Emissore, do artigo 17 da lnstrução CVM ne 476.

3.5.1. Observadâs as restrições de negociâção êcima, os CRI da prêsente Emissão

P
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somente poderão ser negociados entre lnvestidores Qualificados, â menos que e

Emissora obtenha o registro de ofertã públicâ perante a CVM, nos termos do cdput do

arti8o 21 da Lei ne 6.385/76 e da lnstrução CVM np 400, de 29 de derembro de 2003.

ns414, seguem como Anexo lll. Anexo lV, Anexo V e Anexo Vlll ao píêsente Termo de

Secuíiti2ação, declaração emitida pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, pelo Custodiante e

pelo Coordenador Líder, respectivamente.

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

4.1. Subscricão dos CRI: Os CRI serão subscntos por meio da assinaturâ de Boletrm de

SubscriÇão pelo lnvestidor Profi ssional.

cúUSuI.A QUARTA- SUSSCRIçÃo, INTEGRALIZAçÃo E nTULARIDADE Dos cRI

4,2. lntegralizaÇão d.as CRI: A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente

nacional, conforme estàbelecido no Boletim de Subscrição, pelo Valor Nominal Unitário,

acrescido da Remuneíação, calculâdâ p/o roto tempoíis desde a data da pnmerra

integralização 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 e inte8ralizados

em uma Íhêsma dâta ("Preco dê lntêeíalizacão").

4.3. Itul-aI!.d.ê.de_dq{Bl: A titularidâde dos CRI sêrá comprovâda pelo extrato em nome de

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

Adicionalmente, serão admtrdos extratos emitidos pelo Escriturador com base nas

informações prestadas pela 83.

cúUsUl.A quINTA. úLcUI.o Do vAI.oR NoMINAI. uN[ÁRIo, REMUNERAçÃo E

AMORTTZAçÃO DOS CRr

5.1. Forha de Papamento dos CRI: O saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI e a

Remuneração, serão pa8os nâs Datas dê Pagamento dos CRI e dêmais condiçõês especificadâs

no Anexo ll deste Termo de Securitização. A Remuneração será câlculada de âcordo com a

seguinte fórmula:

5.1.1. O cálculo dâ Remuneração obedecerá à seguinte fórmula

I = VNb x (Fator d.e l Íos - 1)

Onde
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I = Valor unitário de juros, acumulado no período, câlculado com 8 (oito) casas decimàis

sem arredondamento;

VNb = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI na data da

pnmeúa integralização dos CRI ou da últrma Datâ de PaBâmento dos CRl, ou na última

data de amortização ou incorporação de jLlíos, se houver, câlculado com I (oito) casa

decimars sem arredondamento;

Fâtor de Juros = Fator de juros compostos pelo parámetro de flutuação acrescido de

sobretaxa (spreod), calculado com 9 (nove) casâs decrmais, com arredondamento,

apurado dâ seguinte formal

Fator de luros = (Fator Dl x Fator Spread.)

Ondê

Fator Dl = Produtório equivalente a 100% (cem por cento) das Taxê Dl, dêsde a data da

primeira inte8ralização dos CRl, ou a Oatã de Pagamento dos CRI imediatamente

anterior, inclusive, e a próxima Data da Pagãmento dos CRl, exclusive, cal(ulado com

8 (oito)casas decimais, com arredondamento, apuÍâdo da se8uintê formâ:

fl{r + ror*)Fator Dl =

onde

n = Númeío de tâxâs Dlover utilrzâdas;

k = Númêro de ordem dâ Taxa Dl, variando de l. (um)êté n;

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

(om arredondâmento, formulada se8uinte forma:

TDIt = -1

Onde

Dlk = Íaxa Dl over divulgada pela 83, uti[zada com 2 (duâs) cãsas decimais

7

(liã*,)*
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Fator de Spread = Sobretaxa de juros fixos calculados com 9 (nove) casâs decimais, com

arredondamento, conforme ÍóÍmula abaixo:

/SDread
Fator de SpÍeod = ( ,OO * ,.,

252

Onde

Spread = 2,50 (dois inteiros e cinquenta centésimos);

dut = Número de dias úteis entre a data da primeire integralizeção dos CRl, ou a Data de

Pa8amento dos CRI anterior, inclusNe, ê a data de cálculo, exclusive, sendo dut um

número rnteiro.

Observações

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

decimars drvulgada pela 83;

(ii) O fator resultânte da expressão (1 + IDIk)é considerado com 16 (dezesseis)

casas decimais sem aíÍedondamento;

(iii) Efetua-se o produtório dos fâtores diários (1 + ?DIk), sendo que a cada fator

diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseislcasas decimais, aplicando-se

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

(iv) Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante do

produtório Fâtoí Dl com 8 (oito)câsas decimais, com arredondâmento;

(v) O fator resultânte da expressão (Fator Dl x Fator SpÍedd) deue

considerado com 9 (nove)casas decimais, com arredondamento;

ser

(vi) Para ã aplicação de ""Dlk" seÍá sempre considerado a Taxa Dl divulgada no 5e

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

15, da Taxa Dl considerada será a publicadà no dia 10 pela 83, pressupondo-se que os

dias 1O, 11, 12,13, 14 e 15 são Dies Úteis);

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

CRl, depósito €om recursos próprios para a Conta do Patrimônio Separado para o

pagamento dâ Remuneração devida na respectiva data, â Securitizadora poderá utilizar

recursos integrantês do Fundo de Reserva para honÍar com a obri8ação da Devedora de
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5.1. Prorrosação de Pra2o: considerâr se ão prorrogados o5 pra2os referentes ao

pa8amento dê quãlquer obngação pela Emissora até o 19 (primeiro) Dia Útil sLibsequente, caso

o vencimento coincida com um dia que não seja Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos

valores a Serem pagos.

5.2. lntêrvalo enüe o Recebimento e o Pasamentor Fica certo e âjustado que deverá haver

um intervalo de 1 (um) Oia Útil entre o recebimento dos recursos necessários para realizar os

pagamentos referentes aos CRl, advrndos dos Créditos lmobiliários e a realização pela

Emissoía dos pagamentos reÍerentes aos CRl, com exceção do vencimento.

5.3. Substituicão da Taxa Dl: Se a Taxa Dl não estiver disponível quando da data dê

vencimento da Remuneração, será utilizada, em suã substituição, a mêsma têxã diária

produzida pela última Taxa Ol divul8ada até ã data do cálculo, não sendo devidas quarsquer

compensações financeiras quãndo dê divulgação posterior da Taxa Dl respectiva. Na hipótese

de extinção, limitâção e/ou não divulgação da Taxa 0l por prazo supêrior â 10 (dez) dias

consecutrvoscontados da data esperada para sua apurâção e/ou divulgação ("Período de

Ausência de Taxa 01") ou, ainda, na hipótese de extinção ou inêplicabilidade por disposrção

legal ou determinação judicial da Taxa Dl, a Emissora deveíá, no prazo máximo de 5 (cinco)

dias contados (i) do primeiro Dia Útil em que a Taxa Dl não tenha sido divulgada pelo prazo

superior â 10 (dez) dras consecutivos ou (ii) do primeiro diã em que a Tâxã Dl não possa ser

utilizada por proibição legal ou judicial, convocar assembleia de Titulares de CRI para deliberar,

confoíme quóruns estabelecidos neste Termo de Securitização e em comum êcordo com a

Devedora e observada a ÍeBulamentação viBente aphcável, sobre o novo parâmetro de

remunêrâção dos CRI â ser aplicado, que dêverá levâr em conta as taxas que venham a ser

adotada pelos agentes de mercado em operações srmilares ("Taxa substitutiva"). Até a

deliberação desse novo parâmetro de remuneração, para €ada dia do pêríodo êm que ocorrâ â

ausência de taxa pera cálculo da Remuneração, a última Taxa Dl divulEada será uti[zada na

apuràção da Remunerãção, não sendo dêvidas qualsquêr compensações quando de

dêliberação do novo parámetÍo de remuneração.

5.3.1. Caso a Íâxa Dl venhê a ser divulgada antes da deflnição acima prevista, a

referida Assembleia Geral não sêrá mais realizadâ, ê a Taxa Dl, a pêrtir de sua

drvul8ação, voltará a ser utrliuada para o cálcrilo da Remuneração dos CRI desde o dia

de sua indisponibilidade.

pagamento da Remuneração naquele mês, ressalvâdo o disposto na cláusula 4.10.11 da

Escnturâ de Debêntures.

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

Dêvedora, a Devedora deverá resgatar antecipadamente e, consequentementê,

câncelar ântecipadamente a totâlidade das Debêntures, sem multa ou prêmio de
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qualquer natureza/ no prazo de 30 (trinta) dias contados da reâlização da Assembleia

de Ttulares de CRI mêncionada acrmâ, pelo saldo devedor das Debêntures, nos termos

da Escritura de Emissão de Debêntures. Neste caso, para cálculo dâ remuneração

aplicável às Debêntures a serem resgatadas e, consequentemente, cânceladas, pêra

cada dia do Período de Ausência da Taxa Dl será utilizada a mesma taxa diária
produ2ida pelâ última Taxa Dl divulgada. A Emissora deverá res8atâr ante€ipadamente

os CRl, no 19 (primeiro) dia útil subsequente âo resgate antecipado dâs Debêntures,

pelo saldo do Valor Nominal Unitário dos CRl, acrescido da Remunêrâção, calculâda

pto roto tempois desde a Datâ dâ Primeira lnte8ralização dos CRl, ou última Data de

PaEamento dos CRl, conforme o caso, até a data do efetivo res8ate,

cúusulA sExrA - AMoRTrzaçÍo EXTRAoRDTNÁRh paRcrar-

6,1. Antecipação dos Créditos lmobiliários: Os Créditos lmobiliários oriundos das

Debêntures e repíêsentâdos pela CCl, podêrão ser antecipados nos se8uintes casos:

(i)vencimento antecrpado das Debêntures; (ii) caso a oevedora seja exigida a realizer a

Amortização Extraordinária Compulsória em virtude da não verificação da Ra2ão Mínimâ de

Garantia, conforme previsto e definido na Escritura de Eínissão dâs Debênturêsj (iiil nas

hipóteses de venda dos lmóveis, observado o disposto na Escritura de Emissão das

Debêntures; e (iv) adesão dos Titulâres dos cRl â uma Oferta dê Resgate Antecipado das

Debêntuíes (confoÍme defrnrdo abaixo) total ou parcral, nos termos da cláusula 6-3.1 da

Escriturâ de Emissão, Nestes casos, a Emissora utilirârá os recursos decorrentes desses

eventos para a amortização extraordinária parcial e proporcional dos CRI nâ próxima Dâta de

PaBamento dos CRl, ou, conforme o caso/ caso haja a antecipação total dos CRl, em até 1 (um)

Dia Útil contados da data de recebimento dos referidos recursos na conta do Patrimônio

Separado,

6.1.1. Na hipótêse de amortização extraordináriâ pãrcial dos CRl, se necessário, a

Emissora elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário um novo cronograma de

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

percentuais de amortização das pârcelas futuras, caso aplicável, sêndo tal cronograma

considerado, a partir dê dâta de disponibilização ao A8ente Fiduciáíro ê âtualizêção nâ

83, a tabela vigente.

6.2. Valor do Saldo Devedor em decorrência da antecipação dos Créd(os lmobilános: a
emortizàção extraordináriâ percial e/ou o resgãte antecrpado totêl dos CRl, em decorrência da

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

Securitizãção, serão realizados pelo percentual do saldo do Vãlor Nominêl Unitário do CRl,

limilado a 98% (noventâ e oito por cento), no caso de amortização extíaordinária parcial, e

pelo saldo do Valor Nominal Unitário, no caso de resgatê ântecipado total, acrescido da

Remuneração, calculadd pro roto tempois desde a dâta da primeira integralização dos CRt orl
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da última Data de Pâgamento dos CRl, conÍorme o caso, até a data do evênto, conforme

disposto nê Cláusula 5.1 deste Termo de Securitizâção.

5.3. Destrnacão dos Rêcursos dos Créditos lmobiliários: Os Crédrtos lmobiliários oriundos

das Debêntures e representados pela CCI dêstinam-sê exclusivamente ao desenvolvrmento

imobiliário residencial, realizado pela oevedora, âinda qLre por meio de suas controladas, no

âmbito dos Empreendimentos Alvo. Adrcronâlmente, os pâgâmentos recebidos pela Emissora

em virtude de um Evento de Vencimento Antecipâdo, do cumprimento das obrigações

pecuniárias previstas nã Escritura de Emissão de Debêntures, ou da amortização extraordinária

das Debêntures, deverão ser creditados na Conta do Patrimônio Separâdo e aplicados únice e

exclusivamente ao pagamento dos CRl.

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

destinação de recursos e seu stãtus, devendo, a contar da Data de Emissão, emitir

semestíalmente relatório de Destinação de Íecursos, na foÍma previstâ no Anexo lll da

Escritura de Emissão de Debêntures.

5.3.2. Os Rêlatórios dê Destinâção de Recursos devêrão estar âcompanhados dos

docLimentos comprobatórios aplicáveis, tais como cópias dos contratos e das notas

fiscais acompanhados de seus arquivos no formato "XMf'de autenticação das notas

fiscais, comprovando os pagementos e/ou demonstrativos (ontábeis que demonstrem

â correta destinação dos recursos durantê o período imediâtâmente ântêrior, pêrâ frns

de caracteriração dos recursos oriundos dos Créditos lmobiháÍros.

6.3.3. O Agente Fiduciário deverá verificar, ao longo do prazo de duração dos CRl, o

efetrvo dÍecronamento do Valor da Êmissão, a panir dos documentos fornecidos nos

termos da Cláusula 6.5 e 6.6.

6.3.4. Uma vez àtingido o valor dà destinação dos recursos, que será verificado pelo

Agente Fiduciáno, nos termos acima, a Cedente ê o A8ente Frduciário Íicârão

desobrigados com rêlação às comprovações de que trata ês Cláusulas acima, exceto se

em razão de determinação de Autoridâdês ou atendimênto à Normas for necessária

qualquer comprovação adicronal.

6.4. Ofêrta de Rêspate Antecipâdo dos CRI Em até 05 (cinco) dias contados do

recebimento pela Emissorà dâ Comuniceção dê Oferta de Resgâte Antecrpado das Debêntures
(conforme definida na EscntuÍa de €mrssão), â Securitizadora deverá convocâr uma

Assemblêia Geral de Titulares de CRI para deliberar sobre uma oferta resgate anfecipado dos

CRI ("Oferta de Rêsqâtê Antecioado dos CRl"). A OÍerta de Resgate Antecipado dos CRI deverá

refletií os mesmos termos e condiçôes êstabelecidos na OÍerta de Resgate Antecipado das

Debêntures (conÍorme definida na Escriturâ de Emissão).
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6.4.1. Os Titulares de CRI reunidos em Assemblerâ Gêral deverão optar pelà adesão,

oú não, à Oferta de Resgate Antecrpado dos CRl, sendo que ã S€curitr2edore devera

âderir à Ofena de Resgate Antecrpado dâs Debêntures na quantidade de Debêntures

equivalentê à quantidade de CRI que os Titulares de CRI tenhâm âderido à Oferta de

Resgate Antecipado dos CRl. Nas hipóteses de não instalação da Assembleiâ Geral

referida nesta cláusula ou na hrpótese de falta de quórum de deliberação, a Emissora

deveÍá não aderir à Oferta de Rêsgâtê Antecipâdo das Debêntures.

6.{.2. No câso de Oíertâ de Resgâte Antecipado das Debêntures paÍcial deveíá seí

observado que hâverá resgate dos CRI coÍÍespondentes de forma proporcional à

quantidâde de CRI dos Titulares de CRI que tenham aderido à OÍerta de Resgate

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

tenha aderido à OÍertê de Resgate Antecipado dos CRI sêJâ resgêtado,

dêsconsiderando-se eventLiais frações de CRl.

6.4,3. A EmissoÍa comunicârá os Titrilares dos CRI por meio de comunrcação por

escrito ou via correio eletrônico, a ser enviada aos Titulares dos CRI dã respectiva Série

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

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

6.4.4, A data para realização de qualquer Resgete Antecipado deverá,

obrigatoriãmente, ser um Dia Útil.

6.4.5, Os CRI resgatados nos teÍmos deste item serão câncelados pela Emrssora

cúusur-a sÉÍrMA - oBRTGAçôES DA EMrssoRA

7.2. RelatófiqMensalr A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relâtório mensal, a partir

7.2.1, O referido relatório mensaldeverá incluir

7.L. Fatos Relevantes acerca dos CRI e da Dróoria Emissora: A Emissora obriga-se a

informar todos os fatos relevantes acerca dos CRI e da própria Emrssora mediante publicação

no jornal de publicação de seus atos societários, assim como imediatamente informar tais

Íatos diíetamente ao Agente Fiduciário por mero de comunicação por escrito.

i_-/

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

Investidores e enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 259 (vigésimo quinto) dia de cada mês,

rãtificando a vinculação dos Créditos lmobiliários âos CRl.

Data de Emissão dos CRt;

Saldo do Vêloí Nominal unitário dos CRI;

(a)

(b)
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(c) Data de Vencimento Finaldos CRI;

(d) Valor pago aos lnvestrdores no mês;

(e) Valoí recebrdo dos Cíéditos lmobrliários;

(Í) 5âldo devedor dos Cíéditos lmobiliáriosj

(g) Cálculo da Rarão de Garantia, conforme definide ne Escritura de Emrssão de

Debêntures;

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

(i) Valor aplicado na Conta do Patrimônio Separadoj

U) valor do Fundo de Reserva;

(k) lnformações sobíe as Alienações FrduciáÍras de lmóveis (quantidade de

unidades alienadas fiduciariamente por lmóvel (prenotadas ou re8istrâdâs), região do

emprêendimento do imóvel alienado fiduciariamente, função do imóvel (residencial ou

comercial), valor em reais do imóvel alienado fiduciariamente);

(l) lntormações sobre as amortizações extraordinárias dos CRI e das Debêntures

reahzadas no mês de reÍerência; e

(m) lnformações sobre os lmóveis vendidos, incluindo descrição do lmóvel e valor

da venda.

7,3, Resoonsável pela ElaboEÇãa !lg5 &elatórios Mensais: Tâis rêlatórios de 8êstão serão

pÍeparados e fornecidos ao Agente Fiduciário pela EmissoÍa

7.3.1. A Emissora deciâra, quê vêriÍicou â legalidade e ausência de vicios da emissão

dos CRl, âlém da veracrdàde, consistência, correção e suficiência dâs infoÍmaçôes

prestàdàs no presente Teímo de Securitização.

7.4. FoÍnecimento de lnformações Relatrvas aos Créditos lmobiliários: A Emissora ob nga-se

a íornecer aos Trtulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, no prazo de 15 (quinzê) dias corridos

contãdos do rêcebimento da respectiva solicitação, todas as informações relativas âos Créditos

lmobiliários, desde que estas estejâln disponÍveis ou sejam disponibilizadas à Emissore por

pane da Devêdora.

7.4.1. A Emissora obrigâ-se, ainda, a lllpíêstar, fornecer ou permrtr o acesso do

ABente Fiduciário, em 5 (cinco) dias úteis contados dê data de solicitação fundamentada

deste, a todas ês informações ê documentos necessários ao desempenho de suas

funçôes relarivas aos CRI; (il) encaminhar ao Agente Fiduciário, na mesmã data de suas

publicações, os atos e decisões da Emissorâ destinados eos titulâres dos CRI que venhem

a ser publicados; e (iii)informâr ao A8ente Fiduciário ã ocorrência de qualquer dos

eventos que sejam de seu conhecimento, quê pêrmitam a antecipação dos Créditos

lmobiliários, conforme previsto na Escritura de Emissão de Debêntures e neste Termo

de Securitização, imediatãmente após tomar conhecimento de suâ ocorrência, não

sendo considerados para esta finalidade os prazos e/ou períodos de cura estipulados,

b,
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bem como as medidas extrajudiciâis e judiciais que tenham e venhâm a ser tomadas

pela Emissora.

7.5. Relatóíro Anual: A Emissora obri8a-se desde já â informar e enviar o orgânogrâma,

todos os dados finãnceiros e atos sociêtários necessários à realização do relatório enual,

conforme lnstíução CVM ne 583, que venhâm a ser solicitâdos pelo Agente Fiduciário, os quais

deverão ser devidâmênte êncãminhados pela Emissora em âté 30 (trinta) dias corridos antes

do encerramento do prazo pârê disponibrlização nâ CVM. O referido orgêno8ramê do grupo

societário da Emissora deverá conter, inclusive, controladores, controladas, controle comum,

coligadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de cada exercício social,

7.6. A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevoSável e iÍretratável, a cuidaí pârâ

que as operaçôes que venha a prãticar no êmbiêntê 83 sejam sêmpre âmparadas pelas boas

práticas de mercado, com plena e perfeita observância dãs normas aplicáveis à matéria,

isentando o Agente Fiduciário de toda ê qualquer rêsponsabi[dade por reclamações, prejuízos,

perdas e danos, lucros cessantes e/ou emergentes a que o não respeito às referidãs normas

der causa, desde que comprovadamente não tênham srdo gerados por atuação do Agente

Fiduciário.

7,7, A Emissora obriga-se a cumprir integralmente as leis, regulãmentos e demais normas

ambientâis ê trabalhistas em vigor, relativa à saúde e segurânçã ocupacional, inclusive no quê

se refere à inexistência de trabalho infantil e análogo â de escravo, assim como não adotar

ações que incentivem a prostituição, em especial com relação aos seus projetos e atividades

de qualquer forma beneficiados pela Emissão, mantendo, ainda, todas as licenças ambientais

váhdas e/ou drspensas e/ou protocolo junto às autoridades públi€as, observados os prazos

previstos no artigo 18, §4p, da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA

ne 237, de 19 de dezembro de 1997 e/ou os prazos definidos pelos órgãos ambientais das

jurisdições em que a Emissora atue.

7.8. A Emissora obriga-se a observar e cumprir e fazer com que seus respectivos

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

diretores, funcionários e membros de conselho dê administíação, se existentes, observem e

cumprêm as normãs relativas a atos de corrupção em 8eral, nacionais e estrangeiras,

in€luindo, mas não se limitando aos previstos pelo De€rêto-Lêi n.e 2.UA/1940, pela Lei n.9

12.846/2013, pelo US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e pelo UK Bribery Act, conforme

aplicáveis ("Normas Anticorrupção"), devendo (i) manter políticas e procedimentos internos
que assegurem o rntegral cumprimento das Normas Anticorrupção; (i0 dar plêno

conhecimento das Normas Anticorrupção a todos os profissionais quê venham a se relacionar,
previamente ao início de sua atuação no âmbito deste documento; (iir) abster-se de praticar

atos de corrupção e de agir de forma lesiva à administração pública, nacional e estrangeira, no

seu interesse ou parã seu benefícto, exclusivo ou não, conforme o caso, ou de suas respectivas

afiliadas; e (iv) caso tenha conhecrmento de qualquer ato ou fato relacionado a aludidas

Página 28 de Eó



normas, comunicar em até 2 (dors) Dias Úteis contados do conhecimento de tal eto ou fato, ao

agente Fiduciáno.

7.9. Não obstante as obrigações da Emissora acime descritas, na ocorrência de evento

de inãdimplemento ou mora pela Emissorâ de qualquer das obrigaçôes não pêcuniâriâs

previstâs neste Íermo de Securitização, que perdurem por mais de 30 (trinta) dias contados da

verificâção da mora ou do inêdimplemento, o Agente Fiduciário deverá convocar em até 20

(vinte) dias, contados do momento em que tenha tomado ciência do êvento de inadimplento

ou que tal evento tenha se tornãdo público, o que ocorrer primeiro e observâda a Cláusula 11

abaixo, uma Assembleia Geral de Trtulares de CRI para deliberar pela liquidâção do Pâtrimónio

Separado.

7.10, A Emissora neste êto declara que:

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

dê sociedade por âções com registío dê companhia êbêrta de acoído com âs

leis braslleiras;

(b)

(c)

possui plena capacidade e le8itimrdade para celebrar o presente Termo de

Secuntização ê os demais Documentos da Operação, Íeâlizar todas as

operaÇões aqui previstas e cLimprir todas as obrigações princrpars e acessórias

aqui assumidas, tendo tomado todas as medidas de natureza societárià e

outras eventualmentê necessárias para âutorizar a sua celebração,

implementar todas as operações nele previstas e cumprir todas as obrigações

nelê assumidas;

os representantes legais ou mandatários que assinam este Termo dê

Securitização e os demais Documentos da Operação de qLie seja parte têm

poderes estatutários e/ou legitimamente outor8ados para assumir, em seu

nome, as obrigaç6es ora estabelecidas;

(d) ã celebração do presente Termo de Securiti2ação e o cumpírmento dâs

obri8âções nele assumidas: (i) não violam qualquer disposição contrda em

docuhentos societários; (ii) não violam qualquer lei, re8ulamento, decisão

judicial, êdministrativa ou arbitral, a que esteja vinculada, ou a quê seus bens

estejem vinculêdos; (llll não exigem consentimento, ação ou âutorização de

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

descumprimento, total ou parciâ1, de quaisquer contratos ou tnstrumentos, de

qualquer natureza;

é legítima e única titular dos Créditos lmobiliários reprêsêntados peta CCI e dâs

Alienações Fiduciárias de lmóveis prestadas nos termos da Escritura de

Emissão de Debêntures;

(e)
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(f)

k)

(h)

(i)

(,)

(k)

foram contratados escritórios especiali2ados para avaliar os Créditos

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

da opeíação, encontrâm-se livres e desembaraçados de quâisquer ônus,

gravames ou restrições de natureza pessoâ|, real, ou arbitral, não sendo do

conhecimento da Emissorâ a existência de qualquer Íato que impeçe ou

restrinia o direito da Emissora de celebrar este Termo de Securitização e os

demais Documentos da Operação de que seja parte;

tomou todâs as câutelas e agiu com elevãdos padrôes de diligência para

asse8urar a existêncra do Crédito lmobiliário, nos exatos valores e nas

condiçôes descritas na Escritura de Emissão dê Debêntuíes;

observado o disposto no item "(f)" acimã ê nas condições enunciadas nos

demâis Docuoentos dâ Operação, não tem conhecimento da exrstência de

procedrmentos administrativos ou açôes judiciais, pessoais, reais, ou arbitÍais

de qualquer naturezâ, contrâ a Emissora em qualquer tnbunal, que afetem ou

possam vir a afetar os Créditos lmobiliários rêpresentados pelâ CCI e/ou âs

Alienaçôês Fiduciáriâs dê lmóvêis, ou, arndâ que indiretamente, o presente

Termo dê Securitização;

conforme declarado pela Devedora, não tem conhecimento, eté a presente

data, da existência de qualquer pendência ou exi8ênciã de adequação

suscrtada por nenhuma autoÍidade Sovernamental referente aos lmóveis;

está cumprindo irrestritemente com o disposto na legislação e

re8ulamentação socioambiental, possuindo todas as licenças ambientais

exigidas pelas autoridades federais, estaduais e municipais para o exercício de

suas atividãdes estando todas elas válidãs e vigentes, e tendo todos os

protocolos de requerimento sido realilados dentro dos praros definidos pelos

órgãos dâs jurisdições em que atua, observando a regulamentação trabalhista

e social no que tan8e à saúde e se8urança ocupâcional e à não utilização de

mão de obra infantil ou análoga à escravidão, adotando ainda todês as

medidas e ações preventivas ou reparatónas destinadas â evrtar ou corri8ir

eventuais danos socioambientais;

a Emissora obsêrva e cumpre as Normes Anticorrupção, bem como sê âbstém

de prâticar quaisquer atos de corrupção e de agir de forma lesiva à

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

benefícro, exclusivo ou não;
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{m)

D inexiste €ontÍa si investigação, inquérito ou procedimento administrativo ou

judicial relacionado a práticas contrárias às Normas Anticorrupção;

não há qualquer li8ação entrê a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o

agente Fiduciário de exerceÍ plenamente suas funções; e

ln) este Termo de Securitização e os demais Documentos dà Operação de que

seja parte constituem umã obrigação legâ1, válida e vinculativa da Emissora,

exequível de acordo com os seus termos e condições,

7.10.1. A Emissorã compromete-se a notifrcaÍ imediatamente o Agente Fiduciário caso

quaisquer das declaíaçõês aqui prestadas tornem-se totalou parcialmente inverídicas,

incompletas ou incoíÍêtas.

cúusur-a orrava - REGIME FrDUcrÁRro E aDMrNrsrRAçÃo Do parRrMÔNro SEPARADo E

PRIORIOADE NOS PAGAMEI{TOs

8.1. Resime FiduEÉris: Nà forma do art igo 9e da Lei np 9.574/97, a Emissora institui, em

caráter irrevogável e irretratável, Rê8ime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários,

rêpresentados pela CCl, à Conta do Patrimônio Sepâíado, Fundo de Reserva e as Alienações

Fiduciárias de lmóveis, constituindo referidos CÍéditos lmobiliários lastro para os cRl. o
Regime Fiduciário, mediante entrega deste Termo de Securitização na lnstitrrição Custodiantê,

será registrado conforme prêvisto no artigo 23, pará8rafo único, da Lei n910.931/04.

8.2. Conta do Patrimônio Seoarâdo: A arrecadação dos Créditos lmobiliários ocorrerã

diretamente na conta do Patrimônio Separado para fins de pagamento dos CRI e
permenecerão sepârêdos e sêEre8ados do patrimônio comum da Emissora, até quê sê

complete o resgate da totalidade dos CRl.

t.3. lsenção de Ação ou Execução: Na ÍoÍma do art igo 11 da Lei ne 9.514/97, os Créditos

lmobiliários, representados pelâ CCl, as Âlienações Fiduciárias de lmóveis e os recursos

porventura mantidos nâ conta do Patrimônio separado estão isentos de qualquer ação ou

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

êxecLrção por quarsquer dos credoíes da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só

responderão, exclu5ivamente, pelas obrigações inerentes àos CRl, ressalvando-se, no entanto,

eventual entendimento pela apiicãção do anigo 76 da Medrdâ Provisória ne 2.158-35/2001.

8.4. Patrimônio Separado: Os Créditos lmobiliáÍios, rêpresentâdos pelã CCl, as Alienações

Fiduciánas de lmóveis, o Fundo de Reserva e os recursos mantidos nâ Contâ do Patrimônio

Separado permanecerão sepeíados e segrêgados do pâtrimónio comum da Emissora âté o

vencrmento e pâgamento integral dos CRl.
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8.5. Administracão do Patrimônio Separado: A Emissora administrará, por si ou por sêus

prepostos, ordinariam€nte o Petrimônio Sepâredo, promovendo as drligências necessárias à

mânutenção de sua re8ularidade, notadamente a dos fluxos de recebimento dos Créditos

lmobiliários e de pagamento da amortização do principal, juros e demais encargos acessorios

dos CRl.

8.6. Declarações dâ Emissorâ: Parâ fins do di sposto nos itens 9 e 12 do Anexo lll à lnstrução

CVM ne 414, a Emrssora declara que

lb) a âÍecadação, o contíole e a cobrança dos Créditos lmobiliários são etividades

da EmissoÍa, da seguinte forma: à Emissora caberá: (i) o (ontrole da evolução dos

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

do Patrimônio separado; e (iii) ê êínissão, quando cumpridas as condrções

estabelecidas, dos respectivos termos de liberação de garantias.

8.7. f!!!!gs: Todos os tributos ê/ou taxas que incidam sobre os pa8amentos da

remuneração da Emissorã descrita na Cláusula 2.4, item (c) destê Termo dê Sêcurihzação serão

suportados pela Devedora, inclusive os tributos incidêntês na fontê que devam seÍ retidos pela

Devedora sobre tais pagamentos, que deverão ser ajustados para que a Emissora receba o

valor devido livre de quâisquer tributos incidentes na fonte (qrois-up).

8.7.1. A Taxa dê Administração, conforme dêfinidâ na Cláusula 12.1 dêste Termo de

Securitização, será devrdâ pela Devedoía, com recursos do Patíimônio Separado, e

pâga â pârtií do 1q (pírmerro) Dia Útrl subsequente à integralização dos CRI e, a partií

de então, mensalmente, até o resgate total dos CRl.

(a) com relação à CCl, a custódia da Escriturâ de Emissão de CCI será realizada

pela lnstituição custodiante; e

8.7.2. Sobre os valoíês em atraso devrdos pelâ 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 temponi' se necessário.

guarda de 1(uma) via original da Escritura de Emissão de oebêntures, recebendo a lnstiturção

Custodiante 1(uma) cópia simples da Escritura de Emissão de Debêntures.

8.8. Guârdâ da Escritura de Emissão de Debêntures: A Emissora seíá res ponsável pelâ

t.9. Ordem de Prioridade de Pâqamêntos. Os valores recebidos em razão do pagamento

dos CÍéditos lmobiliários, lncluindo qualquer recurso oriundo de amortizações extraoÍdrnáriâs,

liquidação antecipada ou realização das A[enações Fiduciárias de lmóveis, deverão seí
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aphcados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de pagâmentos, de forma que €ada

item somente será pàgo, caso hàja recursos disponíveis após o cumprimento do item anterior:

(a) Pagamento das despesas da operação;

(b) Recomposição do Fundo de Reserva;

(d) Amortrzação do saldo do Valor Nominal unitário dos cRl; e

(c) Pagamento da Remuneração, conforme definido nêste Têrmo dê sêcuritização,

referente ao período trânscorrido;

(e) Amortização êxtraordinária do saldo do Valor Nominal lJnitário dos cRl, se

houvet,

8.9.1 5e, em qualquer momento, a Razão de Gêrantia foí maior que a Razão Mínime de

Garantia, a Devedora deverá amonizar extrâordinariamente o saldo dêvedor do vâlor

nominal unrtáíio dâs Oebêntures com recursos próprios, que não decorrentes das

vendas dos lmóveis e dos recutsos do Fundo de Reserva, devendo, para tanto,

transferir.ecursos próprios pârê â Conta do Patrimônio Separado na Datã dê

PaBâmento das Debêntures subsequente à Data de Verificação em montante

suficiente para atin8ir a Razão Mínima de Gerantia.

8.9.2

t.10. Preiuízos ou lnsuíiciêncrâ do Patrimônlolicpal'ado: A Emissora somente res ponderá

por prêjuízos ou insuficiêncrâ do Patrimônio Separado em caso de comprovado

descumprimênto de disposição legal ou regulamentar, negligência ou administrâção temeráíâ

rêconhecidos poí sentença condenatórià transiteda em julgado ou, aindã, desvio de íinalidâde

do Patrimônio Separado.

8.11. Aolicacão de Recursos da Conta do Patrimônio Separado: Os recursos disponíveis nã

Conta do Patrimônro 5êpêrado oriundos dos pagamentos dos Cíéditos lmobiliários,

representados pelà CCl, serão aplicados nos termos previstos pela Cláusula 8.12 deste Termo

de Securitização. Os pagamentos referentes aos valores a que fazem jus os titLllares dos CRI

serão efetuados pele Emissora na medida êm que existam recursos no Patrimônio Separado,

uílizando se dos pÍocedimentos adotêdos pelâ 83.

Os recursos decorrentes das vendes dos lmóveis serão utilizados, exclusivamente, para

amortizaçâo extrêordinária das Debêntures e, consequentemente, amortização

extraordinária dos CRl, na formâ e nas condições prevista na Escritura de Emissão dê

oebêntures. A remuneração dâs DetÉntures, as despesas incorridas no período, â

recomposição do Fundo dê Resêrva, e os encar8os aplicáveis, se for o caso, deverão

ser pagos com recursos ptóprios dâ Devedora.
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8.12. lnvestimentos Peímitidos: Os recursos da Conta do Patrimônio Separado estarão

abranBidos pela instituição do Regime Fiduciário e integrarão o Patrimônro Separado, sendo

certo que poderão ser aplicados pela Emissora, na qualidade de administrâdora da Conta do

Patrimônio Separado, em títulos, valores mobiliários e outros instrumentos financerros de

renda fira de emissão do ltaú Unibãnco S.A. Os recursos oriundos dos rendimentos aufêridos

com tais invêstimentos integrarão o Patrimônio Separãdo. A Emissora não terá qualquer

responsabilidêde com relação a quêisquêr êventuais prejuízos, reivindicaçôes, demandas,

danos, tíbutos, ou despesês íesultantês das aplicações em tais investimentos, inclusive, entre

outros, qualquer responsabilidade por demoras (não resultante de transgrêssão deliberada) no

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

cessantes inerentes a essas demoras,

cúUsUI.A NoNA - AGENTE FIDUcÉRIo

9.1. Arente Fiduciário: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Eiduciário, que

íormalmente aceita a suê nomeação, pârâ desêmpenhâr os dêveres e êtribuições que lhe

competem, sendo-lhe devide uma remuneração nos termos da lei e deste Termo de

Securitização.

9.2. Declarações do Agente Fiduciário: Atuando como representante dos Titulares dos CRl,

o ABente Fiduciário declara:

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

cláusulâs e condições, bem como a f{inção e incumbênciâs que lhe são âtribuídas;

lb) não se êncontrâr êm nênhumâ dâs situâções de conflito de interesse previstas

no artigo 6s da lnstrução CVM ne 583;

(c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento lêBal para o êxercício da

função que lhe é atribuída, conforme o § 3e do artigo 66 da Lei 6.1104176 e Seção ll do

Capítulo ll dâ lnstrução CVM ne 583, conforme consta no Anexo Vl deste Íermo de

Securitização;

(dl prestaí sêrviços dê êgente frduciário nas emissões da Securitizãdora descritas

no Anexo Vll deste Termo de Securitização;

le) estaí devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a

cumprir com suas obrigações aqui previstas, têndo sido satisfeitos todos os requisjtos

lêBais e estatutários necessários para tanto;

assegura ê êsseBurará, nos termos do § 1" do arti8o 6s da lnstrução CVM ne
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583, tratamento equitativo a todos os Titulares dos CRI em relêção a outros titulares

de certifrcados de recebíveis imobiliários das emissôes realizades pela Emissora,

sociedade coligadâ, controlade, Controladora ou inte8rânte do mesmo grupo da

Emissora, conforme consta no Anexo Vll, em que venhe atuâr nâ qualidade de âgente

fiduciário;

(t) não possui qualquer relação com a Emissora ou com a Devedora ou com â

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

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

operação, ãlém de veriíicar a vêracrdade, consistência, correção e suficiência des

informações prestadas pela Emissora e contidas no Termo dê Sê€uritizêção, observâda

a existência de ônus reais (âlienações fiduciárias) com relação à determinadas

unidades imobiliárias em Íâvor de terceÍos, descritos na Cláusulê 17.1 deste Termo de

Securitização. No mais, veíificaÍá a constituição e exequrbilidade das garentias quando

do registro da Alienaçâo Fiduciária de lmóveis na medida em que forem registradas

junto ão Cârtório de Registro de lmóveis competentes ê dâ Escritura de Emrssão de

Debêntures quando do regisrro nos Caítórios de Títulos e Documentos das sedes das

partes, nos prazos píevistos nos Documentos da Operação. Por fim, segundo

convencionados pêlas partes no contrato de Alienação Fiduciárias de lmóvêis, os

lmóvêrs são suficientes em relação ao saldo devedor dos CRI nê data de assinatura

deste Termo de SecuÍrtrzeção. Sendo certo que, na data de assinatura do pÍêsente

Termo de Securitização, existe o risco de atÍasos dado à burocracia e eventuais

exigências cartorárias ou, ainda, de impossibilidade nâ completâ constituição dâ

referida Barântiâ, podendo impactar a devida constituição e consequente excussão da

garantia caso as condições acima não sejam implêmentêdas. Dessê foÍlna, a

Securitizadora não possui, de fato, dríeitos sobre o objeto da gaÍantia na datâ de

assinatura do presente Termo de Securitização, conforme orientação do Oficio-Circular

CVM/SER ne 02/2019. Adicionalmente, com base no valor pactuado pelas partes

contratantes do Contrato de Alienação Fiduciária de lmóveis a garantia é suficiente em

relação âo sâldo devedor dos CRI na data de assinàtura do presente Termo de

Securitização.

9.3. lncumbências do Agente Fiduciáíro lncumbe ao Agente Fiduciáío ora nomeado,

pírncrpalmente
tL,

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

Titulares dos CRI;

(b) relar pêlâ proteção dos direitos e interesses dos Trtulâres dos CRt,

empregando no exercícro da função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e
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probo emprega na administração dos próprios bens, acompanhando a atuação da

Emissora na administração do Pãtíimônio Separado;

(c) verifrcer â regulândâde de constitriição das Alieneções Fiduciárias de lmóveis,

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

manutenção dê sua suficrêncra e exequrbilidade;

(d) examinar proposta de substituição de bens dados em Barantia, maniÍestando

sLla opinião a respeito do assunto de Íorma justificada;

(el intimar, conformê o caso â Emissorâ ê ês Fiduciantes a refoíçar a gêrêntia

dâdâ, nâ hipótese de sua deterioíaçãoou depreciação;

(h) promover a liquidação do Patrimônio Seperado, conÍorme previsto na Cláusula

10.1deste Termo de Securitizaçãoi

(i) Íenunciar à função de Agente Fiduciário na hipótese de superveniênciâ de

conflito de interesses ou de qualqueÍ outra modâlidadê dê inâptidão ê rea|2âr a

imediata convocação da assembleiâ quê deliberará sobre suâ substirriçãoj

(j) conservar em boâ guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas

funçõês;

(f) manter atualizada a relação dos Titularês dos CRI ê seus endereços mediantê,

rnclusive, gestão junto à Emissora, com bâse nâs infoímaçõês cedrdâs pelâ 83 e pelo

Escriturador;

(;l exercer, na hipótesê de insolvência de Emissora, com relação às obrigaçôes

âssumidas nesta operâção, a administração do Patrimônio Separado, respeitando os

termos e regràs estabelecidas na Cláusula 10.4 abaixo;

{k) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informâções

relativas às garântias e â consistência dâs demars rnformações conídas neste Íermo

de Securitização, diligenciândo no sentido de que sejam sânâdas as omissões, falhas ou '

defeitos de quê tenha conhecimento;

(ll adotaÍ âs medidês judiciais ou extrâjudiciais necêssárias à defesa dos

interesses dos Titulares dos CRl, bem como inclusão dos Créditos lmobiliários afetados

ao Patrimônio Sepârado, caso â Emissoía não o faça nas hipóteses de substituição ou

liquidação do Patnmônro Sepãrâdo;
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(m) comunicar os Titulôres dos CRl, no prazo máximo de 05 (cinco) Dias Úters, de

quaisquer obrigâções financêiÍas assumidas neste Termo de Securitização, incluindo as

obrigações relativas a garântias e â cláusulas contíâtuais destinadas a prote8er o

rnteresse dos Titulares de CRI e que estabeleçam condições que não devem ser

des€umpridas pela Emissora, indrcando as consequências pãra os Titulãres dos cRl;

(n) acoíipânhar â atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado,

através dos documentos encaminhados por ela, e solicitar, quando considerar

necessário, âuditoriê ertíaordinária na Emissora ou no Patrimônio Separado;

(o) disponibilizar âos Titulares de cRl e aos participantes do mercado, o €álcLllo do

Valor Nominâl Unitário dos CRl, realizado em conjunto com a Emissora, através de seu

website;

(p) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora, alênândo

os Titulares de CRI acerca de eventuâis inconsistências ou omissões de que tenha

conhecimento;

(q) fornecêr à Emissore declereção de enceíÍamênto, no praro de 5 (cinco) Dias

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

(r) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titulares de cRl,

conforme prevista no Íermo de Securitização, respeitadas outras regras relacionadas

às assembleias Berais €onstantes da Lei ne 6.404/75;

(s) compareceí à assembleia Geral dos Titulares de cRl a âfim de prestar

informações que lhe Íorem solicitadasj

(t) fiscahzar o cumprimento das cláusulas constantes no Termo dê Securrttzação,

espêcialmente daquelas impositivas de obri8ações dê Íazer e de não farer;

(u) divulgar em sua página na rede mundial de computadores, em até 4 (quãtro)

mesês após o fim do exercício social da Emissora, relatório ãnual descrevendo os fatos

rêlêvântes ocotridos duíante o exercício relativos a presente Emissão, conformê o

contêúdo mínimo abârxo:

(i) cumpímento pela Emissora das suas obrigações de prestação de

informâçõês periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de

que tenha conhecimento;

alterações estatutá.ias ocorridas no erercício social com efeitos

relevantes pârã os titulares dos CRI;

(ii)
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(iii)

(iv)

{v)

(vi)

(,,i)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrLitura

de capitaldâ Emissora relacronâdos a cláusulas contratuais destinadas

a protegeí o interesse dos t(ulares do CRI e que

estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela

Emrssora;

quantidade de CRI emitidos, quantidade de CRI em circulação e sãldo

cancelãdo no período;

íes8ate, amoítização, conversão, repâctuação e pâBamento de juros

dos CRI realizados no período;

constituição e aphcações do fundo de amo(ização ou de outros tipos

fundos, quando houver;

destinação dos recursos captados por meio da Emissão, conforme

informeções prestadas pêlâ Emissora;

relação dos bens e vâlores entregues à sua administração, quando

houver;

cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora ou

Devedora, neste Termo de Securitização

manurenção dê suÍiciêncra e exequibilidade das garantias;

existência de outras emissões de valores mobiliários, púbiicas ou

privadas, fêitas pêlâ Emrssora, poÍ sociedade coligada, controlada,

controladora ou intêgíante do mêsmo grupo da Emtssora em que

tênha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como

os seguintes dados sobíe tais emissões: a) denominação da companhia

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

emitidos; d) êspécie e Barantias ênvolvidas; e) prazo de vencimento e

taxâ dê juíos; f) inadimplemento Íinanceiro no período; e g)

declaração sobre a não existência de situâção dê conflito dê interessês

que impeça o âgente frducráíro a continuar a exercer a função; e

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

Fiduciário poderá, às expensas da Devedora, contrataÍ terceiÍo

especializado para avaliar ou reavaliar, ou ainda revisar o valor das

Barantias prestadas, conforme o caso, bem como solicitar quaisquer

rnformações e comprovações que entender necessárias, na forma

previstâ no referido Ofício, cristos de eventual reavâliação dâs

Earantias será considerada uma despesâ da Emissão.

9.3.1. No caso de inadimplemento de quaisquêr condições nos âmbito dâ emrssão

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

neste Termo de Securitização para proteger drêitos ou defender os interesses dos

(x
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Titulares dos CRI

9.4. RemuneraÇão do Agente Fiduciário: Pelo exercício de suas atribu içôes, o A8ente

Fiducrário receberá da Emissorâ, com recursos do Patrimônio Sepârâdo, como remuneração,

pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos dâ lei e deste

Termo de Securitização, durante o período de vigência dos CRI ou até ê liquidâção integral dos

CRl, (i)à título de implantação, será devida parcela única de R53.500,00 (três mrle quinhentos

reais) devidâ êm até 5 (cinco) Diâs Úteis após a primeira data de integÍalizêção dos CRlj (ll) à

título dê honorários pêla prestação dos serviços, serão devidas parcelas anuais de R519.000,00

(dezenove mil reâis) cada, para o acompanhamento padrão dos serviços de A8ente Fiduciário,

devrda em até 5 (cinco) Dias Úters após a primeira data de integralização dos CRI e as demais a

serem pâgas nos anos subsequentes até o resgate totel dos CRl, e (iii) RS1.000,00 (mil reâis)

pêla verificação da destinação dos recursos de que trata a cláusula 3.5.6 da Escritura de

Emissão de Debêntures, devida a cada trimestrê a contar da primeira vêrificação até a

uhlização total dos recursos oriundos da Escritura de Emissâo. As parcelãs descítas nos itêns

"ir" e'lii" acima serão atualizadas anualmente pêlê variação acumulada do IGP-M, ou na faltê

deste, ou ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo,

calculadas pro rcto die, se necessáÍio, inclusive â íemuneração (flat e recorrente).

9.4.1. A remuneração dêfinida êcima e nâ Cláusula 9.4.1, deste Termo de

Securitização, continuaíá sendo devida e calculada prc rcto die, mesmo após o

vencimento dos CRl, cáso o Agente Frdrrcrário âindâ estejâ exercendo atividadê

inerentes à suâ lunçào em relação à emissão.

9.4.2. No câso de inadimplêmento no pâ8âmento dos CRI ou dâ Emissora, ou de

reestrutuÍação das condrções dos CRI após a Emissão, ou da participação em reuniões

ou conÍerências telefônicâs, ântes ou depois dã Emissão, bêm como âtendimento à

solicitações extraordinárias, serão devidas ao Agente Fiduciário, adicionalmente, o

valor de RS550,00 (quinhentos e cinquênta reais) por hora-homem de trabalho

dedicado a tais fatos, incluindo, mas não se limitando, à (i) comentários aos

documentos da emissão durante a estruturação da mesma, caso a operação não venha

se eÍetivar; (ii) execução de Barantiâs, (iii) participação em reuniões internas ou

externes ao escritório do ABente Fiduciário, formais ou virtuais com a Emissora e/ou

com os titulares de CRI ou demais partes da Emissão; (iv)análise a eventuais

aditamentos âos documentos da opeíação; e (v) implementação das consequentes

decisões tomadas em tais eventos, pagas em 5 (cinco) dias corridos após comprovação

da entrega, pelo ABente Fiduciário, de "relatório de horas" à Emissora. Entendê-se por

reestruturação das condrções dos CRI os êventos relacionados a alteração (i)da

8êrântiâ, (ii)prazos de pa8amento e remuneração; (iri)condições relacionadas ao

vencimento antecipado; (iv) de assembleias Berais presenciais ou virtuais e

aditamentos aos documentos da operação. Os eventos relacionâdos à âmortização dos
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9.4,3. As remunerações definidas nas Cláusulas âcima, deste Termo de Securitizâção,

continuarão sendo devidas, mesmo após o vencimento dos CRl, caso o Agente

Fiduciário ârnda esteja exercendo atividadê inerentes à sua função em rêlação à

emissão,

CRI não são consideredos reestrutureção dos CRI

9.4.4. No caso de inadimplemento dos Créditos lmobiliáíos ou da Emissora com

relação às suas obrigações assumidas neste Termo de Securitização, todas as despesas

em que o Agente Fiduciário venha comprovadamente a incorrer para resguardar os

interesses dos Investidores deverão ser, sempre que possível, previêmênte apÍovâdas

e âdiantadas pelos investidores. Tâis despesas incluem os gastos com honorários

advocatícios, inclusivê de terceiros, depósitos, indenizações, custâs e taras judiciáflas

de ações propostas pelo A8ente fiduciário, desde que relacionâdas à solução da

inadimplência, enquanto repíesentante dos lnvestidores. As êventuais despesas,

depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbênciã em açôes iudiciais serão

i8ualmente suportadas pelos Titulâres dos CRl, bem como a remunerêção e as

despesas reembolsávers do Agente Fiduciário, na hipótese de a Emissora permanecer

em inêdimplência com relação ao pagamento destas por um período supêrior a 30

(trinta) dias corridos, podendo o Agente Fiduciário soli€itar garântia dos Íitulares dos

CRI para cobêrtuíâ do risco de sucumbênciâ.

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

exercício da função do agente Fiduciário, teis como, exemplificativamente: publiceções

em Beral (por exemplo, edital de convocação de Assêmbleia Geral dos Titulares dos

CRl, ãta dâ Assembleia Geral dos Titularês dos CRl, anúncio de comunicação de

disponibilidade do relatório anual do Agente Fiduciário, êntre outÍos), notificações,

extração de certidões, fotocópias, despesas com viagens e estadias, tíansportes e

alimentação de seus aBentes, contratação de especialistas, tais como audiroria e/ou

Íis€alizâção, contatos telefônicos e/ou conÍerence rol/, assessoria le8al ao A8ente

FiduciáÍro, bem como custas e despesas cartorárias em geral e relacionadas aos termos

de quitação e âcompanhamento dâs alienações Fiduciárias de lmóveis, conforme o

caso, necessárias ao exercício da função do ABente 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 pàgamento das desperas acrma íêfeíidas será realizado mediante
pagamento das respedivas faturas apresentadâs pelo Agente Fiduciário,

acompanhadas dâ cópiâ dos comprovantes pertinentes, ou mediântê reembolso, a

exclusivo critério do Agênte Fiduciário, após, sempre que possívê1, prévia aprovação da

despesa por escrito pela Emissorã na qualidade de adminrstradora do Patrimônio

P
l
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Separado, ou, na insuficiência deste, pelos investidoíes

9,4.7, Não haverá devolução de valores já Íecebidos pelâ Oliveira Trust a título da

prestação dê seÍviços, exceto 5e o valor tiver sido pago incorretamente,

9.5. Encergos das Remuneracões: No caso de atraso no pagamento de quatsquer das

remunêrêçõês previstas nas Cláusulas acima, o valor êm atrâso estará sujeito à multa

morâtóriâ de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como â juros moratórios de 1%

(um poí cênto) ao mês, Íicando o valor do débito em atrâso sujeito ao reajuste pelo IGP-M, o

qual incidirá desde a data de moía até a data de efetivo pagamento, calcúlado pro toto die, se

neces5ário-

9.5.1. As remunerações refendâ nas Cláusulas acrma será atualizada pela vâriâção

acumulada do IGP-M, ou na falta deste, pelo índice que vier a substituí-lo, ou ainda na

impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do

pnmeiro pagamento, até a5 datas de pagamento seguintes, câlculadas pro-roto die, se

necessário,

9.5.2. A remuneração definida nas Cláusulas acima será acrêscidâ dos seguintês

impostos: ISS (lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), C55L (Contribltição

Social Sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição ao Programa de lntegração Social),

COFINS (Contribuição para o Finànciamento da SeEUridade Social), IRRF (lmposto de

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

remuneíaçâo do ASente FiduciáÍio nas alíquotas vrgêntês nas datas de cada

paSamento.

9.6. Substitrricão do Aqente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substrtuído nas

hipóteses de ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência

ou qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias,

contado da ocorrênciã de qualqueÍ desses êventos, fusembleiã Geral de Titulares de CRI para

que seja elerto seja deliberada poí sua eÍetiva substituição e, conforme o caso, eleição do novo

agente fiduciário.

9.7. Destituicão do Asente Fiduciário O Agentê Fiduciário podêrá ser destituído

(â) pela CVM, nos termos da legislâção em vigoí;

(b) por deliberação em Assembleia Geral de T(ulâres de CRl, independentemente

da ocorrência de qualquer fato que imponha ou justifrque suâ destituição, requerendo

se, para tanto, o voto de 2/3 (dois terços) dos Titulares dos CRI; ou

por dêliberação em Assemblêia Gêral de Titulares de CRl, observado o quóíum
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9.8. Deveres. Atribuicões e Resoonsabihdades do AEente FiduciáÍio Eleito em Substituicão:

O egente fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 9.6

deste Termo de Securitização e dã Cláusula 9.7 acimã assumirá intêgralmente os deveres,

atribuições e responsabilidâdes constântes da le8rslâção aplicável e deste Têrmo de

Securitização.

previsto no item acima, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no

artigo 13 da Lei 9.514/97 ou dàs incumbências mencionadas na Cláusula 9.3 deste

Termo de Securiti?ação.

9,9. Substitução PermaleIlc: A substitui ção do AEente FiduciáÍio em caráter permanente

deverá ser objeto de aditalnento aos Documentos da Operação

9.10. Substituto Provisório: Por meio de voto da maioriê absolutã dos Titulares dos CRI em

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

vacância tempoíáÍia.

9.11. Validade das manifestacões: Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário,

que criarem responsabilidade pâre os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de

obrigaçôes parâ com eles, bêm como aqueles relacionados ao devido cumprimento das

obrigações assumidas neste rnstrumento, inclusive a assunção da administração do Patrimônio

Separado pelo Agente Fiduciário nas hipóteses previstas nesse Termo de SecuÍrtização,

somente serão válidos quando prêviamente assim dêliberado pelos Titularês dos CRI reunidos

em Assêmbleia Geíal.

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

qualquerjuízo sobre a orientâção êcerca de qualquerÍato da emissão que seja de competência

de deÍinição 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 elê transmitidas

conforme definides pelos Titulares dos CRI ê repÍoduzidas pêrante ã Emissora,

rndependentemente dê eventuâis prejuízos que venhâm ã ser causados em decorrência d sto

aos Titulares dos CRI ou à Emissora. A âtuação do Agêntê Fiduciário limita-se ao escopo da

lnstrução CvM na 583, conforme alteÍada e dos arti8os aplicáveis dâ Lei ne 6.404/76, estando

este isento, sob qualquer forma ou pretexto/ de qualquer responsabihdadê adicional que não

tenha decorrido da legislação aplicável.

9.13. Presuncão de Verâcrdade: Câberá à Emissora a verificação e análise dâ verâctdâde dos

documentos atestando, rnclusrve, que estes não forâm objeto de fraude ou adulterãção. O

ABentê Fiduciário não será, sob qualqueÍ hipótese, responsável pela elaborâção de
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documentos socretános da Emissora, que permâneceíão sob obÍrgação legal e regulamentar

da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

9.14. Renúncia: O Agente Fiduciário deverá pêrmanecer no exercícro de suas funções até a

escolha e aprovação do novo agente fiduciário, em caso de Íenúncia, situâção em que se

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

a sua renúncia,

cúusulA DEz - LreurDAçÃo Do par MôNro sEpaRADo

10.1, Liouidacão do Patíimônro Separado: Caso seja vêrificada: (i) a insolvência da Emissorâ,

com relação às obri8âçõês assumidas nesta Emissão; ou, alnda (ii) qualquer uma das hipóteses

previstas na Cláusula 10.4 abaixo, o Agente Fiduciário, conforme disposto nos itens acima,

deverá reahiar rmedrata e transitoriamente a administração do Patrimônio separado

constituído pelos Créditos lmobiliários e os rêcursos porventura mantidos na Conta do

Patrimônio Sêparado, ou promover a liquidação do Patrimônio Separêdo, nas hipóteses em

que e Assêmbleia Geíal de Titulâres de CRI venha a delibêrâr sobre a assunção da

administrâção do Patrimônio 5êparado pelo agente Fiduciário ou sobre tal liquidação.

10.2. Convocâcão da Assembleia Geral: Em âté 5 (cinco) diãs a contar da ocorrência de

qualquer um dos eventos listados nê Cláusula 10.4 abaixo, dêverá ser convocada pelo agente

Fiduciário uma Assembleia Geral de Titulares de CRl, na forma estabelecida na cláusula 11.1 e

seguintes deste Termo de Securitização, e na Lei ne 9.514/97 para Ílns de deliberação dâs

novâs normas e regras de administração do Patrimônio Separado pelo ABente Fiduciário ou

admrnistração por novâ securitizadora.

10.3. Deliberação Pela Liouidacão do Patrim io seoâredo: A Assemblera Gêral de Titulares

de CRI deverá deliberar pela liquidação do Patrimônro Separado, ou pela continuidade de sua

administração por nova securitizadora, Íixândo, neste caso, a rêmuneração desta últimâ, bem

como as condições de sua viabilidade econômico_ftnânceira.

10.4. ntos ue Ensê m ão do Patrimônio 5e

Asente Fiduciário além da hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações

assumidas nesta operãção, a critério da Assembleia Geralde Titulares dê CRl, a ocor.ênciã de

quâlquer um dos eventos abaixo poderá ensejar â assunção da adminrstração do Patrimónro

Separado pelo Agente Fiduciário, para liqurdá-lol

(â) pedido de recuperação judicial, extrajudrclal ou decretação de falência da

Emissora; ou

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

iL/
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dês obri8ações pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, sendo que, nessa

hipótese, a liquidação do Patrimônio Separedo poderá ocorrer na deta do

inadimplemento ou na datâ de verificação da moía, caso os Titulares do CRI decrdam

nesse sentido.

10.4.1. A ocorrência de qualquer dos eventos âcima descritos deveíá ser prontamente

comunicada, ao Agente Fiduciário, pela Emissoía, em 1 (um) Dia Útil.

cúUsUI.A ONZE - ASSEMEI.EIA GERAI.

11.1 Assêmbleia Geral de Íituleres de cRl: os Titularês de CRI poderão, a quelquer tempo,

Íeunir-se em Assembleia Geral de Írtulares de CRl, a Íim de deliberarem sobÍe matéria de

interesse dâ colnunhão dos Íitulares de CRl.

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

Agente Fiduciáno, (ii) pela Emissora, ou (iii) por Titulares dos CRI que representem, no mínimo,

10% (dez por cento)dosCRlem circulâçâo.

11.3. Forma de Convocacão: observado o drsposto na cláusula 11.2 deste Termo de

Securitização, deverá ser convocada fusembleia Geral de Titulares de CRI mediante edital

publicado 3 (três) vezes no jornâ|, toda vez que a Emissora, na qualidade de titular dos

créditos lmobiliários, tiver de êxerceÍ ativamênte seus direitos estabelecidos na CCI ou em

quaisquer outros Documentos da OpeÍação, para que os Titulares dos CRI deliberem sobre

como a Emissora deverá exercer seu diíeito frentê à Devedora.

11.4. Prazo para Realização: A Assembleiâ 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 €ontar da

primeira dãs 3 (três) publicações do edital relativo à segunda convocação, caso a Assembleia

de Titulares dos CRI não tenha sido realizada na primerra convocação.

11.5. Não se admite que a segundâ convocação da Assembleia Geral dê T(ulares dos CRI

seja providenciada conjuntamente com a primeira convocação.

11.6. Manifestação da Emissoía e do asente Fiduciánor Somente após definição da

orientação pelos Titulares dos CRI em Assembleia Gêrâl de Titulares de cRl, â tmlssora e/ou

agente Fiduciáflo deverão exercer seu direito e deverá se mânifestar conforme lhe for

orientado, erceto se de outra íorma previstâ nos Documeotos da Operação Cãso não haia

quórum necessário para ê instâlação da Assembleiê Geral de Íitulares dê CRI em segunda

convocação, ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, a Emissora e/ou Agente

Fiduciário poderão permaneceí silente quanto ao exercício do drreito em questão, sendo certo

J
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que o seu silêncio não será interpretado como negliSêncie em relação aos drreitos dos

Titulares dos CRl, não podendo ser imputada à Emissora e/ou Agente Fidu€iário qualquer

íesponsabilização decorrentê de ausência de manifestação.

11.7. Resoonsabilidade da Emissora: a Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou

fará qualquerjuíro sobíê â orientação definida pelos Titulares dos cRl, comprometendo-se tão

somente a maníêstat-se conforme assim instruída, Nêsre sentido, a Emtssorâ não possut

qualquer responsabilidade sobrê o resultado e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos

Titulares dos CRI poí ela maniÍestado, indepêndentemente dos eventuais preiuízos causâdos

aos Titulares dos CRI ou à Emissora.

11.8. Lesislacão Aolicável: Aplicar-se-á à assembleia Geral de Titulaíês de cRl, no que

couber, o disposto na Lei ne 9.514, bem como o disposto na Lei das Sociêdades por Ações, e

respeito das assembleias gêrais de acionistas.

11.9. lnstalacão: a Assembleia Gerâl de Tltulares de CRI instâlar se'á, em primerra

convocação, com a presença de Titulares de CRI que representem, no mínimo,2/3 (dois

terços) dos CRlem Grculação e, em segunda convocação, com qualquer nÚmêro.

11.10. Vq!g§: Câdâ CRI em Circulação correspondêrá a um voto nas Assembieiâs Geraas de

Titulares dos CRl, sendo admitida ã constitulção de mandatários, Titularês dos CRI ou não

11.11. Quóruns: Os quóruns de deliberação das Assembleias Gerais de Trtulâres de CRI

deverão levar êm conta a totalidade dos CRI em Circulação presentes.

11.12. Presêncâ Emissora: Será obriBatória a presença dos representantes legais da

Emissora nâs assemblelas Gerais de Titulâres de CRI

11.13. Prestacão de lnformaçtões: O Agênte Frducrário deverá comparêcer à assembleia Geral

de Titulares dos CRI e prestar aos Titulares dos CRI as informâções que lhe forem solicitadas,

sendo que a Emrssorâ, o Agente Fiduciáíro e/ou os Titulares dos CRI poderão convocâr

quaisquer terceiros (inclusivê, a Devedora), para participar das Assembleiãs 6erâls de Titulares

de cRl, sempre que a presença de qualquer dessas pessoas for relevante paía a dêliberação da

ordêm do dia. Sem prejuízo da referida fãculdâde, a Devedora e/ou suas partes relacionadas

não poderão participaÍ do processo de deliberâção e ãpuração dos votos dos Titulares dos CRI

a respeito da respectivà matéíâ em discussão.

u.14. Presidência: A presidência da Assembleia Gerãl de Titulares de cRl caberá, de acordo

colÍl quem a tenha convocâdo, respectivamentet (i) ao Agente Fiduciário; (ii) ao Diretor dà

Emissora; ou (iii) ao Titular dos CRI eleito pelos Trtulâres dos CRI presentes.

11.15. Quórum de Delibeíacão: Exceto se de outía Íorma estabêlecrdo neste Termo

J
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Securitização e/ou nos Documentos da Operação, todas as deliberações serão tomâdes, em

pnmeira convocação, poí 60% (sessenta por cento) dos Titulares dos CRI em Circulação

presentes na Assemblera GeÍal de Titulares de CRI e, em segundâ convocação, por Titulares

dos CRI que representem, no mínimo, meioria simples dos CRI presentes à referida Assembleia

Geral de Titulêres dos CRl, desde que presentes no mínimo 20% (vrnte por cento) dos CRI em

Circuleção.

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

Securitizãção e/ou nos Documentos da Operação, as propostas de alterações e de renúncias

feitas pelã Emissora em relaçãor (i) às datas de pagamento da Remuneração dos cRl e às dâtâs

de pa8amento dâ âmortrzação de principal; {ii} à formã de cálculo dâ evolução finânceirâ dos

CRl, a Remuneração dos CRl, a amortização de principal e o Valor Nominal Unitário; (iii) ao

prazo de vencimento dos CRI; (iv) âos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado; (v) aos

Eventos de Vencimento Antecipado; (vi) aos Créditos lmobiliários, íepresêntados pela CCl, que

possa impactâr os direitos dos Titularês dos CRI; {vii) às Alienações Fiduciárias de Imóvers que

possâln comprometer sua suficiênciâ, êxequibilidade, validade ou liquidez, inclulndo sem

limitação, ê substituição das referidas Alienações Fiducrárias de lmóveis, exceto no caso dâ

definição da ordem e da Íorma da excussão das Alienações Fiduciárias; (viii) aos quóruns de

instãlação e/ou de dehberação das Assembleias de Titulares de CRI; {ix) realização de qualquer

amortr2eção extraordináriã ou rês8âte antecipado dos CRI; {x) qualquêr alteração às prevrsõe5

referentes à âmortizàção extraordinária ou resgate antecipado dos CRlj (xi) qualquer liberação

êspecífica com relação a um inâdimplemento da Devedora (sempre considerando que

qualquer liberação de um evento, numa data específica, não significê liberação de fatos

posteriores); e (xii) eventual dêliberação acerca do investimento êdotado para os recursos da

Conta do Patrimônio Separado, deverão ser âprovadas em primêira convocação da Assembleia

de Titulares dos cRl por Titulares de cRl que representem 90% (noventa por cento) dos

Titulares dos CRI êm Crculação e em qualquer convocação subsequente, por Tltulares dos CRI

que represêntem, no mínimo, maioria simples dos CRI presentes à referida Assemblera 6eral

de Titulares dos CRl, desde que os presentes em qualquer Assêmblera Geral de Titulares dos

cRl, êm sêBunda convocação, representem, no minimo,90% (noventâ por cento) dos CRI em

circulação.

11,17. Disoensa para lnstalãcão: lndependêntemente das formãlidadês previstas na lei e

neste Termo de Securitização, seÍá considerada regularmente instâlada a Assembleia de

Tituleres dos CRI â que comparecerem todos os TitulaÍes dos CRl, sem prejuízo das disposrções

relacionadas com os quóÍuns de deliberação estabelecidos neste Termo dê Sêcurrtlzação.

11.18. Disoênsa: É dispensada a necessidade de convocação e realização de Assembleia de

Túrrlâres dos CRI sempre que tal alterâção decorrer exclusivamentê: (ilquando tal alteração

decorrer exclusivamente da nêcessidade de atendimento a exiSênclas de adequação a oormas

legais, re8ulamêntares ou exigências da CVM, aNBlMA, 83 e/ou demais regLiladores;
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(ii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosserro, de digitação ou aritmético; e

(iii) em vrnude da atualização dos dados cadastrais dâ Emissora e do Agente Fiduciário, tais

como alteração na razão sociâ|, endereço e telefone, entre outros, desde que não haja

qualquer custo ou despesa adicional pàra os Titulares do CRl.

11.19. Encaminhamentode mentos Dârâ a cvM As atas lavradas das Assemblêiâs Gerais

de Titulàres de CRI serão encaminhades somente à CVM viâ Sistema de Envto de lnformaçôes

Periódicês e Eventuais - lPE, sendo que sua publicação em jornais de Erande circulação não

será necessáÍia, exceto se â Assembleia Geral de Titulares de CRI deliberâr em sentido diverso.

CúUSUIA DOZE - DESPESAS DA EMISSÃO

12.1. Em virtude da sêcuritização dos Créditos lmobiliários .epresentados pela CCl, bêm

como diêntê do disposto na Lei ne 9.514/97 e nos atos e instruções emânados pela CVM, que

estabelecem as obrigações da Emissora, será devido à Emissora, durante o todo o período de

vigência dos CRl, taxa de administração, no valor de R54.000,00 (quatro mil Íeais) ao més,

atualizada anualmênte pela variaÇão àcumulâdâ do IGP-M, ou na fêlta deste, ou ainda, na

impossibilidade de suã utilização, pelo índice que vier a substituí_lo, câlauladas prc roto die, se

necessário, a ser paga à Emissora no 1e (primeiro) Dia Útil a contêr da data de subscriçào e

integralização dos CRl, e âs demais na data de verificação dos meses subsequentes ôté o

resgate total dos CRI ('T!Iê-dCId!d!iSE9ã9").

12.1.1. A remuneração definida nesta Cláusula 12.1 continuará sendo devidê, mesmo

após o vencimento dos CRl, caso a Emissora aindâ esteja atuando na cobrança de

Créditos lmobiliáÍios inadimplidos, remuneração esta que será calculadâ e devrda

proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora,

12.1.2. Caso a Devedora atrase o pâgamento de qualquer remuneração prevista nesta

Cláusula, estará sujeita â multa moratória à taxê efetiva de 2% (dois por cento)

incrdente sobre o valor êm atraso, bem como a juíos moratórios à taxê êfetiva de 1%

(um por cento) ao mês, incidentes sobrê o valor em àtraso, cêlculados 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 lss (lmpostos sobre Serviços de

Qualquer Naturêza), CSSL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS

(Contribuição âo Programa de lntegrâção Social), COFINS (Contribuição para

Financiamento da sêguridade Social), IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte) e

quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração da Emissora, nas

êlíquotas vigentes na dêta de ceda pagamento.

12.1.4. Caso não sejâm quitedos em diê todos os impostos ê demais tributos que
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12.2. Desoesas do Pàtrimônio Separado: São despesas de responsabilidade do Patrimônio

Separado:

(a) as despesês com â gestão, cobrançê, contabilizêção (registro contábil

indêpendênte), audrtoria, realizâção, êdminrstração, custódia ê liqurdação dos Crédtos

lmobiliários e do Patrimônio Separado e outras despesas indispensáveis à

administração dos Cíéditos lmobiliários;

incidam ou venham a incidir sobre os lmóveis e/ou sobre os empreendimentos

edificâdos nos Íespectivos lmóveis, poderá a Emissora fazê-lo, com recursos do

Patrimônio Separado, desde que previamente aprovado pelos Titularês dos CRI

reunidos em Assembleia Geral de Íitulares de CRl, ficando a Devedora obrigada a

reêmbolsá-la das quêntiês despendidâs, no prãzo de até 05 (cinco) Dras Úteis após

recebimento de notiflcação encaminhada pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário,

sob pena de, sobre tais quântias, incidir os encargos moratórios prêvistos na Es€ritura

de Emissão de Debêntures e no lnstrumento Particular de Aliênâção Fiduciária de

lmóveis, conforme aplicávê|. As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI nos

termos desta Cláusula dêverão ser aprovadas pêlo quórum definido na Cláusulà 11.15

deste Termo de Securitização.

(b) as despesas com terceiros especialistâs, advogados, a8ente escriturador,

lnstitr.rição Custodiante, Agente Fiduciáno, contadores, âuditores ou fiscais, bem como

as despesas com procedimentos le8ais, incluindo mas sem limitação, depósito judicial

ê sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos Titulares dos CRl, do

Agêntê FiduciáÍio e/ou da EmissoÍa e/ou relacionados a realização dos Créditos

lmobiliários intêgrêntês do Patrimônio Separado, que deverão ser, sempie que

possível, previemente aprovadas e pagas pelos Titulares dos CRl. No caso do risco de

sucumbência, o Agente Fiduciário poderá solicitâr gârantia aos Titulêres dos CRl. Tais

dêspesas incluem também os gastos com honorários advocatícios de terceiros,

depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agêntê Fiduciário e/ou

pela Emissora ou contra o Agente Fiduciário e/ou contrâ a Emissorã intentadâs, no

exercício dê suâs funções, ou aindâ quê lhe causem prejuízos ou riscos financeiros,

enquanto representante da comunhão dos Titulares dos CRl, ou Emissora dos CRI;

(c) as despesas com publicações em gerâl (por êxemplo, edrtal 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 Agênte Fiduciário,

entre outros), notificações, extràção de certidões, fotocópias, despêsas cartorárias,

transporte, alimentação, viagens e estadias, contatos têle[ônicos e/oú conference coll,

necessárias ao exercício da função de Agênte Fiduciário e da Emissora, durante ou

após a prestação dos serviços, mas em razão destâ, serão pagas pelo Patrimônio

Separado, desde que, sempre que possível, aprovadas previamente pela Emissora;

I
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{d) âs taxas e tributos, de qualquer naturêzã, atualmente vigentes, que tenham

como base de cálculo receitas ou resultados âpurados no âmbito do Patrimônio

Sepárâdo;

(e) as eventuais taxas e tributos que, a partir da Dâta de Emissão dos CRl,

venham a seí criados e/ou majorados ou que tênhêm suê bâse de cálcuto ou base de

incidência alterada, questronada ou reconhecida, de forma a representar, de forma

âbsoluta ou relativa, um incremento da tÍibutação incidente sobre os recursos do

Patrimônio Separado, sobre os CRle/ou sobre os Créditos lmobiliários;

(Í) as perdas, danos, obrigações ou despesâs, rncluindo taxas e honorários

advocatícios arbitrados pelo juiz, decorrentes de sêntença transitada em iulgado,

resultantês, direta ou indiretamente, da emissão dos CRl, exceto se tais perdas, danos,

obngações ou despesas íorem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por parte

da Emissora ou de sêus administradores, empregãdos, consultores e agentes,

conforme vier a sêr determinado em decisão judicial final proferida pelo juízo

comPetentej

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

prerrogativas dos Titulaíês dos CRI; e

{h) demais despesas píêvistas em lei, na regulamentação êplicável, ou neste

Termo de Securitização.

12.3. DesDesasSuportadas s Titulares dos CRI: Considerando-se que a responsabilidade

da Emrssora se limita ao Pâtnmônio Separado, nos termos dâ Ler n-'9.514/97, ceso o

Patrimônio 5epârâdo seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas na cláusula

12.2 dêste Termo de Securitizâção, tais despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRl, na

proporção dos CRI titulados por câda um deles mediante aporte de rêcursos do Patrimônio

Separado.

12.3.1. As dêspesas do Patrimônio separado serão arcadas pelos créditos lmobiliários,

rêpresentados pela CCI que remunerê aos CRI objeto desta Emissão, conforme o

presente Termo de Secuírti2ação.

12.4, Responsabilidâdesd os Titulares dos CRI: Observado o disposto nas Cláusulas 12.2 e

12.3 acima, são de responsabrlidade dos titulares dos CRI

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

compreendidas na descíição da Cláusula 12.1 deste Termo de Sêcuritizâção;

Página 49 de 8ó



(b) todos os custos e despesâs incorfldos pârâ sêlveguardâr os direitos e

prerrogativas dos Titulares dos CRl, obsêrvada a Cláusula 12.4.1 e 12.4.2 deste Termo

de Secu riti2âção; e

(c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimênto em CRl, incluindo,

mas não se limitândo, àqueles mencionados na Cláusula 13.1 deste Termo de

Securitização

12.4.1. No caso de transferência dâ âdíhinistÍação do Patrimônio Separado para outra

entidade que opere no Sistêmâ de Financiamento lmobiliário, nas condições previstâs

neste Termo de Securitização, os recursos necessários para cobrir as despesâs com

medidas jLidiciais ou extrajudiciais, nêcêssárias à salveguarda dos diÍeitos ê

prerrogativas dos Titulares dos CRl, deverão sêr, sêmpre que possível, previamente

êprovadas pelos Titulares dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporção de

CRI detidos, na data dâ respectiva aprovação.

12.4.2. Aoorte de Recursos. Caso qualquer um dos Titulaíes dos CRI não cumpra com

as obri8ações de êventuais aportes de recursos na conta do Patrimônio Separado, para

custeat eventuais despesas necesgárias a Salvaguardar seus rntêresses, e não haja

recursos suficientes no Patrimônio separado paía fazeí frente â tal obriSação, a

Emissorê estaÍá autorizâda a realizar a compensaÇão de eventuãl RemuneÍação a que

esse Íitular dos CRI inadimplente tenha direito com os valoÍes gastos pela Emissora

e/ou pelo Agente Frduciário e/ou pelos demâis Titulares dos CRI adimplêntês com

estaS despesas,

12.5. Recursos Excedentes âoós Pa mento das Dêsoêsas se, âpós o pagamento da

totalidade dos CRI e dos clrstos do Patrimônio Separado, incluindo-sê o Íeembolso aos

Titulares dos CRI de quaisquer vàlores aportàdos pelos mêsmos conforme drsposto no item

12.4(b) acima, sobejarem Créditos lmobiliários seja nâ Íorma de recursos ou de créditos, tais

recuísos e/ou créditos devem ser restituídos pela Emissora à Devêdora, conforme sua

proporção sobre os Créditos lmobiliários à época, sendo que os créditos nê forma de íecursos

líquidos de tributos (incluindo sêus rendimentos líquidos de tÍrbutos) restitriídos à Devedora,

ressãlvados à Emissora os benêfícios fiscars oriundos destes rendimentos.

cúusut-a rREzE -TRATAMENTo rRtBurÁRto apucávEL Aos tNv€snooREs

13.1. Tratamento Tributáíro Aplicável aos lnvestidores As regras gerais relativâs aos

principâis tributos aplcáveis aos investimentos em CRI encontram-se dêscíitos a segurr. Íodos

os tributos âbaixo mencionados são de responsabilidadê dos lnvestidoíes. Cada lnvestidor

deve avaliar os impactos tributários Íelativos ao seu investimento em cRl, não devêndo

U

Páginâ 50 de 86



considerar unicamente as informações contidas abaixo, Recomendamos que cada lnvestidor

consulte seus próprios assessores quanto à tributação a que deve estar suieito na qualdade de

Titular dos CRl, levândo em consideração as circunstáncias específicas de seu rnvestrmento.

13.1.1. lnvestidores Residentes Ou Domiciliados no Brasil

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoâs jurídicas não

financêiras estão sujeitos à incidência do lmposto de Renda Retrdo na Fonte ("lRRF"), a

ser calculado com base na aplicação de alíquotas regressivas, de acordo com o prazo

da âplicàção Eeradora dos rendimentos tributáveis: (a) âté 180 dias: alíquota de22,5%;

(b) de 181 a 360 dias: alíquota de 20%; (c) de 361 a 720 dias: êlíquota de 17,5% e (d)

acima de 720 dias: alíquotâ de 15%. Este prazo de ap[cação é contado da data em que

o respectivo Titular de CRI efêruou o investimênto, âté a data do Íesgate (artigo 19 da

Lei na 11.033, dê 21 de dezembro de 2004 e artigo 65 de Lei ne 8.981, de 20 de janeiro

de 199s).

Não obstante, há re8ras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua

quâlifrcação como pessoa Íísica, pessoa jurídica, inclusive isentâ, Íundo de

investimento, instituição flnanceira, socredâde de seguro, de previdência privada, de

capitalização, corretora de títulos, valores mobiliáÍios e cámbio, distribuidora de títulos

e valores mobiliários, sociedade de arrendamento mercantilou investidor estrangeiro.

O IRRF retido, na forma descrita acima, dâs pessoas jurídrcas não finânceiras tributadas

com base no lucro real, prêsumido ou arbitrado, é considerado antecipação do

imposto de renda devido, gerando o dirêito à dedução do lRPl apurado em cada

período de apuração (artigo 76, I da Lei ne 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e artigo 70,

lda 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 pârcela do lucro real que

exceder o êquivalente a RS240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano. Já a

alíquota da csLL, para pessoas jurídicas não [inanceiras, coíresponde a 9%.

A partir de 1e de julho de 2015, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jLirídicas

não Íinanceiras tributadas sob a sistemática não cumulativa, sujeitam-se à contribuição

ao Pls e à COFINS às alíquotas de 0,65% e 4%, respectrvemente (Decreto ne 8.426, de

1e de abril de 2015).

Com relação aos investimentos em CRI realizados poí instituições financeiías, fundos

de investimento, se8uradorâs, entidades de previdência prvada fechadas, entidades

de previdência complementar abertas, agências de fomento, sociedades de

capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobillários e sociedades
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de arrendamento mercantil, há dispense de retenção do IRRF

Não obstante a isenção de retenção na Íonte, os rendimentos decorrentes de

investimento em CRI por essâs entidades, via de regra e à exceção dos fundos de

investimênto, serão tributados pelo IRPJ, à alhuota de 15% e adrcronâl de 10%; pela

CSLL, à alíquotâ de 20% entre 1s de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, ou

no caso de cooperativas dê crédito, à alíquota de 17%, e à alíquotâ de 15% a partir de

19 de jâneiro de 2019, de acordo com o artigo 3e da [ei ne 7.689, de 15 de dezembro

de 1988, e das alterãções trazidas pela Lei n 13.169, publicada em 7 de outubro de

2015. as caneiras de fundos de investimentos estão rsêntas de lmposto de Renda

(artigo 28, parágrafo 10, dâ Lêi ne 9.532/97). Ademais, no caso dàs instituições

financeiras e determinadâs entidêdes definidas em lei, os rendimentos decorrentes dê

investrmento em CRI estão potencialmentê sujertos à contribuição ao PIS e à COFINS às

alíquotas de 0,65% e 4%, rêspectivamente.

Para as pessoas físicas, desde 1' de laneiro de 2005, os rêndimentos gerados por

aplicação em CRI estão isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de

ajuste anual), por força do artigo 3', inciso ll, da Lei ne 11.033/04. De acordo com â

posição dâ Recêita Federal do Brasil ("RFB"), expressa no ârti8o 55, parágrafo único, da

lnstrução Normâtiva da RFB ne 1.585, de 31 de agosto de 2015, tal isenção abrange,

ainda, o Bânho de caprtalauferido na alienâção ou €essão dos CRl.

Pessoas jurídicês isentâs terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente

na fonte, ou seja, o imposto não é compensável, conforme previsto no ârtigo 76, incrso

ll, da Lêi ne 8.981, de 20 de janeiro de 1995. A retênção do imposto na fonte sobre os

rendimentos das entidades imunes está dispensadâ desde que as entidades declarem

sua condição à fonte pagãdorâ, nos termos do artiSo 71 da Lei ne 8.981, de 20 dê

janeiro de 1995, com a rêdação dada pela Lerne 9.065, de 20dêiunho de 1995.

13.1.2. lnvestidores Residentes ou Domiciliados no Exterior

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

invistam em CRI no país de acordo com as normas previstas na Resolução CMN ne

4.373, de 29 de setembro de 2014, os rendimentos auferidos estão sujeitos à

incidência do IRRF à alíquota de 15%. Excêção é fêitã parã o cãso de investidor

domiciliado em país ou jurisdição considerados como de tributação favorecida, âssrm

entendrdos aqueles que não tributam a rendâ ou que a tributam à àlíquota inferior a

20% ou auja legislação não permitâ o acesso a informâções relativas à composição

socierária de pessoas jurídicas, ou à sua titulâÍidade ou à identificação do beneficlário

efetrvo de rendimentos atribuídos a não residêntes.

A desperto deste conceito le8al, no entender das autoridades fiscais, são atualmente

Página 52 de E6



consideradas "lurisdição de Tributação Favorecida" as jurisdições listadas no anigo 1o

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

Rendimentos obtidos por investidores pessoas físicas residentes ou domlciliados no

exterior em investimento em CRl, por sue vez, são isentos de trabutação, inclusive no

caso de investidores residentes em lurisdição de Tributação Favorecida.

13.1.3. lmposto sobre Operações Financeiras {lOF)

lmposto sobre Ooeracões Financeiras de cámbio

Regra geral, as operaçõês de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros

rêâlizados nos mercados financeiros e de cêpitais de acordo com as normas e

condições previstas na Resolução CMN ne 4.373, de 29 de setembro de 2014, inclusive

por meio de operaçôes silnultáneas, incluindo as operações de câmbio relacionadas

aos investimentos em CRl, estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à alíquota zero no

in8resso e à alíquota zero no retorno, confoímê Decreto n9 6.306, de 14 de dezembro

de 2007, e alterações posteírores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/CâíI!bio pode

ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentuêl

de 25% (vinte e cinco por cento), relâtivamente a operações de câmbio ocoÍidas após

esta êventuâl alteração.

As operações com CRlestão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto

ne 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a

alíquota do |OF/títulos pode ser marorâda a qualquer tempo por ato do Poder

Executivo Fedêrâ|, até o peícentual de 1,50% ao dia, relativamente a operações

ocorridas após este eventual aumento,

cúusuLÂ QUAÍoRZE - PUBUcToaDE

l4,L Publicidâde: Os fâtos e atos relevântês de interesse dos Titulares dos CRI (excetuados

14.2. As demais informações periódrcãs ordinárias da Emissão, da Emissora e/ou do Agenre

FiduciáÍio serão disponibilizadas ao meícado, nos prazos legais/ou regulamentâres, por meio

do sistema de envio de inforhâções periódicas e eventuars da CVM.

os atos e fatos íeleventes da administrâção ordinária da Emissora), bem como as convocàções

parâ as rêspectivas Assembleias Gerais de Titulares de CRl, serão realizados mediante

publicâção de editôl no jornal em que a Emissora publica seus atos societários, sendo certo
que, todas as despesas com âs refeíidas publicãções, serão arcadas pelo Patrimônio Separado.
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cúusuLA qurNzE - REGrsrRo Do rERMo DE sEcuRtlzaçÃo

15.1. Reqistro do Termo de Securitizacão: O presente Termo de Securitizeção será registrâdo

na lnstiturção Custodiante em até 1(um) Diâ Útil, nos termos do parágÍafo único do ârtrgo 23

da Lei n910.93U04, ocasião em que a lnstituição Custodiantê êmitirá â declaração constante

do Anexo V a êste Termo de Securitização.

cúusut-a DEzEssEts- NorFtcÁçÕEs

16.1, Comunicações: Todas as comunicações entre â Emissora e o A8ente Fiduciário seÍão

consrderadas válidas a partir do seu recebimento nos endereços constantes abarxo, ou em

outro que a Emissoía e o Agente Fiduciário venham â indicar, por escrito, durânte a vr8ência

deste Termo de Securitização.

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

Avênida Brigadeiro Faria Lima, na 2.894,9e andar, coniunto 92,

são Pâulo, SP - CEP 01451-902

At.: Mârcos Ribeiro do Valle e Controladoria e BackoÍÍice

e-mail: mrvalle@habitasec.com.br / monrtor

Íel.r 55 (11) 3074-4900

Poío o Agente Fiduciório

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍÍULOS E VAI.ORES MOBIIIÁRIOS S.A.

Avenida dãs Américas, ne 3.434, bloco 7, sala 201, Bêrra da Trjuca

Rio de Janeiro, RJ - CEP 22640-102

At.: Antonro amaro e Maria carolina Abrantes Lodide Oliveira

e-mail: ger1.ã8ente@olivêirêtrust.com.br

Íel.: {21)3514-0000

16.2. ConsideÍacão d Comunicacôes: As comunica ções serão consideradas êntrê8ues

quândo recebidas €oíh "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e

TeléErafos - ECT, nos endereços mencionâdos nêste Íermo de Securitização. As comunicações

Íeitas por fac-símile ou correro eletrônico serão consideradas recebrdas na data de seu envio,

desde que seu recebimento sêjê confirmado através de indicativo (recibo emitido pela

máquina utilizada pelo remetente). Os rêspectivos oritinais deverão ser encaminhados para os

endereços acima em até 5 (crnco) Dias Úteis após o envio da mensagem. A mudança de

qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada tanto pela Emissora quânto pelo Agente

Fiduciário cãso tenham seus endereços alterãdos,
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CúUSULA DEZESSEÍE - RISCOS

17.1. Riscos relativos à Devedora e à Emissora: O investimento em CRI envolve uma série de

riscos que deverão ser analisados independentemente pelo potencial investidor, Para

todos os fins desta Cláusula, são incorporados a este Termo de Securitização todos os

fatores de risco relacionados: (i) à Devedora e à Emissora; (ii) ao controlador, direto ou

indireto, ou ao Brupo de controle da Devedora e da Emissora; (iii) às controladas e

coligâdâs da oevedora e da Emissora; (iv) ãos setores da economia nos quâis â Devêdora

e a Emissora atuâm; (v) à regulação dos setores em que a Devedora e a Emissora âtuam e

(vi) às questões socioambientaisj que sejam divulgados pêla Emissoía de tempos em

tempos, em sêu Formulário de Referência, elaborado e atualizado, nos termos da

lnstrução CVM ns 480, de 7 de setembro de 2009. O Formulário de Rêfeíêncra mais âtual

dâ Emissoía nà data deste Termo dê Secuítização é o "Formulótio de ReÍerêncio de

201q'. Adicionalmente, estão descritos a seguir os riscos, não exaustivos, íelâcionados,

exclusivamente, aos CRI e à estrutura jurídica de presente emissão:

(a) Risco da detêíioracão da qua[dade de crédito do Patrimônro Separado poderá

afetar a caoacidadê da Emissora de hon râr suãs obrisacões dêcorrentes dos CRI: Os CRI

são lastreados nos créditos lmobiliários, os quais foram vinculados aos CRI por meio

deste Termo de Securitização, no qualfoi instituído o Regime Fiducrário e constituído o

Patrimônio Sepaíado. Os Créditos lmobiliários represêntãm créditos detidos pela

Emissora contra a Devedora, O Pâtrimônro Separado constituído em favor dos Titulares

dos CRI não conta com qualquer garantia flutuêntê ou coobri8ação da Emissora.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI dos montântes

devidos depende do pagamento dos CÍéditos lmobiliários pela Devedora, em tempo

hábil para o pa8amento dos valores decorrentes dos CRl. A ocorrência de eventos que

afetem a situação econômicojinanceira da Devedora poderão afetar negativamente a

capacidade do Patrimônio Separado de honíar suas obrigações no que tange o
pagamento dos CRI pela Emissora-

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

recebido pelos Titulares dos CRI podeíá não sêr suficiente para reembolsar

integralmente o investrmento realizado, Neste caso, nem o Pêttimônio Separado, nem

mesmo a Emissorê, disporão de outras fontes de recursos parâ satisfação dos

interesses dos titulares dos CRl.

(b) Riscos Reletivos ao Paqamento Condicionado e continuidade: As fontês de

rêcursos da Emissora para fins de pâgamento aos Titulâres dos CRI decorreln direta ou
indrretâmente dos pa8amentos dos Créditos lmobiliários. Os recebimentos de tâis
paSamentos ou liquidação podem ocorrer postêriormente às datas previstas para

Página 55 de Eó



pagamento de juros e amortizações dos CRl, podendo causar descontinuidade do fluxo

de caixa esperado dos CRl. Após o recebimento dos referidos recuÍsos e, se for o câso,

depois de es8otados todos os meios legars cabívers para a cobrançê judicial ou

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

caso o valor rêcêbido não seja suficiente pêra sâldar os CRl, a Emissora não disporá de

quaisquer outras Íontes de recursos para eÍetuar o pagamento de eventuais saldos aos

titulares dos CRI

(a) Baira Liouidez no Mercado Secundárior O mercado secundário de CRI no Erasil

apresenta baixa liquidez e não há nenhuma Barêntia de que e)(istirá, no futuro, um

mercado para negociêção dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses

valores mobrliários caso estes decidam pelo desinvestimênto. Os titulares dos CRI que

âdqurrirem os CRI poderão encontrar dificuldadês pêrâ nêBocrá-los no mercâdo

secundário, devendo estar preparados pêrâ mânter o investimento nos CRI até a Oata

de Ven€imento Final.

(d) Risco da eristência de Credores Privileciados:A Medida Píovisóíia ne 2.158'35

de 24 de agosto de 2001, aindâ em vigor, em seu artigo 76, disciplina que "âs normãs

que estabeleçam a afetação ou â sepârâção, a qualquer título, de patrimônio dê

pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de nêtuíeza

Íiscal, previdenciáía ou trabalhista, em especial quanto às Barantias e aos privilégios

que lhes são atribuídos". ademais, em seu parágraÍo único, elâ prevê que "desta forma

permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das

rendas do sujêito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenhêm

sido objeto de separação ou afetação".

Por força de norma acima citada, os Créditos lmobiliários ê os recursos delê

decorrentes, não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser

alcançados por credores fiscais, trabalhistas e prevrdenciários da Emrssora ê, em al8uns

casos, por credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e lurídacas
pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vrsta âs normâs dê

responsabilidadê solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mêsmo grupo

econômico exrstentes em tais casos, caso isso ocorra, concorrerão os detentorês

destes créditos com os Ttulares dos CRl, de forma privilegiada, sobre o pÍoduto dê

realização dos Créd(os lmobiliários, em caso de falênciâ. Nesta hipótese, é possível

que Crédtos lmobiliários não venham a ser suÍicientes para o patamento inteBraldos
cRl após o pagamento daqueles credores.

(e) Risco da não reâlizác da carteira dê ativos: A Emissora é uma companhia
emissora de titulos representativos de cíéditos imobiliáíos, tendo como objeto social

a aquisição e securitização de cíéditos imobi[ários através da emissão de CRl, cujos
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patrimônios são administrâdos sepaÍadamente- O Patrimônio Sepàrado tem como

principal Íonte de recursos os Créditos lmobiliários. Desta forma, qualquer atraso ou

íalta dos Créditos lmobiliáÍios pela Devedora e/ou pelos Fiadores poderá afetaÍ

negâtrvâmente a capacidade da Emissore de honrar as obriSações decorrentes dos CRl.

Na hrpótese de a Emissorâ sêr dêclarada insolvente, o Agente Fiduciário dêvêrá

âssumiÍ a custódia e administrâção dos Créditos lmobiliários e dos demais direitos e

acessórios que integram o Patrimônio SepaÍâdo. Em assembleia Geral, os Titulares dos

CRI poderão deliberaí sobre as novas normas de administração do Patrimônio

Sepârado ou opter pela liquidação deste, que poderá ser insuíiciente para o

cumprimento das obriSâções da Emissorâ perante osTitulares dos CRl.

(f) Falênciê. recuoeracão iudicial ou extreiudicial da Emissora: Até que os cRl

tenham sido integÍalmente pagos, a Emissoía poderá estar suieita a eventos de

falência, recuperação judicial ou extrâjudrcral. Dessa forma, âpesar de terem sido

constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre os Créditos

lmobiliários, eventuais continSências da Emissora, em especiâl as fiscais,

prevrdenciárias e trabalhrstas, poderão afetaí tais Créd'tos lmobiliários, princrpalmente

em razão da faltâ de iurisprudência siSniÍicativa em nosso país sobre a plena eficácia

da afetação de pãtÍrmônio.

(B) Manutencão do Resistí o de Comoanhia Aberta: A sua atua ção como Émissora

dê CRI depende da mânutenção de seu rêgistro de companhia aberta junto à CVM e

das respectivas autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos da

CVM em relação às companhias abertas, suâ autoriração poderá ser suspensa ou

mesmo cancelada, âfetando assim, assuâsemissões de CRl.

(h) Crescimento da Emissora e dê sêu Capital: O capital atual da Emissora poderá

não ser suficiente para suas futurâs exrgências operacionais e manutenção do

crescimento esperado, de forma que à Emissora pode vir a precisar de fonte de

finânciamento externas. Não se pode assegurâr que haverá disponibilidade de capital

no momento em que e Emissora necessitãr, e, caso haja, as condições destâ câptação

poderiàm afetar o desempenho da Emissora.

(l) A lmoortâncra de umê Eouioe Quâlificada: a peÍda de mêmbÍos da equipe

operacional da Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal

qualiÍicado, 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 espêcializada, para

originação, estruturação, dlstribuição ê gestão, com vasto conhecimênto técnico,

operacional e mercadológico de nossos produtos. Assim, a eventual perda de

componentês relevantes da equipe e a incapâcidade de atreir novos talentos poderia
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afetar a nossa capacidade de geração de resultado

U} lnexistência de Jurispíudência Firmada Acerca da Securitizacão: Todâ a

arquiteturã do modelo financeiro, econômico e Jurídico desta Emissão €onsidera um

conjunto de ri8ores e obrigaçôes estipuladas através de contratos elaborados nos

termos dâ legislação em vigor. Entretânto, em razão da poucà maturidade e da falta de

tradição e Jurisprudência no mercâdo de capitais brasileiro no que tânge ê este tipo de

operação Íinanceirê, em situações de estresse poderá haver perdas por parte dos

lnveshdores, inclusive decorrentes do dispêndio de tempo e íecur5o5 necessários para

farer valer as disposições contidas nos documentos desta operação.

(k) Risco de Estrutura: A presente emissão dê cRl tem o caráter de "opêração

estrutuíada"; desta forma ê pela5 características inêrentes a este con€eiro, a

arquitetura do modelo frnenceiro, econômico e juÍídico considera um conlunto de

fâtores e obÍrgações de partê a parte, estipulados êtravés de contratos púb|cos ou

privâdos tendo por diretrtz a legislação em vigor. No entanto, em razão da pouca

maturidade ê da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no

que tângê às operações de CRl, poderá haver perdas poí parte dos Titularês dos CRI

em razão do dispêndio de tempo e recuísos.

(t) EÍeitos da Elevâcão Súbitâ da Taxa de Juros: a elevação súbita da taxa de juros

pode reduzir a demanda dos investldores por títulos e valores mobiliárlos de

companhiâ brasileiras e por títulos que tenham seu rendimento préJixado em niveis

infeíiores aos praticados no mercado após a elevação da taxa de juÍos. Neste caso, a

liquidez dos cRl pode ser afetada desfavoravelmente.

(m) Risco Tributário: Este pode ser definido como o risco de perdas devido à

criação ou majoração de tributos, nova interpretação ou, ainda, interpíetação

drferente que venhâ a se consohdar sobre a incidência de quaisqueí tributos,

obrigãndo ã Emissoía ou os Titulares dos CRI a novos recolhimentos, ainda que

relativos a operações Já efetuadas.

(n) Alteracõês na leqislação tributária do Brasil ooderão êfetar adveÍsamente os

resultados oDeracronais da Emissora: O Governo Federal têgulêrmente rmplementa

alteraçôes no regime íiscal, que afetêm os pârticipantes do setor de securitizeção, a

Emissora e seus clientes. Essas alterações incluem mudanças nas ãlíquotas e,

ocasionalmente, a cobrênça de tributos temporários, cujâ ãrrêcãdação é assocrada a

determinados propósitos governamêntâis específicos. Algumas dessas medidas

poderão resultar em aumento dâ caíBa tíibutária da Emissora, que poderá, por sua

vez, influenciar sua lucratividâdê e afetâr adversamente os preços de serviços e seus

resultâdos. Não há Barantias de que a Emissorâ será capaz de manter seus preços, o
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fluxo de cerxa de forma a cumprir as obrrgações assumidas junto aos titulares dos CRI

poí meio dos CRI se ocorrerem alterâções si8nificativas nos tributos aplicáveis às suas

operâções,

(o) MF dâ Dis âde stro d A Oferta dos CRl, está

âutomaticamente dispensâdâ dê re8istro perante a CVM nos termos do ârtrgo 6p da

lnstrução CvM n9 476, de Íorma que as informações prestadas pela Devedora, pelos

Fiadores, pela Emissora e pelo Agênte Fiduciário não foram objeto de análise pela

referida autarqura federal.

(p) Riscos dos créditos lmobiliários: O risco de crédito da Devedora e dos Fiadores

e a inadimplência dos Créditos lmobiliários pode afêtar adversàmente os CRl.

A capacrdade do Pãtrimônio Separado de suportar as obrigações dêcorrentes da

emissão dos CRI depende do adimplemento, pelâ Devedorâ e/ou pelos Fiadores, dos

Créditos lmobiliários.

O Patrimônio Sepârado, constituído em fâvor dos Íitulares dos CRl, não conta com

qualquer Eaíantia ou coobrigação da Emissora- fusim, o rêcebrmento integral e

tempestivo pelos titulares dos CRI dos montantes devidos dependerá do

adrmplemento dos CÍéditos lmobiliários, pela Devedora ê/ou pelos Fiadores, em

tempo hábrl para o pagamen!o dos valores devidos aos Titulares dos CRl.

Assim, na hipótêse de rnadimplemento dos Créditos lmobiliários, â Emrssora poderá ou

terá que inrciar a execução judicial da Devedora e dos Fiadores, que poderão não ter

patrimônio suficiente para Earantir o cumprimento das obrigações assumidâs.

Mesmo que após â condução da auditoria iurídica e análise dos balancetes e

demonstíações financeiras da Dêvedora e dos Fiadores, a Emrssora e o Coordenador

Líder concluam que essâs possuem patrimônio suficrente para arcar com as Obrigações

Garantidas, não é possível afirmàr a inexistência de fatos supervenientes, decorrentes

de eventos macroeconômicos, dos ne8ócios da Devedora e/ou dos Fiadores, assim

como quaisquer eventos aleatórios, que venham a afetar a capacidade de pagamento

da Devedora ê/ou dos Fiadores, resultando no inadrmplemento dos créditos

lmobiliários e das Obrigaçôes Garantidas.

Ademais, é importante salientar que não há Barantias dê quê os procedimentos de

cobrança/execução judicial ou extrajudicial dos Créditos lmobiliários e/ou excussão

das gaíantias a eles vinculadas serão bem-sucedidos, e mesmo de os procedimentos

de cobrança/execução judicial ou extrajudicial terem um resultado positivo.

Portanto, uma vez que o pagamento das remuneíações e amortização dos CRI /

I
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depende do pâgamento integral e tempestivo dos Íespectivos CÍéditos lmobilários, a

ocorrência de eventos internos ou externos que afetem a situação econômrco-

financeira da oevedora e/ou dos Fiadores e suês respectivas capacidâdes de

pagamento poderá afetâÍ negetivamente o fluxo de pagamentos dos CRI e a

capacidade do Patrimônio Separado de suportar suas obri8êçõês, conforme

estabelecidas neste ÍeÍmo de Securitização.

A Emissora não realizou qualquer análise ou investiSação independênte sobre a

capacidade da Devedora de honràr com as suas obrigações devendo cada lnvestidoÍ

procurar obter o máximo de informações acerca da Devedora (incluindo aceÍca da

situação patrimonial e do setoí de atuação) antes de optaí pelo investimento dos CRl.

(q) Risco de Amortizacão Extraordinária: Os CRI poderão estar sujeitos, na torma

definida neste Têrmo de Securitização, a eventos de amortizãção extraordinárie

parcial. A efetivação destes eventos poderá resultar em dificuldâdes de reinvestimento

por parte dos Titulares dos CRI à mesma taxa estabelêcrda como remuneração dos CRL.

(í) oferta de Resqate Antecipado das DebêntuÍes: a Devedorâ poderá, a qualquer

momento, a sêu exclusivo critério, reêlizar oferta de resgate ântecrpado parcial ou

total das Debênturês, com o consequentê câncelamento de tais Debêntures ("8!§Ea!Ê

AEegipelq"), nos termos e condições prevrstos na Escritura de Emrssão. Sendo assim,

â Emissora deverá apresentar a respectiva Ofeíta de Resgâte Antecipado dos CRI aos

Titulares dos CRl. A adesão de um númêro considerável de Titulâres dos CRI à referida

oferta de Resgate Antecipado dos CRI poderá acarretar na redução de liquidez do

título dos Titulâres dos CRI que não adêrirem à referida oferta.

(s) Risco da necessidade de íêalização de aoortes na Conta do Patrimônio

Separado: considerando que a responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimônio

Sepaíado, nos termos da Lei ns 9.514/97, càso o Pâtímônio Separâdo seja insuficrente

para arcar com as despesas da Emissão, tâis despesas serão suporradas pelos Íitulares

dos CRl, na proporção dos CRI titulados por cada um deles mediante aporte de

recursos do Pâtnmônio Separado, nos termos da Cláusula 12.4 dêstê Termo de

Securitizêção.

(t) Risco de ãusênciâ de Ouóíum oaíe delibêra.ão em Assêmbleie Geral

DeteÍminadas deliberações no âmbito da Assêmbleiâ Gerâl necessitam de quórum

quâlificado para serem aprovados. O respectivo quórum qualificado pode não ser

atingido e, portanto, a deliberãção pode não ser aprovada, o que poderá impactaí os

cRt.

lu) Risco referente à limitâção do escopo da âuditoria realizada: A auditoriâ

I

Jurídica realzada na presente emissão de CRI limitou-se, exclusivamente, a rdentificar
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eventuais continEências relacionadas a parte dos lmóveis, à Devedora, às 5PEs, assim

como eventuais riscos envolvidos na constituição das Alienações Frduciáriâs de

lmóveis- A não reehzeção de auditoria jurídica completâ, incluindo outros âspectos

fora do escopo âcima descrito, não confere a segurançã desejãda com relâção à totâl

âusência de contingências envolvendo os Créditos lmobrliários e/ou os lmóveis obleto

da operação, podendo, eventualmente, ocasronar prejuízo aos Titulares dos CRl.

(v) Risco de lnsuficiênciê dê Gara mobiliáriâ Possíveis variaçôes no

mercado imobilário poderão, eventualmente, impactâr o vâlor de mercado dos

lmóveis objeto das Alienações Fiduciáías de lmóveis, de forma positiva ou ne8ativa,

durante todo o prazo da Emissão. As variaçôes de preço no mercado imobiliário estão

vinculadas predominantêmente, mas não exclusivamente, à rêlação entre a demanda

e a oferta de imóveis dê mêsmo perfil, bem como à respectivâ depreciação,

obsolescêncià e adequação paía outrâs atividades diÍerentês daquelas erercidas pelos

respectivos propriêtários. Por fim, na data de assinêturâ deste Termo de Securitização,

existem ônus reais (alienações fiduciárias) êm favor de terceiros nas unidades

imobiliáÍras, conforme identificêdas no lnstÍumento Particular de Alienação Fiduc'áíia

de lmóveis. Dessa forma, tais Íatos podem impactar negativamente a excussão das

referidas unidades em Earantias, caso elas não sejam liberadas até a constituição em

Íavor da Securitizâdora.

(w) Risco de não constituicão da Allenacão Fiduciária de lmóvêis: Nâ presente

data, as Earantiãs outorSades nos termos do contrato de Alienação Fiduciária de

lmóveis não se encontram devidamênte constituídas e exequíveis, na medida em que

o contrato não foi re8istrâdo no canório competentê. Os prazos para obtenção dos

referidos registros encontram-se especiíicados no respectivo instruhento, desta

Íorma, existe o risco de atrãsos dado à burocra(ia e exi8ências cartorárias ou,

eventualmente, de impossibilidadê nâ completa constituição das referidas garantias.

Assim, tais fatos podem impactar negativamente a devidâ constituição e consequentê

excussão das refeíidas garantiãs cêso as condições acima não sejam implementadas.

(x) Demais Riscos: Os cRl também poderão estar sujeitos a outros nscos advindos

de motivos alheios ou exó8enos, tais como moratória, guerras, revoluçõês, mudanças

nas Íêgrâs aplicáveis aos CRl, aiteração na polítrca econômica, decisões judiciais etc.

cLAUSUtA OEZOtTO - DTSPOSTçõES FTNATS

18.1. Não se presumê ê renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presêntê Termo de

Securitização. Dessâ foíma, nenhum atraso, omrssão ou liberalidade no exercício de qualquer

direito, faculdade ou remédio que caibâ ao Agente Fiduciário e/ou aos Trtulares dos CRI em

razão de qualquer inadimplemento das obrigações da Emissorà, prejudicará tais direitos,

Página 61 de 86



faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma renúncra aos mesmos ou

concordância com tâl inadimplemento, nêm constituirá novação ou modúicação de quàisquer

outras obrigações assumidas pela Emissora e/ou pelo Agente Fidticrário ou precedente no

tocante a qualquer outro inâdimplemento ou atraso,

18.2. O presente Termo de Securitização é Íirmado êm caráter irrevogável e irretratável,

obngândo a Emissora e o Agênte Frducrário, bem como seus sucêssores.

18.3, O presente Termo ê suâs disposições apenas serão modrficados, aditados ou

complementados com o consentimento expresso e por escrito tanto pela Emissora quãnto

pelo A8ente Fiduciário, mediantê aprovação dos Titulares dos CRl, erceto 5e disposto de outrã

foÍma acima, atuando por Seus representantes le8âi5 ou procuradores devidamente

autoír2âdo5.

18.4. A Emissorã e o agente Fiduciário reconhecem, desde já, que o presente Termo de

Securitização constitrri título executrvo extrajudicial nos termos dos artigos 7U, 815 e

segurntes do Código de Processo Civil.

18.5. Se uma ou mars drsposições aqui contidas for considerada inválidâ, rlegal ou

inexequível em qualquer aspêcto das leis aplicáveis, a vahdade, legalidade e êxêquibiiidade des

demais drsposições aqui contidas não serão âfetâdas ou píejudicadas a qualqueí título.

18.6. O A8ente Fiduciário respondê perante os Titulâres dos CRI pelos prejuízos que lhes

causar por culpa ou dolo no exercício de suas funções, €onforme decisão transitada em

lulgado, dâ qual não caiba mais recursos.

cúusur.A oEzENovE - crassrFrcrçÂo DE Rlsco

19.1 Os CRI objeto desta emissão não serão objeto de análise de clâssitrcação de risco

cúusur-a vrNTE - FoRo

20.1. EgIq: A Emissora e o Agentê FiduciáÍro ele8em o Foro da Comârca de São Paulo,

Estado dê São Paulo, como o único competente para dirimir todo lití8ro ou controvérsia

ori8inána ou decorrente deste Termo de SecuÍrtrzação, com renúncia a qualquer outro, por

mals especialque seja.

20.2. Exêcução Específica: a Emrssora e o Agente Fiduciário poderão, a seu critério exclusivo,

requerer a exe(ução específica das obrigaçôes aqui assumidas, conforme estabelecem os

artigos 536,806,815 e 501do Novo Códi8o de Processo Civil.

O presente Termo de Securitização é firmãdo em 4 (quâtro) vias, de iguâl teor e formâ, nâ

I
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presenca de 2 (duas)testemunhas

São Paulo,17 de setembro 2019.

(Restante desta página foi intencionâlmente deixâdo em branco)

I
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SÉRIE DA 1s EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS DA HABITASEC
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ANEXO I

ao TERMO DE SECUR|T|ZAçÃO OE CRÉO|TOS |MOBTUÁR|OS DÂ 167! SÉR|E DA 1. EMTSSÃO DE

CERTIFICIDOS DE RECEBíVEIS IMOBIUÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 17 DE

SETEMBRO 2019

Corocteittícos dos Ctéditos l obíliáríos

cÉoulA DE cRÉD[o rMoBruÁRro - ccr LOCAL E DATA DE EMISSÃO: SÃO PAULO, 17 DE SETEMBRO

2019

SÉRIE untca NUMERO 001 T|PO OE CCt INTEGRAL

1. EMTSSOR

RA2ÀO SOCIAL: HABITÂ5EC SECURITIZADORA S,A

CN PJIME: 09.304.42710001 58

ENDEREçO: Avenida Brigâdeiro Faria Lima, n.9 2.894, 9e ândar, conjunto 92,

CIDADE 5P UF SP

2. rNSTrrurçÃO CUSTODTANTE

RAZÂO SOCIAL: OLIVEIRATRUST DISTRIBUIDORÂ DE TÍTULOS E VALORES MOBIUÁRIOS S.A

cNPl/ME: 36.113.876/0001-91
ENDEREÇO: Avenida das Américas, ne 3.434, Bloco 7, sala 201

CEP 22640-102 CIDADE RJ UF RI

3. DEVEDOR

RAZÃO SOCIAI- OU NOME: SEI INCORPORAçÁO E PARTICIPAçÕES S.A.

CNPI/ME: 14.s90.700/0001-98
ENDEREçO: Avenida das Nações Unidas, ne 8.501, 19e andar

CEP 04543-900 CIDADE são Paulo UF SP

MAIL
waldir@setin.com.br / marcia@setin-com.br

4. ÍÍTUIO O lnstrumento Porticulot de Escrituro do 3e (terceiro) Emissõo de Debêntutes smples, Nõo

coove6íve6 efi Ações, do Espécie QuitogíofóÍio, com Goruntio Adicionol Fidejussótio, o ser Convolodo em

Gorontio Reot, com Gorontio Adicionol Fidejussório, em Série Único, poro Colocoçõo Privodo, dd SEI

lncotpotoçõo e Ponicipoções 5.A., celebrado entre a SEI lncorporação e Participações S.A. e a Habitasec

Securitizadora S.A.

5. VALoR DOS CRÉDTTOS rMoBrLrÁRrOS: R556.000.000,00 (cinquênta e seis milhões dê reais)

6. roE nFtcaçÂo Dos EMPREENDTMENTOS A|-VO:

EMPREENDIMENTO SP/CODE PAUI-ISIA

MATRíCULA: 125.515

CARTÓRIO

EMPREENDIMENIO KLASSE ALTO DA BOA VISTA

MÂTRÍCULA 451.804
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CARTÓRIO 11e

EMPREENDIMENTO SEÍIN DOWNTOWN NOVA REPÚBIICA

MÀTRiCULA- 9.265

CARTÓRIO

EMPREENDIMENTO strtt't oowNrowru tovA REPÚBLtcA

MATRICUTAS 46.325, 39 .649, 56.119, L32.637 e 175.262

cARTóRro 14s

EMPREENDIMENTO SETIN DOWNTOWN NOVA REPUBLICA

MATRICULAS 100.841 e TrânscÍrção 26.459; Transcrição 7336; 41.385; 40.632; 95.488; 23.183;

42.301

CÀRTÓRIO 13e

7. COND|çÔES DE EMESÃO

Píazo Total 919 (novecentos e dezenove dias) a contaÍ da Data de Emissão

Valor de Principal RS56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de rêêis)

Juros Remuneratórios COI+2,50%a.a

Atrasos (i) multa não compensatória, de 2% (dois por cento)sobre o valor

total devrdo; e (ii)juros de mora de 1% (um por cento) ao mês

calculado pto toto tempor,s desde a data de inadimplemento até
a dãta do efêtivo pagamento, sobre o montante assim devido.

Data de Vencimento 10 dê março de 2022

Localde PâgaÍhento 5ão Paulo/SP

Periodicidade de Pagamento Conforme cronogrãma de pa8amentos constante do ânexo ll da

Escíituía de Emissão de Debêntures

T.GARANTIAS: Não há

J
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ANEXO II

ao ÍERMO DE SCCURTTTZAçÃO OE CRÉO|ÍOS IMOBIUÁRIOS DA 167! SÉR|E DA lr EMISSÃO DE

CERÍIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBIUÁRIOS DA HAEITASEC SECURITIZADORA S.A. CELESRADO EM 17 DE

SETEMBRO 2019
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ao TERMO OE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|rOS tMOE|UÁR|OS DA 167! SÉRtE OA lt EMTSSÃO OE

CERTIFICADOS DE RECEEíVEE IMOBILIÁRIOS OA HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CEI.EBRAOO EM 17 DE

SETEMERO 2019

Declomçdo do Emissoto

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedadê por ações com re8istro de compânhia securitizadorã perante a

Comrssão de Valores Mobiliários ("çll!!"), com sede nâ cidade dê São Paulo, Estado de São Paulo, na

Avenida Brigadeiro Fariã Lima, ne 2.894, 9e ândaí, conjunto 92, CEP 01451-902, inscritê no Câdêstro

Nacional da Pessoâ Jurídicã do Ministério dâ Fâzenda ("CNP ) sob o ns 09.304.42710001-58, por seus

representantes legâis âo ínal assrnados (doravante denominada simplesmente "Emissora"), na qualidade de

emissora dos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 167s Sérre de suâ 1a Emrssão ("CRl" e "Emissão",

respectrvamente), que serão objeto de ofertâ pública de distribuição e a OIIVEIRA TRT ST DISTRIBUIDORA

DE ÍÍTULOS E vaLORES MoauÁRIOS S.a., rnstituição Íinanceira, com sede na cidade do Rio de laneiro,

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida dâs Américas, ns 3.434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22640-

102, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 36.113.876/0001-91, atua como agente fiduciárlo ("Aggq!qE!!q!!!iq"),

DECLÁRÁ, parê todos os Íins e efeitos, que verificou, em conjunto com o Agente Fiduciário, a legalidade e a

ausência de vícios da operâção, além de ter agido com diligência para verificâr â veracrdade, a consistência, a

correção e a suficiência das informações prestadas no Termo de SecuÍitização de Créditos lmobiliários da

Emissão.

São Paulo,17 de setembro 2019

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

7z-;2,:"n-
Nome

Cargo r].-ffiÔr§fre
CPf:!0t,0Ill'OI

Nome

Cargo vic.nt P6thP )ao'gluolÍ'
RG:877!!6

cPF:076.81'1.'t4E 07
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ANEXO IV

ao rERMo DE SECUR|TIZAçÃO DE CRÉDITOS IMOBIUÁRIOS OA 167r SÉR|E DA l! EMISSÃO DE

CERTIFICAOOS DE RECEBíVEIS IMOSILúRIOS DA HABIÍASEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 17 OE

SEÍEMBRO

Oeclotoção do Agente Fiducíátio

ot-tvEtRA TRusÍ DlSrRlBUlDoRA DE TÍTULOS E VALORES MOBIIIÁRIOS S.A., instituição finânceira, com

sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das américas, ns 3 434, bloco 7,

sala 201, Barra dâ Íituca, CEP 2264O-LO2, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministéío da

Fazendâ ("ç!!r!lE") sob o ne 36.113.876/0001-91, neste ato, representada nâ foíma de seu Estâtuto Social

(doravante denominada simplesmentê "aqente Fiduciário"), na qualidade de a8entê fiduciárro dos

certificãdos de Recebíveis lmobiliários da 167ê Série dã 1e êmissâo ("Eü" e "E!t§5ã9", respectivamente), da

HABIÍÀSEC SECURITIZADORA 5.A., sociedade por ações com registro de companhia securitrzadora perante a

cVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nâ avenida Brigadeiro Faíâ Lima, np 2.894,

gandâr, conjunto 92, CEP01451-902, rnscrita no CNPJ/MF sob o ne 09 3O4 427 /0001-58 ("Emissora"),

DECLARA, pa? lodos os fins e efeitos, que verifjcou, em conjunto €orÍl a Emissora, a legalidade e a ausência

de vícios dâ operação, além de ter aBido com diliSência para verificar a veracidade, a consistênciâ, a

correção e a suficiência dês tnformações prêstâdas pela Emissorâ no Termo de Securitização de Créditos

lmobiliários da Emissão.

são Paulo, 17 de setembro 2019

OI.IVEIRA TRUST OISTRIBUIDORA DE TÍTUtOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

aeente Fiduciário

Nome

Cargo

Nome

CarEo
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ANEXO V

ao TERMO DE SECURTTIZAçÃO DE CRÉD|TOS IMO$UÁRIOS DA 167. SÉRlE DA 1! EMISSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBILúRIOS DA HABITASEC SECURIÍIZADORA S.A. CELEBRADO EM 17 DE

SEÍEMSRO 2019

Decldtdçõo dd lnstítuíçõo Custodionte

oLtvElRA TRUST D|SÍRIBUIDORA DE ÍTULOS E VALORES MOB|tlÁRIOS S.A., instituição financêirâ, com

sede na cidãde do Rio de Janeiro, Eslâdo do Rio de Janeiío, na Avenida das Américas, ne 3 434, bloco 7,

sala 201, Barra dâ Tiluca, CEP 22640-102, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministéíio da

Fazenda ("ç!q!!!E") sob o ne 36.113.876/0001-91, neste ato representêda na forma de seu Estatuto Social

("lnstituicão Custodiante"), na qualidade de instituição custodiente do lnstruhento Particular de Emissão de

Cédula de Crédito lmobiliário lntegral sem Gãrantia Real lmobiliária sob ã Forma Escritural e Outrâs avenças

("Ergljlu!-dglrnjssêg-de@"), por meio dã qual foi emitida 1 (uma) Cédula de Crédito lmobilrário integral,

sem garantra reel, sob a íorma escriturâl ("çç1"), DECIARA, pâra os fins do pará8rafo únlco do artigo 23 da

Lei ne 70.911/2004, que lhe foi entre8ue, pâra custódia, a Escritura de Emissão de ccl e que, conforme o

Termo de Securitização (abaixo definrdo), sua vinculação aos Certificados de Recebíveis lmobiliáÍros da 167'

Séíe da 1a emissão ("ç81" e "Emissão", respectivamente) dâ Habitàsec securitrzâdora S.4., sociedade por

ações com registro de companhiê securitizadora perante â CVM, com sede na cidâde de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Avenida Bri8âdeiro Faíia Lima, ne 2.894, 9-o andar, conjunto 92, CEP 01451_902, rnscrita no

CNPI/MF sob o ne 09.304.427/OOO1-58 ("Emissora"), foi íealizada por meio do Termo de securitização de

créditos lmobiliários da Emissão, Írrmado em 03 de iltlho de 2018 êntre a Emissora e esta lnstituição

Custodiante, na qualdade de agente fiductário ("Termo de Securitizacão"), tendo sido, nos termos do Termo

de Se€uritizâção, instituído o regime fiduciário, pela Emissorâ, no Termo de Securitização, sobre a CCI e os

créditos imobiliários que ela representâ, nos t€rmos da Lei ne 9.514/1997. Regime fiduciáno este ora

re8istrado nesta Instituição Custodrânte, que declarã, aindê, quê o Termo de Securitizâção e a Escritura de

Emissão dê CCI encontra-se, respêctivamente, registrado e custodiada nesta lnstituição Custodiante, nos

termos do artiEo 18, § 4 , da Lei ne 10.931/2004.

Sâo Pêulo, 17 de setembro 2019

OLIVEIRATRUST DISTRIBUIDORÂ DE TíTULOS E VALORES MOHLÉRIOS S.A.

lnstituição Custodiante

Nome

Caryo

Nome

Cargo
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ANEXO VI

ao TERMO OE SECURTÍ|ZAçÃO DE CRÉD|rOS tMOBtLtÁRtOS OA 167! SÉRE DA 1r EM|SSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOSILúRIOS DA HASITASEC SECURITIZADORA 5.A. CELEBRAOO EM 17 DE

SETEMSRO 2019

O Agente Frduciário a seguir identificado

RAZãO SOCiAI: OLIVEIRATRUST DISTRIBUIDORA DE IÍIULOS € VALORES MOBILIÁRIOS S,A,

Endereço: Avenida das Améncas, ne 3434, Bloco 7, Salâ 201, Bârra da Tiluca, CEP 22640_102

Cidade/ Estado: Rio deJâneiío/ Rio de Janeiro

CNPJ n!: 36.113.876/0001-91

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

Silva

Número do Documênto de ldentidade: 109.003 OAB/RJ

CPÍ n :007.162.517-20

da oferta pública com esforços restritos do se8urnte valoí mobrlário

Declcroção de lnexistêncío de Confliao de lnaeresses

Agente Fíduciátío Codostrodo nc CVM

OI.IVEIRA TRUST OISTRISUIDORA OE TíTULOS E VALORES MOBILúRIOS S.A.

Agente Érducrário

ValoÍ Mobihário Objeto dà OÍerta: Certificados de Recebíveis lmobiliários - CRI

Número da Emissão: 1e

Número da Série: 167e

Emissor: Hâbitasec Securiti2adoía 5.A.

Quantidade: 56.000 (cinquenta e seis mil)

Forma: Nominativa escritural

Declara, nos teÍmos da lnstíução CVM n9 583/2016, a não êristênciâ de situação de conflito de interesses

que o impeça de exercer a função de agente fiduciário parâ a emissão âcimâ indicadã, e se compromete a

comunicar, formal e imediatamente, à 83, a ocorrêncie de qualquer Íeto supervenrentê quê venha a alterar

referida situação.

São Paulo, 17 de setembro 2019

Nome

CarBo
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aNEXO V[
ao rERMo oE sEcuRlTrzaçÃo DE cRÉDros rMoElLúRlos DA 16rr sÉmE oa 1r EM§sÃo DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBITIÁRIOS DA HABITASEC SECURITIZAOORA S.A. CELEBRADO €M 17 DE

SETEMBRO 2019

Outtos Emissões do Emíssoro nos quois o Agenae Fiduciário Atuo

Declaração acerca da existência de outras emissõês de valores mobiliários, públicos ou píivados, Íeitas pela

Emissora, por sociedade coligada, controlâdâ, controladora ou integrante do mesmo Srupo da Emissora em

que o Agente Fiduciáno tenha atuado como agente fiduciário no peííodo:

Emissora: Hãbita3ec 5.cuÍit'zâdora 5.4.

quantidâdêdeativos:65Volume nâ Dara dê En'ssão: RS 21.937.619,60

Data de vencinento: 1ol04/2025

Taxâ de luros:8,5% a,a, na ba5ê 360.

Statur: INADIMPLENTE

lnãdihplemêntos no pêíodo: Pêndêndas da Securitizadorâ vê.ificàção do Fundo de Performancer e dá Devedora

DemonstÍaçóes finãncenás da Cedente e verlflcação dos índrces frnancerros peh Securirizadorâ, rÊferente ao ãno de 2018

cârántiasl (i) nêsihe tiduc'árlo iôstirúÍdo sobrê os «éditor imobilláÍlo oriúndos do conrato dê LoGção; lll) alieneção

Fiduciária do hóvel obieto da natricula ns 3r1.05E do 9p Oíkio dê lBóveit do Rio dê iaôeiro; (iii) Cettão trduciáia de

Rêcebívêis de cartáo de crédito de.o.rentes dâ explorâção comercial do êmp.eêndimento hotel€iro adminirt.ado pela

Dêvêdorâ, o qual deverá êquivalêr ã 1re/6 da prórimà percel. dê amonitaÉo e rêôuneração de cRl, (v) Fiànça p.êstada Pela

amelpar Panicipaçõe3 Ltda, srõ. Eslália Salbina Leme 5uarêz e Í. S€.u.dino lema Suarer, no contrato de cêisãoi (vi)ru.do dê

Rêseí!à equivãlente a 4 par.elâs int€gÍáir imediatamênte vincêndas dos CRli e (vii) Fundo de Performance equlvàlente a 4

par(elai iote3râií imediàràmêôtê vin.endas dos CRl.

EmErorar Habitae€c 5€cu.itirádorà 5,4.

5érie' 45

Quantidadêdê.tivos: 10volumê.ã Dârâ dê tmissão: RS 10.158.211.50

Data de vêncim€íto: 23l04/2018

TaE dê Juros:13% a.a. na bese la,
Statur: INADIMPLENTE

lnadiftplêmêntos no período: Pendência5: . da SecuritDadora ve.ificação da Razão de Ga.antiâ, refe.e.te ao mês de lulhô.

lnlormâÍ o morNo pela de5enquâdramento no ult mo més; - da DevedoÍâ: Éstão pendenles os adrtamentos âÔs documentos da

operação decorêntes dâs ACT de 18/04/2018: Cóplà do 3q Adltamento a Cestão Flduciária Xâppa, Rês dencial lmpe.lal e El \
shadar), e da oevedorãr Esrá peôdênte o adrtamenlo ao docLmeôto da operação decoÍente da aGÍdê 14l1212018: cópra do lq

Ad tamento à ccB (ESNo2); da Devedo.ai Na data 05.12.2018 for notiÍicada a Devedora paíe recompor o Fuôdo de Reserya nô

prauo dê 05 (cinco) dias úters o valor que deverá ser recomposto é de R5 172 489,61. Nó entànto, não ocoÍeu a recomposiíãÔ e

na AGT do dia t4/72/2aB deoln prâro de 06 meses para recomposição. No úlnmo Relatóno de Gestão recebido (lunho),

ôFlndo de Rese.va alnd. se ênconká desenquadrado; da Securitizãdora: EsÉ pendente o aditameôto ao documento da

ope.açãô decoíente da aGTde 19/02/2019'ls Âditamênto ao Íermo de Se.uriti.ação paÍâ contar a Nova curvã aprovâda nâ aGT

Gàranries: li) Rêsime Fiduciário inttituido sobrê os .rédhot inoliliá.ios orlundos das CCBt ne E5H01 e ESH02, .om a

conseqoe.tê conrtnu'ção do Peirimôílo Sêpa6do; (ii) Cê§são fiduciá.ia dos Di.êitor Crediló oe oriundot da come.ciah.ãção

dos Empreendimentor lmobiliários cessão Fiduciáia, quah sêiãm Rêsidênciâl Nova Moradâ, Resjdenciâl Maria Abadiâ,

Rêeidênciel Ja.dins Bra5il 2 e PaÍque Ro3à Bo.oro,5endo cêrto que deverá sêr hantido o pêr.entual dê 140% sobÍe o valo, das
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obriBaçôes ga.a.tidãs (rRarão de Ga.entia?); (iii) aval prêstâdo por Pessoas fisicas nas ccBs lsE. loté vksilio Ferêna F lho e

andriêlly cárvelho Duãrte Ferenâ), {iv, Fuído dê Reserua a *. mantido na conta Centralirâdora, eqúivâlênte a 20% do valor

da5 12 parcêlat de amortização ê ju.or d6 CRI ihediâlâmeô!ê Po*erio.ês à Oat. dê Apo6çãoi ê (vl Aliê.âção Ftduciári3 dê

Quorás representativàs dê loo% do capitâlsocleldã Elshadai Pãrticipaçóeiê Emprêendirnêntos lÍnobiliários Ltde - EPP.

Emissora I Bãbitasec se.uritiu âdora S.Â.

quantidadê dê âtivos:5volumê nâ Dâta de Emissão; RS 5 000.000,00

D.tà dê vencimento: 20l11/2028

Tara dêlurosr 13% â.â. nâ base r«).
13% a.a. na base 360.

Statúr: INADIMPLENÍE

lnadlmplementor no pêrlodo: Pendê.ciasr da SecurirnâdôÍa VeriÍlcação da Razão de Garántia, .efeÍent. ao mês de lulho

tnformãr o motilo pela desenquadramento no ultrmo més: 'da Dêvedorâ: tetão pendente5 ot adrramentos aos documentos da

operação decoÍênte§ das ÁGÍ de 7A/Oal2Ofi: Cópà do 3s Ad tamento â Cêssão F duciána _ Kappã, Residêncial rmperial e El

shadaü, e da Devedorà: Está pendente o ãditamento ao documento da operação decorente da aGT de i4l1212018: cópra do l'
Ad tamenro à CCB (ESrO2); da Oevedora: Na data 05 12.2018 Íol notificâda â Devedora para recompor o Fundo de Reserya no

prâzo de os (cinco) dias úteis. o valor que deverá ser recompono é de RS 172.489,61. No entànto, nào ocoÍeu a recomposiião e

na AGT do dra 1411212018 deuum prazo de 06 mes€s parã .ecomposição No úlumo Reátório de Gestão recebidô (lunho),

oFundo de Feserua andâ §e enconka desenquadrador de seclntizadoG: Eíá pendente o ádtamento ao docuhêntÔ da

operaçáo decoÍente dâ aGÍde 19/0212019 1qÂditamenroaoTe.modeSecurlti.açãopa.ácontaraNovacurvââprÔvâdanâaGT

cã.antias: {i) Rêtimê Fiduciário inrtituido sobrê os créditor imobiliá os orlundos dat ccBs ns ESHo1 ê EsH02, .om a

consequente con5truição do Patrihônro separâdo; (ii) cê$ão fidqciária doe Direhos crêditórios oriundo5 dâ comercialiração

dos tmpreêídimeÕtos lmobilláÍios Ceseão Fidúciária, quais têiãm Rêede.cial Nova Morada, Âêsidencral Maria Abadia,

R€sideíGiália.dins B6sll 2 e PaÍque Rora Bo.oro, sêndo ceíto que deverá sêr mantido o p€Íc€ntualde 140% sobre o valor dât

obrigações garantidar l?nârão de 6aÍaotia?), (iii) Aval pre§tâdo pot pet$as físicãs nas CCgs (sls. losé vttílio Feíei6 rilho e

Ândriêtty carualho Duartê Feíêira); (iv) rundo dê Rêsetua â sêr mantido.a Contâ CênúalizadoÍa, equiválê.te a 2On ílo tatot
das 12 parcêla5 de âmoti2ação e juros doi Cnl imêdiâtemênte posterioíês à Data de Âpuração, ê (v) aliênaçáo Fidu(iá,ia dê

quotas representativas de 1o{r%docapitalsocialda ElshãdaiPanicipaçõê§ e Emp.eendimentos lmobiliáriot Ltda - EPP.

Emi3ror.: Ha bitãs4 SêcuríirâdoÍa S.A

Serier4S

Quantid.dê de ativoÍ 69volumê na Dâtâ dê Emissão:R5 23-2A6-042,74

oâtâ de vencimênto: 20/01/2021

Tara dêiuror:12,64% a.a, na basê 160,

StàtusrlNADlMPLENTE

líâdhplemêítos no peÍiodo: Pêndên. âs: da Oevedorâr ütrãtô âtua irâdo do Fondo dê titulãridáde de GCRcomprovãndo o

bloqLeio das quotas nos te.mos do 2s Adltamenlo ao Conrrêto de Alenação Fiduciára de qlotasr e da Securhzadora 2e

Ádltamênto ao lermo de securitização para íns de atualzação da c!rua de págamento!,.ônforme de ibêrãdo em AGT do
dia !a/A6/2o79

GaÍãítias: (i) Rêtimê fiduciário inrtituido sobrê os..éditos imobiliáÍios oriundos da vendã de unidãdes.omerciais do
Emp.êendimeíto conrrruido no imóvêl objéto dâ matricub nr 4s-752 do 2e Re6;rtro dê tmóvêis de s.ntà catarina; (ii)

Alienação Fiduciáriâ dê 40.000cotas dê êmksão do Fundode rnvestimento lmobiliário SC401; e (iri) coobrisação assumida pelo

Fundo de lnvestimento lmobiliário SC 401.o Coítrâtode Cêr§o
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Emirsorã: Habita5ecSecuritizádorãS.A

sé.ier49

Qúântidadê dê ativor: 39vôlumê nâ Dálá de Emissão: RS 13 218 55ó.11

oata dê vencrmênto: 13/10/2026

Íâxa de ruros:10,4% a.á. na basê 3ar.

lnadimplêmêntosnopeíodor Nãoocoíeramrnadimplemeôtos nopeÍiodo

Garanlias: (iJ Rêgimê fiduciário instilsido robrê os cÉditos imobiliáriot oriundos dos Compromiesos dê ComPra ê venda; {ii)

Aliênação Fiducrária do lmóvêlobieto dat mat.ícul.r íe 64.662,64.665,64.66, e @.658 do 2e Rêsisho dê lmóvêis dê Mannsá;

(iii) coohrigação dâ Arlus Empreendimeítos lmobiliários Ltda, nos termos do Contrato de cêssáo, êm relãçáo ao intesÉl

cump.inênto das Ob.itações Gr.antidas; (iv) FianÉ prstâda Por leflersoÍ nhsaíoh, iêãne Nosaroli Gsioti, Frâncisco to§é

Nogaroli Neto, Dêolindã Bíioli Nogarcliê Pl Pâíticipações S4iêtári.3 Ltdã, .or termos do Contrâto de Cessão; (v)coob.i8ãçào

da Artús EmpÍeêndimêntos lmobiliáÍios ttda, nos tê.mos do contrato dê Cessão, e rêláção a evêntual dercãsamento dos

créditos imobiliários ê ot patamêntos dot cRl í?Coobtitatão AmortizaÉo dc cRr?)j (vi) Fluro dê ,ecêbivêis excêdente,

corrêspondentêà 20% dotcrédito§ imoblllários (?Ercedêntê? ou ?over.ollateràl?)

Emissora: Hábitasêc Sê.oritizadora S.A.

S€riêrs3

Volume na Datâ dê Emissão:RS 72.600.000,00 qu.ntidade dê ãtúos: 242

oate de ven.imeôtor 1s105/2029

Tara dêruro5r9,85% a.a, ne base 360.

lõedimrhm€õto. no pêíodo: Nào ocoi.erám hadrmplementos no período.

Garanti.r: (i) Rêgime fiduciário instituído sobre os créditor imobiliáriG oriundos do compromisso de comPra ê vêídr cênter

Shoppin& do Conprohisso de compra e V€ídâ Pâralêlâ Shoppint e do compromits d€ ComPÍa e V€ída weÍ shoppint; (ir)

Aliênação Fiduciárie da ,ração rdêâl corespondentê a ,,51r% do imóvel obiêto dat hatricula§ na 2E6,377 . 286 5:l{ do 9e

Âesistro de lmóveis do Rlo de Janeiro (?Àlienaçâo Fiduciáriâ center shoppint?); {iii) Àlienàção Fiduciária dã f.ãção idêâl

.orêtpoodente â 17,50% do imóvel obieto da mârricula 16.126 do 6e Reciitro dê lhóvêis dê CuÍitib, l?ÀliênaÉo Fidúciária

Cryst.l Plize?); liv) aliênáção Fiduciária dâ Íreção idêal .orréspondênte á 11% do imóvêl objêto da matricula 14 204 do 2s

Regiitro de lmóveis de sálvador {?Ali€nâráo Flduciária Perâlela shoppins?); (v) Alienação Fiducláriâ da lÍâção ideel

corespondente a 7,51r% do ithóvêl obieto das mat.icqlas 14a,744, lt7,159 Ê 172,796 a 173,054 do 4e Registro dê lmóveÉ do

nio de ,âneiío l?Aliênação tidudária wert shoppi.s?)i (vj) Cêssão ridüciária d€ DlÍeitos CÍeditórios oriundoe dà e4lo.ação
(omercialdos rmóvêis l?Cêssào tidu.iária oircitos CÍêditórios?)j lviilCessão tidu.iá a doValoÍ da C€5são eté a verifi.ação dãs

Condições Prêcêdentes B; lviii) Càsh collatêEl 01 equiv.lentê . 75,04% dos .rédit6 dêcorre.tes do compromisro de vendã e

compra; (ix) cash collãterâl0z eqoivalêntê â 85% dosc.éditos provênlênterdã êrploração come.cialdos ihovek.

Emissora: llabitaiê. Se.uritiladoÍe S.A.

vôlumê na Datã dé Emi$âo: RS 180.000 000,00 Quánlidade de ativosr 600

oata de vêncimenro: 15l05/2029

Taxâ dêluros:9,85% a.â, na basê 360

StatuI: INÀDIMPLENTE

Peôdêncras: - da Securitizadora Rêiatóio anua! de geíão referenre ao5 periodos de 2016, 2017 e
2018, da Securitizado.ar Recistro da ccl que €stá pendenr€ tendo em vista quehá necesdade de aiu(ê ha escrir!râ, pois nê
ccrs eetão descriros 162 eventos porém foGm e.vádo na ptantha com 156, o! sela, há um espaço entre 1,5/a2l2ag àÍé
1sl07l2016que está sem r uxo, e dâ Devedora: Cákulo do Índice de cobenura do setu

lnadift plêmeôtor no pê.íodo:

caÍantiar: (i) Rêdme fidu.iáÍio instituído robre o;íédito5 iári6 oriundos do Comprcmisro de compÍa e venda Cênter
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Shopping, do Compromisso de CompÍá e Vênda Pa.alela shopping e do Compromisso de CompÍa e Vendá Wert Shoppiígj (ii)

alienâção fiduciária d. fr.çào ideal @rresPoídêntê à 22,50% do imóvêl obiêto .la5 halricqlas .e 246.377 a 286.534 do 9e

Rêsistro dê lmóveir do Rio dê.laneno (?Alienâção Fiduclà.i. cêíte. shoppin8?lj {iii) Aliênação Fidu.iária da f.ação idêal

coíespondêntê a 52,50% do imóvêl obieto dâ f,atrí.ula 16,326 do 6E iêgistro dê hóvêlí dê Curitibâ (?Aliênáção Fiduciária

Cryrtal Plaza?l; (iv) Àliênâção aidq.iáriõ da fração 
'deâl 

coÍespoô.1ênte e 339í do imóvêl obieto da matri.ula 14,204 do 2P

Resistro de lmóvêis dê Salvádor ("Aliêõàção Fiduc'ária Paralela shôppinÊ"); {v) Allên.ção Êldu.iáÍiâ dá fração idêal

.orespondênte a 22,50% do iú&êl obiêto dàs hatíicular 148.748, 187-r59 e 112 796 e 1r:1.064 do 4r Resistío dê lmóvêit do

Rio de lanêiro l'Alienàção riducrária wêrt Shoppint"); {vi) Cessão tiduciá . dê oireitot creditónos oriundos dâ exPloràção

.omerciar dot tmóvêis l"Cêssão Fidu.iári. oireito5 Crêditórioí'); (vll)Cessão Fiduciária do valorda cessão até a veriÍica9ão dás

Condições Pre(edente! B; lúir) Câsh Collâleral 01 equivâlentê a 62,02% do5 «édilos decoÍentêe do Compromisso dê Vênda e

Compíâ; {ix) cash collãtêrâ102 êquivalêítea 85% dot.rédho§ pÍovêíiêntêsde erplo.ação comêrcia I dos imóveií.

Emissora HâbilasecSe.uritizãdora 5,4,

Série:5s

Quaôtidadedeâtivosr 28Volqme na Oâta de túissão: RS 8.474.924,93

oâtâ de ven.imeítor 20l07l2022

ÍáE dêiuror 12% â.a, na base 360.

Statüs:INADIMPLENTE

ln.dimpleftêntosnopêríodo:Pe.dêncas:'daoêvedora:Descumprmentopecuniá.io,devidoaonãopacamentodapar.êáde
amortrzação referente ao mês de setembro/17, .o valor de RS 133.318,53, _ da D€vedora: Não recebrmento pelo pakimôÔio

sepaÍado dos vâlores /eÍerentes à venda dos lotes,.onÍorme Etado na notiricâção ênviada pela securtizadora en21./09/11.nó

velôr de R5868.476,19, devrdaóentê âcrescrdos da5 penalidadês da dáus!la 1.6 do Contrato de Ce$ão Fidotiáriaj dâ Devedo.a:

Não arendlmento do prázo estabelecido para formãlDáção do aditamento ao Cohúâto de Cessão Frduciára pnr. atu.lzar.
Íelãçâo de crédrtos cedidos; de Devedora. Não recomposiçãô dô Vàlor Mínrho da GaÍantia, conÍoÍme delib€radô na AGT

realDada em 18/04/2017. Favor confirnáÍ sê o valor a sêr recompostô alnda é o mencoíado na nollricação de 09/02117, a

sàber, RS 4.318.681,28. Caso tenha sido cumprido, falor e.viar o comprovante; -da Devedôrâ: comprovânte de pagamento da

q!ântLa de R51.8s4 595,28, e da securitizadora: valor Minimo deGaÍaôtla refeÍente aos meses dêjulho/2018 a lu ho/2019

Garantiasr (i) nêgimê ílduciário iníitsido sohr€ ot réditor imobiliá ôs oriundos dâ CCB nr DoMUs 170712015; (ii)Àlienâção

Fiduciária de ,5% dàs cotas de êmÊsão da valên.ia I - Pneporinho UÍbanizâdoía sPE Ltdrj ê (iii) cêstáo Fidu.iária de75% dos

oirêitos (Íeditó.ior oriundos da vêndã dos lotês do Empreendimeôto lií.dos nos Anê,os I e ll do Cont.ato de cêssâo

tmirsorá: Hãhitasec Securtizâdora 5.4.

Emirsãor 15é.iê: 58

volume na oata dê Emitsão; RS 14.501,.740,11 quantidadêdeâtivos:48

o.tã dê vencimentor !4/08/2025

Taxa deiqros:11,5%a.a. na ba5ê 360

lnedimpl€mêítos no pêÍiodo: Não oco(eram rnadimplementos no pe.iodo.

Garantias, li) Regihê Fiduciário instituído sobrê os (rédnor imoblliáÍios d€corrêntes da ccB nq 2408/201s; (ii) Alieíação
fiducrá.ia dos hóveB de noôdonópolis listados no Termo de S€.uritilação, coíÍorme .d'tado, {ir', Alienação Fiduciária de
quotãs dá 6ÂDU sPE vêrmont Ltdai (iv)cessâo Flduciáriã dê orehos c.êditórios de.orrentes dâ alienaçâo de torês intetrântêr 

I

dos lot€amêntos lardrm do Paíqúe ê lârdim do Parque tt, bem como dos totês ,ehanêscentês dos Loteame.tos, sendo cêrto
quê deverá rer mantido Fundo de tiquider êqu'vãlênte a RS 4aO.@O,OO; ê {v) riançâ prêstâda petã SRDU spt cênêbrã Lrda,
Refiná Empreendimêntos e Paricipaçóês 5,A.,6rasit Dêrênvotvimento Urbano S,4,, ÂaÍaet de Rêrênde Ferna[dez, Carotiná
toper Pontês Roitter, Marco aurélio Grillo de arito, oenise Sernàrdêr G llo e José alfredo da Jurta, no âmbito do Contrãro de

Emi$orâ: Habitasec securitirõdore s.a

S.ier59 Emlsráo: 1

Página 75 de 8ó



volume n. Dátá dê Emissãoi RS 3.625.435,01 Qúániidádê dê âlivor: 12

Derà dê ven.ineíto: 14108/202 5

Taxa deluros:11,5%a.a. na bar€ 360.

ln.dimpl.oêntos õo pêríodor Não ocoÍeram rnadimplementos no p€r,odo

Garantias: (il Reíime Fidu.iário insütuído sohÍe os créditos imobil'árlos dêcorrentês da CCB ne 2408/2015; (ii) Âlieíeção

FiducÉria do5 lmóveis de Rondonópolis lirtados no Te.mo dê sê.qritirõçâo, coníoÍmê edltedo; liiil AlienaÉo Fiduciária de

Quotas da BRDU SPE Vêrmont Ltda, {iv) Ce$ão tidudáriã de Direit6 C.êditórlos dê.orentes dá alienáção dê roter integrântêt

dor lotêamêntos lârdim do Parquê e lardim do Parque ll, b€ú coúo dos lote. Íêmõnêscêntes dos Loteamentos, sêndo certo
quê deverá sêr mantido Fuído de tiquidêt equivàlêntê a RS 480,m0,00; ê (v) Fiençâ prestâdâ pelã BRDU SPE Genebrã Ltda,

Rãíina Empreendrmentor e Pa.ti.ipaçóes S,A , Brãsil Desenvolvimento Urba.o 5,À., Rãfael de Rerênde Fêrnândêu, CeÍolina

l^oper Pontes Roltt€r, Marco Aurélio Grillo de Brito, Denise BemâÍdee Grillo e ro5é AlíÍ€do da ,usta, no ámbito do Cootrato de

tmisroÍa: Habitaeec 5êcuriti2edo.a 5.4,

série: 63 Emiisão: 1

volume na Data de Emisrão: RS 100.000 000,00 Quantidadê de ãtivosr 100000

Data dê vêncjmentor 12l11/2025

Iaxa deruros:CDl+2%a.â, nâ base 252.

5tátIJs: INAOIMPLENTE

lhadimplementor no período: Pendênciás da Securittâdora: Reletóriô Gerêncial pâô acompanhâmentô da ocôíênciâ de
qua q!er cond ção suspensiva, caso hara e, Planilha rndrcando o vàlo. dos cíédito3lmob [ários representãdos integrálmente pelãs

CCI e â dâtâ Êm quê foram depositâdos ne Cônte Centrâlizâdorar da Dêvedorâ: Laudôs de avaliaçào de todos os imóveis de

propÍedadê da Parta8e Empreendimentos 5 Á; - da Oevedoc: Apólrce do imóve situado na AV. Brigadeiro Fâria Limà, nq 3900
(matrÍcuá 162.178), comvEênca a pârtir de 31.12.2018, da Dêvedora: Apól ce de Seglro rêiovadâ Pana8e I à lV (Cond Ed.

Alves Fe(eira Gueder Av. Brigade ro Fana Lina, ns 3729), Pratâpãr eVinpar, da Devedora Demonsvaçôes Êinancenas da XPAB

Empreendimenlos e Panicipações LÍDA, reíerente ao ano de 2018t e da Devêdora Demoníraç6es FinanceiEs Audltadas da

PaÍtâ8e Empreendimentos 5.4. e da Triage Empreendimêntos e Parti.rpações SÀ., a.ômpânhada d. abertura das dÍvidas e

íinán.iômentos por bancô e operação, bem como cronograma de anorttraçãodà dÍvida, íeÍeÍente âô anô de 2018

GaÍantiar: (i) Regime Fiduciário 
'nstitsído 

sobre os .reditos imobiliárlos decoÍrênt6 Contrãtos dê Locação tãstro; {ii) Fiança

prest.dà pêlâ Pâítage Empreeídimênios ê Participações 5.Â., no3 termor do Conrato de Cessão, liii) AlienâÉo Fid!.iárie dot
hóvel Pânâge objêto dar mâtrículas 138,652, 1:18,656 a 138,654, 185.U4 a ú5.116; (iv, Álienação Fdu.iária dor tmóvel
Prât.pãr objeto da m.trí.ula ne 162,178; (v) Alienação fiduciáriâ hóvel Vinpar objêto dâ mãtricula nr 176,471, U6.472,
176.414; (vi) Cestão Fiduciária d€ dneitot creditórios quê 3obej..êm evêntual êrcussão da Alienação Íidu.iária lmóvel Partase

l"Cessão FiduciáÍia Dirêitos CÍêditórios Panáge"), (vii) Ce5rão Fidqciá.iã de direitos .reditórios oriundoe dor Contratos dê

Locação Gãrantiej Adi.ionalmente, na o.oÍéncia das hipótêsês p.êvistai ía dáurula 8.7 do Íermo de Securiti!ãção, a cedê.te
devêrá.onstitui, gerahtia adicionalco espondentê à (i) Cân! d€ Fiança Ban.ária, .oítr.tada êm âltêrnativâ à conrtitução do
cath colateral, ecimã do vàlo. Mínimo dê Cobêíura hóvéis, nor têrmos dos coôtraros d€ Ali€nâção Fiduciáriaj e/ou (ii) cash
Colateral, em âh€Ínâliva à coítrãtaéo da Carta dê tjanç. lan.á.ià, âclm. do velor Minimo dê CobênuÍã hóvêis, nos termos
dor Contrâtos de Aliênação Fiduciária

Emissore: Habitasê. Securitizâdorâ S,A

5érie:66

VoluBe n. oata de Emiísão: nS 8 013 192.7s Quànrldadê de âtivo5r 2s

Data de Ven.imento: 15/07/2024

Íàra d€ luros: 12%a.a .a barê 36{).

líadimPl€mentos õo p€riodo: Não ocoíeram inâdimp eFenro3.o p€riodo

rê os créditor lmobiliários rêpresentado§ peta cct ê suas Gârantias, com a .onsequente
constituição do Parimônio s€paÍado, (ri) ariênação ridu.iárie dê 

^çõe5 
? spr coÍeepondentê . 60% Ge$ênta por .ênro) dat

Garântias: (i) ÂêBim€ Fiduciáío sob
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Açóer de êmisrão da 5PE São tosé dos Câmpos S.A.,liii) Alienação Fidq.iá.ia de Açõês ebré a totalidãde dãr açõer dê Emissão

da Fs Participãçóer s.A., (iv) cêssão riduciá.iá de Dteitos crêditórior .or.êspondêntes a 60% Gesênta poÍ cento) dos

re.ebíveú decorêntet das vêndar dor lotet d. lase lil do Cmpreendimento lmobiliário, {v) Ce3são Fidú.iária de Conta

Cenkaliz.dora quê recebêrá os recursor corrêspondéntes â 60% lsessenta por<ênto, dos rêcébíveit dêcoúeít€s das vendâtdos

lotes da Íasê lll do Emp.éendimento lmobiliário. Na Datá de Emi3úo, â3 Gárantia§ estão coístituidas, mes não regisúadas,

reído que os r€spêdivos protocolos e rêgistros são condtõ€s susPênsivâs pã6 o paSahênto do valo. dâ cessão no inbito do

contrato dê cestáo,consoânte item 2.3 do refeÍido .ontÍato,

Emirsorar Habitasêc sêcuÍitizâdorâ S.A

Sérier 79

Quântidade d€ âtivos: 47000volulYlê na Dâtâ de Emistão: RS 47.000.000,00

Datâ dê venrimeíto: 10/03/2021

Tarâ rlêluros: COI + 2,5% à,a. na basê 252

ST,TUSIINADIMPLÉNÍE

hadimplementos no pêríodo: Pendências: dâ oevêdôra: Resposta dà GaÍsa à Notfcaçào do dra 04/0712019 enviadâ pêh

Habitasec sec!ntrzadora A responá da Gafsa deverá contemp ar os segu ntes pontos, O Erlâreclmento sob.e o Processo ludicia

n' 1051286 03 2019.8.26 0100; e ( i) Enviar comProvante dâ Íàníerênoa do valor recebrdo pela venda dô imóvel,

coÍespondenteaovalordeRS398.64l,00párãcontadetrtulardadedaHabitasec.

cõrântiar (i) Retime ridu.iário sobrê os créditor llhobiliá.ios oriundot da CcB ne rP 0014/17 êmtida Pela Gâlltâ S.a. , €
,eprêsêntado por co, Íiil Aliênação Fduciária de lmóvek sobrê os imóvek rêla.ionados êm câdâ um dot lnstrumentos

Pãnrculares de Aliênação FiduciáÍia de lmóvêk, ê liii) Cêsrão tiduciáíá dê Conlâs Coíentês ondê terão cÍeditados todos oe

recursos de.orentês des futu.as romercialização dâ§ unidâdes autônomâs dos imóveis, bem .omo quaisquer out.as receita5

quêsejam destrnadas ao pagamêíto da ccB.

Emrssora' Habitasec sêcuritiúadorâ 5.4.

sé.ier85

volsme nâ Dâtâ de Enlssão: RS 50.000.000,00 Quantidadedê.tiv6r50000
Data dê ven.im€írtor 20/08/20 21

Íara deluros: COI + 2,75% á.a. na bàre 252.

lnedimpl€mêntos no pêríodo: Náo ocoÍeram inadimp ehentôs no periodo

Gâ,ânti$: {i) Retime Fidú.iário robíc 6 cr&'tos hobihários oriqndos dâ ccB ne 12o82Gr; {iil Âliênação riduciáÍiâ de hóveis,
nos termos do Anexo ll de cáda um dos lnstrilrhentos Particulâre§ de Alienâção Iidu.iária de lmóvêis, .elebrado eítre cadã

umá das Fidu(iantês ê â tmi§tora.

EmE orer tlãhhare. Seruíti.adorà S,A

S€rier 90

volume íà Dâta dê Emissão: BS 10.000.000,00 Quântid.de d€ etivo$ 1

Dat. de vêncimênto: 27l07l2021

Tarã deru.or: CDI +1,5% e... na bâse 2s2

SiatusrlNAOlMPLtNÍE

rnâdlmplêmêntoi no pêríodo: PendêicEs. da sec!rinzadora: comprovação dá Razão Minimá de Garantlá (180%), refÊíente ao

mês de rulho. Nãô recehêmos o RelatóÍlo de Gestão de lulho deía série; - da secuntizadora Compíovàção da maôutenção do

Fundo de neseNa, referente aos meses de màrço â júlhô, e de Devêdora: aSecuriuzadora intormou que o indke foríecomposto
atrôvés dã amoÍlnãção do prin.ipâ1.

Gârânlia3: (i) Regime Frdu.iário sob.e os Crédilos hobiliários o.isndos dá CCB ns IP FltV O1l17; lii) Alienação Fidu.iária dê
lúóvêii, not têrmos do Anero ll de câdâ um dos lnrtrumêntos Peniculares de Âllên.Éo fiduciáriá de lmóveii, celebrado entrê
cada umã dai Fidúciântes ê a Emirsora; e (iii) Gârantia Fidêiussúi. pre*ádã pelos riâdores ossrs. rolé ÂobêrtoTêixeira pinto e
Mau.o Teiiêüa Piíto no âmbito do Coôtrato de Cêrreo.

Página 77 de Eó



Emitrora: Hâbita!êc Sêcuritizadora S.A-

sériê:92
Quàntidadê dêativosr 3595vôlumê nã Dâtâ dê Emissão: RS I 595 000,00

oata de vencimento: 25108/2021

Taxã de ,uror: 100% do cDl +4%â.a, na base 252

StatusrlNADlMPLENTE

lnadhplêmento! no p€riodo: Pendênciâsr da Secuntizadorá: Comp.ovação da manutençãô do F!ndô de Reserva, reÍerente aos

me3es de março a a8ôstô, e - dê Devedorã: Dêcláràção da OevedoB atestándo o c!mpímento das obígaçóes, nos periodos de

ourubro/2o18a dezembro/2018eiáneiÍo/2019aharço/2019.

Garãnti.s: li) Rêsime Fidu.iário lnrtituido sob ot C.éditor dêco.rentes da CCs ís FP rllv 0212017, rêprêsentados Por ccl, (ii)

Átienação Fiducráriá de lmóveh; {ii'} Fiançã .oôsubstan.iadã p€lar p€ssoarfíri.as sE. Fabio Freitas Romano, Guilhêrme Aususto

50àres Bênevidês e Gilberto Bemardo Benevides

Enissora: Habitasec sêcuritizadora S.A.

Emissâo'1

Quântldedê de ãtiv6r 28000volumê ná Data de Emis§ão: R$ 28 000.000,00

Dâta de vêncihênto: 26110/2021

Íara de.luro§: Col +3,5%a,a, na baeê 252

lô.dimpl€m€ntos ho pêríodo: Não ocoÍere m ,nadrm p lemenros nô período

Garàntias: {il Rêgimê Fidu.iá.io sobre ot Créditos lmobiliá.ios orlundot de CCs ne FP Fllv

tmóvei5, nor termos doAnêxo Í do hrtrumênto Pânicular deAUe.aÉo Íiduciáriâ de hóveis, (êlêbrado êntre â FiÍluciâíte e a

Emisrora; ê {iii,Garantiâ Fidêjussóda p.estadâ pelos Fiàdores or srs. Eduâ.do Àôtonio Sahadi Ditolvo, Heloisa Helena Siirãngulo

Ditolvô,Júlio Césarda Silveird teúos, Glaura Guimarãet Lemosê Cláudio,o5é sit.aôtulo ôo âmbito do Contratode Cet§ão.

03/17; (ii) Alieíação Fiduciá.ia de

Emirsorâ: Habitase. securhizadorâ S.A

Emissâo: 1§é ê:99

Qúaotid.dê de âlivos; 8500volúmê na Data de Emi5ião: R5 8.500.000,00

oaL de ue^ci6enro: 21 /r2/2o21

stãius: INADIMPLENTE

tn.dimplêtrrêítos no pe.lodo: Pe.dêncEs da sec!ritizadorai coôtirmação do reSistrc/depóslto das s9 CCls . da SecuÍit zâdô.a

adrtamento âo Contato de custódia, - dà SecuÍitzadorà: vra orginal da aGT de maio, - da SecuritlzadôÍâ: 1q aditamento ao

Termo de Securitizacãoi de Devedora. Cópia resiskâdo do 1q Ádrtamento ao Contrato de Cessãoj da S.curltizadocr VeíÍ.âção

do Fundo de Resetua: (i)valor equrvâ ente a 3 ltrê, meses de luros Remone.atórios basêado na eíimatva de valor para os 3

(trê, meses subseqúentes á oêta de Pasamento; ê (ii)valor equivalente ã 6 Geis) meses de despesa3 Íelacionadas a condomínio e

IPTU dos lmóver, referente aos mesês de março a agosto.

G.rantiar: (i) negime Fidociário $bre or Créditos hobiliários or:undos d.r ccB ne rP Frrv oVlE â 60/r8j (i:) Al'ênaçâo

fidúciária dé lmóve6, nos reÍdos do Anero l! dor lnstrumentos Penicularês dê Alienação Fido.iár'a dê lmóveÉ; (iii) Ga.antia

Fidejússórlá .onsubsta..iãda por pêssoas Íisicas, dêfiíides n..láusula 1.1doÍermo dê se.úÍ'tlreçâo; ê liv) Fondo de Rêserya

Enisrorar Hàbitase< lecuritiz.dora S,A,

volúmê ía Det. dê Emissão: R5 4 300.000,00 Quântld.dê d€ etivos:1

Dar. de Vêncimênto: 25l11/2020

Íaxã de JurosrCDl+ 3,5% e.a, na barê 252

lnadlmplêmentos no período: Nãô ôroÍe.am inadimplementos no periodo
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Garánnas: {i) Rêgimê Fiduciá.io instituído robre os Crédltos hobiliários, reprerentador pela CCI; (ii)Aliênação F'du.iária de

lmóvêit de propriêdâde dá ViarêgaioSPE Enpreêndimentos imobiliá ri6 ltda,, .onform€ identiíl@dor ío ÀneÉ I dô Íêspê.rivo

.ont.atoj (iii) Fiança consubstan.iãda por pêssoar fieicâs no àmbito do Contralo dê ce$ão, ê liv) Fundo de Reserva coístituido

atravésda retênçãodê panedo Prêço deaquisição Liquido, na lorúâ da.láueulâ 2 9.tdoTêtmo dê s€cutitiz.ção,

Emissorá: Habitãsê.5ecuritizádoíaS,A,

Emissãor 1Sêrie: 107

Quanridàde de ativos: 25000volumê ne Dàta de Emi53ão: R5 25.000.000,00

oata de vênciEênto: 2sl02l2022

rare dê ru.osrcDl +6% â,â. na bâsê 252,

siatusr INADIMPLENTE

tnidlmplementor no p€ríodor Pendênclasr da Oevedorar Decaração dâ DevedoÉ de rnocoíénca de Evento de vencimento

Ántec pado, bem como os documentos necêssários pá.a a sla comprovâção, ref€rênte ao 1s semeÍre de 2019; d. Dêvedorâ:

venÍicôr se alB!m êmpreendimenlo ihobihário Ílcoo 6 meses conrecut vos lem régrstraí !endàs. Caso positivo, será necesárã a

apresentãção, pela Devedora, !m laudo de avalação com prâro de valdade de 12 meses, e da Devedora comprovação dÔ5

re8 «ros das gàrantiâs

Ali"*É"t ridrciáriâs de l.óveis dê prcpriedâde dá TRIUNFo BAHIA EMPiEENDIMÉNTos lMoBttlÁRlos sPÉ

LTDA, e a L|5ÉOA ÉMPREENOIMENÍOS SPE ITDA., êm conjudo, rê8istÉdos 5ob ãt maúículas identiíkadàs no Anêxo ll dê cada

um dos tnetrumênrB P.rnculâree de Aliênãção fiduciánâ de hóvêis; (ii) Garantia Frd€jusrúiâ consubstenciãda por Pe5roá§

fGic.rj e {iii) Êundo dê Re*da .oio valor total deúêrá.obrir o montante €quivalente às seBuintes despesas, a sêr recakulâdo

mensalmentê (a) valor eqoiv.leõtê á 3 (vês) mer€r dê lu.6 RêrnonêratóÍios, coú ba* ía última Iara Ol konÍorme dêfií'do

noÍêrmo de sêcuritização) divulsada pêle 83; e (b) valo. êqu:válênte â 6Gek) mê5e5 dê desPêsâs ,êlacionadàs a.ondomin'o ê

rPÍU do5 rmóvêis objetoda5 Alienâçõ€r Fiduciári.3.

Emltsorâ: Habtasêc Sê.uriti!âdoÍe S.A.

Emirsãor 1É.1êr:I08
quantidede de ativosr 5600volumê n. Data dê Ehissão: RS 5 600.000,00

oate devên i6ênro: 25/02/1022

Tara deruror: Col+ 3,79% à... na ba§e 252-

StãtusrlNADlMPLENTE

líadimplemêntos no pêríodo: Pendênciar. - da Devedoía' MatÍicúlâ de número 87.306, - da Securitizadora VeÍlÍicâção da Razáo

de cârantia coúente, reÍerente aos meses de fêvereiro a agosto; e da Securiuzadora: Encaminhar inÍormações sobre os créditos

lmobi[ários, refereôtê áo a.o de 2018

cãrântiâ;(il Allênaçõês Fidudárias de imóvêh dê propíiedade da cHÁcaRA saNrA MÔN|CÂ sPE PARTI(IPAçõE5 t
EMPREtNotMEí!Íos tMOatíÁRtOs tToÂ-, .egisi.ãdos sob as mâtriculás idênriÍicadar no Anero I do lnst.umento Pani.ular d€

alieôação Frduciáriâ de hóveisj (ii)Ga..nti. Iidêjqsrórla consobstanciadâ por pêssoer Íísi(eri e (iii) Fu.do dê Rêsêrvâ cuio

valo. total dêverá .obú o montantê equivalentê as rêEulntês dêsPêsae, a seÍ re.alculado mensalmênté {a) 3 (úêt) mesêt de

,uror RemunerâtóÍios, com basê n. última Tera Dl (coííorme definido abairo) divulgada pela 83, ê {b) 6 l§êis) mêsê§ de

despesas relã(ionadãs a condominioe lPÍU dos lmóveB.

Emissora: Habitasêc Sêcuriiiradora S.A-

Sérier111 Emissão:1

volsme na oata dê tmir5ãor RS 90 000.000,00 Ouantldâdê de ativos: 90000

Dete dê ven.imento: 30/06/202 2

Íãxa de JorosrCOl + 3% a.á. na bese252.

St tos: lNÂOIMPLENTE

líadimplêmêntos no p€.iodo: Pendênciásr dá Securitizadora' Comprovênte da ve.ificaçâo de Razãô de Gôrantia Coíente
{2o0%), reíerente março a a8oÍo; dà sêcuritizadora. veÍiticação do Foôdo dê Rêsêrva, refeÍenre aos meses de ábrit. ju hoj da

Securltizadorar Viá originelda AGÍ do dia t0/04/2019, da oevedora Comprovantê do repasse de RS S.548089,17, de acordo
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com a not fcação do dia l0 0s.2019; da Devedora MaÍic! a5 dos móve s (Ánexo llda AF de lmóveis) conlendo o.àn.eamento
da hipoteca; dà oevedoÍa:Cópia das matrículas dos lmó!e6 em 8aÍanta comprovàndo o registro dà AF em favoÍ dâ

SecuÍnzadoÍa, da DevêdoÍa Cópia do Boletim de Subscnção das debêntures; dã Devedora' De.làrãçJo ãtestandô á

ôcoÍéncia ôL nãô dos eventos de vencrmento Antecipadoi referente aos peÍiodôs do Segundo Semeíre de 2018 e Pr me ro

5eme«re de 20191 da DêvedôÍâ: Balancetes Tnmestral, rêferênte aos Írimestrês dê 2018, 1q Trimesú€ dê 2019 e 2q Trihe«.e
de 2019;e da Devedora'oecLaraçãô, assi.ádà pela EmLssora, demonstrando a coÍeta destlnação dos recutros, nos periodos de

lulho à setembro, outubro à dezembrc, ja.eiro a março, e abr lajunho

Ga.anti..: ielimê Fidu.iário e Pãtrimônio Sêpárado, e Alieôeção Fiduciária dê lmóvêit, livrêt ê desemb.êçãdos dê quãisquer

Eúissorar Habitásê. 5€curitizádoía S.A

Serie:114

volumê na Datâ dê Emissão: RS 16.000.000,00 Qoantidadê dê ativBr 16000

Dãta dê ven.imênto: 25l07/2022

Staius: INADIMPLENÍE

hâdimplêmeítos no pêríodo: Peidências' da Sêcunnzadora: Demonskações Êinanceras da Emrssora, referente ao ano de

2018;e. da Devedora.ReiâtóÍio de Desnnaçáo de Recursos no! termos doAnexo Vl da CCB, descrevendo o! valores e percentla§

destinadô§ â cadâ eôpreeôdrmento alvo.pli.ado no respecivo pedodo, refe.enre ao periodo de fêvêreiro a abnle maio alulho

Garantiâs: {i) Resime tidu.iário ê PatÍimôno sêpãÉdo; (i'l Alienação Fiduciária de lf,óvei3, livtes e desehbaÉçados de

quâisquer ônusi (iii) ti.doret representados po. três péssoâs Íisi.â§, qu€ tarantem o Pontoõl ê integ.al cumprimento dâ§

Obrigações cá..ntidas; e (iv)Fuído de Reseda.

Emissore: Habitasêc Se.orili.âdora S.A-

Sêíer119

Ouaítidadê dê àtivos: 10000vôlumê íà Date dê Eniisãor RS 10.000.000,00

oata de vêncim€ntor 29109/202 2

Tárâ dêlu.oÍ CDl + 5% a.a, na bâse252-

StatusrlNADlMPlENTE

lnedihplêmê or no pêÍíodo: Pendên.lâ! da Devedora: cópra das Notâs Fiscâi5, ext.átos e out.os documen!os que compÍovem

a dest nâção de 28103/2018 a 31/1212018, pois recebemos somente a declaração da Dêstinação de Reco6os dos pe.íodos de

2A/O3l2OlA a a7/12/1O1ü e da Oevedo.a' Oeclaraçãô da Oestinação de ReoGos do ls semeslre de 2019 ê .ópià das Notas

Firca s, extratos e outros documen!os que.omprovêm a desnnação neste periodo.

câranoas: Regime Fidu.iário ê PátrimônD Sêpârâdoj Alieíaçôês Fidúciárias dê lmóvêir sobre imóvêis livres e dêrembaÍaçedos

óe quâiíqueÍ ôíús; Fiadorcs, sendo êíes 5 pêstoas lísicâs, assümindo à responsabilidade pelo pontual€ intêsrâl .umPíimênto

dãsObiSações Garãntidas, Fundo dê Rêsêruã,.uio valortotal deverá cobrir o ho.ta.te, apurado mensalmente, êquivalênte a

3 parcêlârdê ruÍos R€muneratórios e 6 mêrês dê dêspess r€lacionãdâs â condomínio e IPTU dos lmóveú.

Emissorar Hahitarec securitizãdora 5.4

Ehitrãor 1

Vôlumê ná Dàta dê Emissão: RS 13.000.000,00 Quântidede de etivos: 33000

Dâta dê vên.imento: t0l06/2026

Tara dêiúro§:|PCA+ 8,95% a,â, nâ bare 360

St,TUsIINADIMPLENTE

lnadhplêmêntos no pêíodo: PeidêicÊ5: Ápucção do índice de Garanth, com descrção indivldualzada dâ tora rdáde dos

D re tos Creditórios recebidos e pagos na Conta Aíecadâdora, referente ão mês de tllho, Cópta do Termo de LiberaÇão da

Alienaçãô FidLcrár a do lmóvel R betrão âo Bânco ABC srasr 5.4, como garântia dà CCB 4841618, coníorme ct. 2 5 do Conr.ato de
Alienação Frduoára lmôvel Rlbetâô, - Re atóro Mensàl de Gestão, referente ãos meses de out!bro a dezembrcr , Âetató.io de
Destinàção de Âec!6os, coôtêndo os comprovantes, cronoeíama de avanço de obGs dos €mprêêndimenros Atvo, nos motdes do

{
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Anexoll da Escrirurà de Emissào de Debênt!res, em Inha com a estrmâtiva dê dêsnnáção descr tâ no Anetô il dà t3.rituÍa de

Eo,ssão de Dehêntures, reÍerente aos períodos entíe 07la!2019 a 2a/ú/2a19 ldevido êm mârço), 01/03/2019 â 1L/a5/2a19

(devrdo êm runho)i Cópiadocrono8íamadeavançodêÕbra5dosEmpreendlfre.tosAvodosperiodosacima,2qAdtamenloao
Termo de secur rzãção; 2qAdtamentôàÉmrs5àodeCCl;e 2o Adtamento a Es.ritura de Oebêntu.es

Garanriasr Os CRI contarão .om ás seguinter gãrantiar (i) Álieraçõer Fiduciá á3 de lnóvêi5; (li) Cessão Íidu.iáÍia de Dirêitos

Crêditórios;(iiilPromesra decessâoFidu.iáiajelivl fundode Reserva.

Emirsora: Habitãse. Securitizado.a s.a

5érie:121

volúmê n. Daia de Ehirsão: R$ 17 000.000,00 Quaíridâde de ativos: 17000

Datâ de vên.imento: 10/06/2026

T.E de Jurosr IPCÁ + E,95% a-a. ne bãsê 16lr,

StatusrlNADlMPLENTE

lnadimplemêntos no peÍÍodo: PendêncEs: - apuGção do Índi.e de GaÉntia, com dercrção iidivlduallzada da tota dade dos

otrertos cred tórlos recebidôs e pâcos na conta aÍe.ôdadoE, referente áo mês del! hoi Relatórlo de Deslinação de RecuBôs,

contendo os comprovantes, c.onoÊ.ama de avanço de obÍas dos Empreendrmentos alvo, nos moldes do anexÔ ll e Ill Éscítuía de

Emissão dê Debêôrures, íeferente aos periodos de o1lo7l7ot9 a 3r/o1/20t9 e a!04/2at9 a 3a/oÉ/2o79: -ÍeÍno de Llberâção

dâ aienação trdlciáÍia dô lmóve Rrberào ao Banco aBC srasil sÂ, como garanna da ccB 4841618; contÍalo dealenação

Flduciiri. tmóve la.areino RGlde Bibelrio Preto e SP, e malric!la consta.do a aF, e Relatôro Mensalde Gestào, referenle aos

meses de outubro a dezembÍo. 2q adrtamento ao ÍeÍmo de S€uritizaçào; 2E AdrtaBento a Emi5§ão de CCrj ê 2' Aditâmento

a €scritura de Dêbêntures.

Garantiar: Os CRI .ortárão .om as sêguintêr tarantias: {i) Àlienãçóêr Fiduciárlâs dê lmóvêis; lii) cêtsão Fidutiáia de Dnêito§

Cr€ditó.ios; {iii) Promessâ dêCêssão Fiduciáriãi e {ivlFundo dê Rêseru..

Emirsorâ: Hâbitasê. Sê.uritizãdora 5.A

séri€r123

Ouantidád€ de ativos: 10000volúme ía Deta de Emiisão: RS 10.000 000,00

oãta dê vencimerto: 29l12l2022

Íâra deru.os: CDI + 4%. a, na base252

STATUSIINADIMPLTNÍE

lnadimplêftêntos no peíodo: Pe.dências: - R.latório Trlmeslral de Oest nâção de RecuBos, por mero de declaração na rorhá

descritá no Anero lll à Escíitura de Oebênlures, devidámente asrinado pelos representanles legal5 da Devedorâ âcompa.háda do

crônográma Íis co financeiro do Emprêêndimento AIvo, bem como do contrato sôciâl dâ propriêtária do tmpíeendrmento Alvo e

.ópià! dôs.ônt.atos qoe deram oreem, rêspect vâs notas Íiscah e seus arquvos no formato 'XML", referentê âo periodo

aúo6/20r9 a 3t/0B/2o19; da oevedo.a, ÂGE da Emrssoía da Debê.tures (CEGG Emprêendimentos) com a del,bemção dãs

condrções da Emi5são de Debêntrres, devidámeite resistradà na JUCESP; e 'da Oevedora:Cópia da Es.ntuÍá de Debênt!res,

dêvidâmente regritrâda na IUCtSP

Garantrar (i) aliênação FiduciáÍiâ de hóveir; e lii) Fiànça outo.g.da pêla CEGG Pãrticipâçóês 5.4., CEGG Conítutora e

lncoeoíâdora LÍDA ê 3ltÍê, pêssoas Íiricàs, .onfo.mê conrta no Têrmo de sêoriti.aráo.

Emirsora: Hâbitàsê. Secúritizàdo.a 5.4

Seriê: 124

volume na Data dê Emissãoi RS 60.000.000,00 Quântidâdedeâtivos:60000

Dãta de vencimento: 21l01/2029

Tárâ .te Ju.os: IGP-M + 9,5%.,., na base3í)
St tüSTINADIMPLENIE

lnadimplêmêítos ío p€.lodor Pendê.ciat da Securitizado.a: Relatório Gerêncal, conte.do ã3 rnfôrhâções rdentiícadas poÍ
lotê e q!e estão desÚitâs no Contraro de Cessâo Fido.iária, rêfeÍente aos meses de dezêmbro a tunho; dá Devedorar Cóp a dos
Côntralos de Arenação Fduclána de Quotas 01,02,03, e 04, reCistrádos nos RTD5 de GO e MT: .da Oevedorar Co
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côôtratôs de cessão de crédrtos, re8ist.ado nos RÍDs do GO, ÊS ê MÍj da Dêvedorâ: Àditamênto âo ContÍato de cessãô

Fidu.iáÍia,pdÍâconiemplaíostatusquodarvendasde otesdoEmprêêndimento01,02,0lê04êeatuàDaçãodo3anexolelll
d. oev€dorar NôtiÍicâçâo âos Adquirentes dos empreendrmemos, acÊrca dâ presente cêssão flduciárà d€ DlÍEitos Creditóriôs,

da Devedorà CompÍovaçâo do patemênto pelâs Oevedorás (BROU sPE váaea Grande, ElDU sPE Tan8ará da 5eÍa, ERDU 5PE

cuabá e SRDU sPE 5ão Mateusl dos valores cotuespondentes das ccBs nà conta do património sepaÉdo, - da Devedoê:

Relarório Trimeska comp.ovando a Deí nação dos Recu6os das Céduas, conforme modeo no Ânêxo Vll do Têrmô de

sec!rit zação, Íeferentê ao perÍodo de taneiro a março e abrll a junhor ' da Devedora: Demonstraçóes Í nance Íâs, bálancerês,

acômpanhados de notas explcahvas das Ehitêntêsj e de oevedora:Demonstrações flnancelras, balaôcetes, acompanhàdos de

notas eipli.à!vas dâ BROU Urban smo (Avalía).

GâÍantiás: li) o Aval, em cada uma das Cédulas; lli) â cêssão Fidociária dê oir.itot creditórios 01,02,03 e 04j (iii) a Aliêíãçáo

tiduciáriâ dê Quotas 01,02,03 ê 04.

Emirsorar HabitãrêcSê.uritiradoÍaS.A,

s€rier129

volume na Dâtâ dê Emissão: RS 74 000.000,00 Q0ântidade dê etivos: 74000

Datâ dê vencimento: 29l11/2022

Terâ dêluros: CDI + I,3%a.á. nâ bate 252

5tâtU§: INADIMPLENTE

hâdlmplêmentos no pêdodor Pendênclas dá Sêcurtzadorã:VerÍlcação da Razão de Gârantia Coíente que deveré se. gua ou

supero. a 2OO%, refereme aos meses de Íevereiro a a8osto, - da Se.orit zadora: Ver Ícação do Fundo de Despesâs, reÍerente a

fevererro a JUlho; e da Devedora. Belaróno TrimestÍâl .om a deecnção detalhada e exalstiva da Oesr náção de Rec!.tos nos

termos do Anexo Vlda CC8, desrevendo os valorês e peícentuais desliiádos a cada Êmpreendlm€nto Avô ap icado no.espectivo

periodo, derembÍo/2018 á Íeveretro/2019, março/2019 a maio/2019 elunho/2019 a ôso5lo/2019

cáÍántiâs: Os cRl contarão.om a rêSuinte teráíti.r Aliênãções Fidu.iárias dê hóvêis

Ehissora: Habitasec 5êcuriliuado.a S.A

Sé.iert30

Volome na oâta de Emissão: ÂS 40.000.000,00 quantldadedeativo!:40000

Datá de vendmento: 29101/2021

Taxa deJuros: COI + 3% a.ã. na barê 252.

St tosrlNAOlMPltNTE

lnâdlmplêmêntos no período: Peôdências: - dâ Secuntizadora:verificaçãô da manlteoção da Rãzão de Garántii em .o mínlmo

150% do valoÍ tótáldàs ObÍrgações Garanndas, refeÍente âô5 he5e5 de dezemb/ô/2018 a tunho/2o19r . da Devedora' Contraro

de alenação hduoária de QLôtas, dêvidàhentê Íecrstràdo naj!nta comercialcompeten!ê (luctsP)r da Dêvêdora: contrato de

cessão rêtiitrado no RrD do Rro delaneiro/iJ; da Devedora: contÍato de DBtnb!ição, devidameote a$inôdo pelas pa.les; dâ

Deledorar lnstrumento de Álienação Fiduciáriâ de Imóvel, devrdàmente ashado pelas partes, sem o prejuizo do eivio de versào

regsÍadare - da Devedoía'Relatório Tr menralde comp.olação da De3nnâção dos Recu6os e o cronograma de avanço dê obras

do tmpreendimento aLvo, nos termos da CC8, relerente ao perÍodo dezêmbro a fevereiro e março a malo.

Garanlia5ravalprestado pela Evêí ConsÍúoÍa e lícorporadora S.4,, Alienaçâo Fiduciá.ia dê lmóvei5 e a Alienâção Fiduciáriâ

.le Quotás qúê sêÍá màntida válid. ê êm vrSor até a eÍetiva @nsthuição dâ Alienâfão Fiduciária dê lmóveis.

tmisrora: Habitasec sêcuÍilizadora 5,À,

Sériê: 132

volumê nâ Data dê Eôis§ão: R§ 76.000.000,00 Quantidadê dê âtivoí 75000

Deta de ven.imento: 16101/2031

Taia dê iurosr|PCA + 7,9% a.a. na basê 360-

Stetos: INAOIMPItNÍE

lnâdhplêm€ntor no periodo: Pendências: da secuínÉdoía: Re atóÍlo dê Ratin8 atua trado, Íeíerente âo periodo de

27104/2A19 a 21/01/70-l9t da Devedoía:Cópia do Contretô de Compromirsos de Ve.da êCompra - Fernão Diás, devidàmente

{

I
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assnado, da Devedora Cópia do Contrato de Compíomhsos de Ve.da e Compra - Píivalià, devdâmente assinado, da

oevedôràr Cópiã do Contrato de Cêssão de Cíéd(os FeÍnão Dras, devrdamente íegEtrado no RTD de 5ão Paulo/sPl

da oevedorã CópiJ do Coítrato de Cessão de C.éditos - Prvara, delidament. re8rstrado.o RID de 5ão Pâulo/SP;

da oevedorã Cópiã dô lnírumenro de alrenação Frduciá.ia Fé.nào Oras, devidamente regrtado no RG! cohpetentel
da O€vedorã Cópià da makicula cônstando a Alienação Fiduciána FeÍnão Orasr da Devedora: Cópra do lnskumento de

Alienação Fidúcára P.ivâ ia, devidamente regi3úãdo ôo RGI competente; dâ oevedora: Cópia da mátri.lla consta.do a

A ienação Fiduclária Privaliaj da Oevedorar Cópia da Notícação acerca dâ Cessão F dlcrá a, ôos termo5 do Anexo I da Cesão

Fidu.iária de Direitos Crêditórios, devendo constar a inÍormação de que todos os vaiores reíeÍente aos contÍatos de ocação

deveÍão seÍ depo3rtados na Conta do Patrimônlo sêparadô; da Oevêdôrâr Cópia dâ Cêíão Fidu.iáriã dê Dirêtô, CredtóÍlos

Fernao Das, devidrmente registrado no RTo de sPlsPr e . da oevedoEr cópia da ce$ão Fiduciára de Di.eitos creditóíos -

PÍivãliâ, devidahentê reglsrrado no RTD de 5?/5P.

Garantiasr Alienação fiducláia do lmóvel Fêrnão oiãs, Alienação riduciária do hóvêlPrivalia; Cesrão Fiduciária de otêitos
Crêditórioi Fernão Oias; Cessão Fiducjária de Dirêitos Crê.litórior Privalia; ê Fundo de Rêseryâ ío vâlor minimo equivâlente a I
lume) parcela médi. dos cRldos próximor 12 (do.e) nêees.

Emiisorar Hâbirâsec Securitizedora s.A

seíer135

volume nâ oata de EmissãorRS 22.251.000 00 Quantidadê dê ativos: 22251

oat. dê venomento: 25108/2029

Iáxá dê ,uros: 9,5% a.a. na bãsê 360.

St tusr INAOIMPLtNTE

rnadlrhplêmêírtôs 60 pêrlodo: Pe.dências dâ secúÍitizadoE r Verifrcação da Razão Mínimê Mensa (135%), refêrêhte âôs meses

de ah.ilà ju hô; dâ 0evedo.a. cópra do contrato de Distribuiç;o, dêvidãmente ás3inado; da 0e!edo.a cópras dos cont.atos de

Locação, devidamente assinado5; de Devêdorar cópia dos contràtos de Garannâ, devrdamente ass nados; - da Devedorã: Cópa

do conirãto dê ce$ão Frducrá.ia, devrdamente ãssinado; da Dê!êdora:cópia do cont.áto de aF de lmóvel, devrdamente

as nado, da Devedora:Cópia do Côntrâtô de Cessão Frdlciárlá reguÍado no RTO de sP/SP, . da Devedora:Cópia do Contrato

dê cessão Fducána re8rskado no BTD de a.acaju/sE; da Dêvêdorá: cópia dã mâtÍÍculá 23.521 com o devrdo reeistro da

Alienação F du.lária, da Devêdorà Cópia do Contrato de Cesão devrdamente regirúado no RTD de SP/sP; - da Devedora:CópÉ

do Co.kato de Cessão devidâhente reg strado .o RÍD de AÉcalu/sE) da DevedorarCópra do Contrato de Aleôação Fidlcrá.ia

de Imóvê devrdamente reSrtrado no RGI 1lq oÍicio de Aracalu/SE; e do Ágente de Med(àoi Relatório de Medição de ObÍâs

coôtendo i.tormações relativas ao andamento da! obras do Empreêndimento, bem comô !m cômpâ.átivô de evoloção ênt.ê o

prev «ô nô CÍônô8Íama Furco Fi.anceiro do Ânero Vl e o efet vamente executado, reíerenre aos pe.iodos de abnl e maro, e

Gâ rântiâs I a Aliêíâção tidu.iária, â Cessão Fidu.iária, à Fiança, fundo de Re*Na ê a C@brigeção

€mLsorar Hâbitarec 5êcuritira.lorá S-4.

5érier 136 Emissão: 1

Volume n. Dâta de Emi$ão: RS 10 500.000,00 Qúanlidadê de atposr 10500

oâta dê vencimento: 28l0212024

Í.re dêluros: CDI+ 6%â.e. na b..ê292
Státus: TNAoIMPLaNÍE

lnadlmplêm€õt6 no período: Pendêncras: . da Secuirtizàdora: V.íiÍicação da Rárào Minima de Garantie, refe.ente aos mesês

março a â8ôsto, da Devedora Cóp â dos Côntratos dê A ienação Fiduciária de rmóvels, dev damente assrnados e/ou regi§trador; i
da Oevedora Relatóío Ínmesval de OeshôaÇão de Reclrsos íos têÍmos dô Anexo lV da CC8, referente àos periodos de

A7/01/2A]9 e 37/A512079 e 07/A612079 a 1!/o8/2At9; e - da Devedora cópradocontratodecessaoFdúcráràdeRê.êbivêis,
devrdamenteregistradonos RTDs.ompetentês

Garâítiar (i) riançã; (ri) cessão Fidu.iária de Rêcebívêis êliiilAliêíâção Fiduciária

EDisrora: H.bità5êc SêcuritiÊdora S,A.
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5érie: 138

Quaõtidade de ativor: 15000volumê na oata de EmissãorRS 15.000.000,00

Data de vêncimenro: 10/04/2023

Íara deiuros: COI +3% â.4. ná bese 252

stãIÚ3: INADIMPLENTE

hadimple ênt6 no pêíodo: PendêncEs: - da Devedorar Comprovaçào da P.enotação (à) dos tnstÍumenro§ de AÍ pa.â Íestrtro

e (b) da ccl pac avêrbaçào, perante o RGI compeiente, cujo o valor totaldos imóveis, coresponda a, no minlmo de 120%; da

Devedora: Relâtório de Desthação de ÂecuBos, nà Íoma do Anexo Vl dá Escritura de Debêntures que deverão eíar
ã.ompanhôdas dos documê.tos comprobatórlos que demonstÍêm a coreta deshnaçào do V.lôrd. Émissãô, referente ao período

de abí /2019 a juôho/2019r da Devedorà: CóPie dos contratos de Alienaçâo Fidu.iária que contemplpm :( m:Íi.t:§ cl oa8

440.688, 55 180,107.207, devidamente assinados, da Devedora: cópia autenticada do Llvro de Íraníerêncra de Debenturês

Nom natvâs,e da Devedora: Cópiá dá Legãloprnion eLaborade pêlo assesor legalda opeíação

Gârantiar: Alienação Fiduciária dê hóvêit. Fi.nça

Em'5sora: Hâbitasêc Secuítiradorà s,A.

Ehirsãor I
quantidadedêativos:96000volsme nã oâta de Emitsão: RS 9 600.000,00

Oate de Vêncimêntor 29104/2024

Texe deruros: CDI + 9%à,ã. na baíê 252

StâtosrlNADlMPLENTE

lnádimplementor no pêíodo: Pendêncàs: .da DevedôÉ Comprovação do status do reglstÍo do ConÍatÔ de Allenação

Fducá a de lmóvel no RGI cômpetenter da SecúÍtrradoÉ: Verificação da Ra2ão de Garantia CoÍente, ÍefeÍente a malo a

agosto; da Securiti2adorá: VenÍrcação do Fundo de Resetua, referentê eos meses de maro a julho, dã Dêvêdorâ Rêlãtório .om

descrtção dêtathâda da destinaçio dos recorsos nos termos do Ânexo lV CC8, descrevendo os valores e peícentuais deninados .
cãdâ Émoíeendimento alvô âpicêdo, ôo respectivo período, rncluindo cóphs dos cô.trâtos e notas frscas no fÔrfrâto "XML,

ÍeÍêrente ao periodo de Mâio á l!lhoj da OevedoÍar Cóplâ do Contíato de Cessão, dêvidâmente asrnado e/ou ÍeBi5ÍadÔ; dâ

Devedora: Cópia do Conlraro de ali€nação Flducrária de lmóveis dêvidamente reBrstrado; e da Devedô.âr Cópiá dôs môtÍculas

-om o dpv'do recbr'ô dd Âlê.àçáo l 
'düL 

drid de 'moeeÉ
Garantiâi: Alieíaçâo Fidu.iária dê lmóveit, Fiança e Fundode Rêsêry.

Emissora: Habitasê. 5êcuritizado.a s.A,

série:145

Qu.ntidadê de ativosr 10000volúme ne Dãta de Emisrão: R5 10.000 000,00

Dârâ de veícimento: 15/05/2023

rala de Ju.or: 1()lr% do CDI + 5% a.a- na base 252.

Stãtur: INADIMPLENIE

hadimplemêntos no p€.íodo: Pendêncies: ã Devedorar Cópia do Contrato de Ce$ão, devidamente re8lstrêdo nos RÍ05 de

Po.to Aêgre/Rs e sP/sP. Pendê^.ias da AGÍ 21/0617019: a Devedora: 1q Áditamento ao contrato de cessão. pâra refletir â

rro.â dô imóve .ônlormê dêliberado.

Garántiâi: li) Àliênação Fidudária dé lmóveit; lii)GaÍantiá Fideius!ória e (iii) rundo dê Rê§êruâ.

Ehissorâ: Habhasêc Sêcú.,tiradora S,A.

volume na Datâ dê EmissãorRS 60.000.000,00 Qu.ntidadedêativos:60000

Datâ de vêncimento: 30/0 5/202 3

IâÉ deluros:100%do COr + 3,5% a.a. na base 252.

StâIus: INÂDIMPLENTE

ln.dihpiementG no perlodor Pendênc as da Devedorà: Dec aração semesÍal arestàndo a ocorêncâ o! nâo dos Evêntôs dê

Vencrmenlo Àntec pàdo, bem.omo os documentos necêssáriôs á .ompÍovàçãô dos Êventos (5€r Inco.po.ação e Partopaçóes ê
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F adorerr da Devedora: Bôlancete Trlmeíral da ASÍN Pan cipaçõês, .eferente ao 20 Tr meslre 2019 (en.êíâdo êm lunho); ' da

5ec!ít zãdorà'Via origrna do 1e aditãóento à CCl, para írn5 de clstódia e, coníorme o caso, adrtamento na 83; da Oeledora:

Copra s nrples dà Es.ÍitLra de Debêntures, devidâmente .egGtrado no RTD SP/SP] dâ Devedoíar Mat.iculà§ .onstando o reg stro

da atienação Fducráriã de imóver, recebemos sônente parte das matricula5j dá Devedorà: Relatório contendo os va ores do

precô médio do metro quadradô de ve.da de unidàdes peíencentes ao mesmo êmpreendrmenlo moblliáiro, diferenciando-se

pêiá sua função.esidencialoo comercral, que tênham sido vendrdas nos 06 metês anterores, coníorme c].5.1.16 1da Es.riturá

de Debêntu.es; - da DevedoÉ: reudos de Ava iação dos lmóves obleto dos lnstrumentos de Alrenação Fiduciára de lmóvÊls; da

Devedôrà:cóprô do rnstrumênro de 1s Adi!amento da AIenaçâo F]duciárie dê 1móveh sPEÍabôntigueÍa, dev:dâmente rec strados

nos RGI competênte§r e da Devedo.a:Cópia das MatrÍcu as lmóveis SPE Tabàntguera constando o re8stro do 1s Adrtamento dà

Â[ênáçào Fidúcrána de imóvêG.

Ga.entias | {i) Aliênáções Fidociá.iã5 dê lmóvels; {ii) Fiençi e liii} Fundode Rêseruã

Emi$o.a I Hãbitasêc 5ecüÍit'zadorã 5,4,

série:154 Emissãor 1

volume ía Data dê tmissão: R5 24.500.000,00 Quantidade de ativosr 24500

Datâ de ven.imento: 1U08/202 3

rârâ d. Jurôr:1(x)%do COI + 5%à,ã, na bâse 252,

Statusr INADTMPLENIt

hâdimplemêntos no Pêíodo: PendêncEs: Matnculat constandô o devrdo regisvo dâ al ênação Frduciórla; e N

Adqu renres sobre á Cersão Êiduciárlà, nos moldesdo Anexo Ildo Contrato de Cessão Frduoár a

Gârântias: (i)^liênações Fldociánà5 dê lmóvêis; (iil Cêssão riduciáíla de Re.ebíveis, lil l)Fiânçà; e (iv) rundo dê ne§€da

Ehisrora I Hâbita5€c s€.uritizadorâ 5.Á

5éÍie: 155 Emissãor 1

volume í. Dalâ de Emissãor RS 10 500 000,00 Quantidadê de âlivos: 10500

oata dê vêí.imento | 11/08/202l

Íãrã d. ruros:101,94 do COI +4,5%â.a. na bate 252.

StâtUS: INADIMPLENÍT

hâdimplementor no período: Pendênc as: Makiculas constando o devido reei§tro da a|enação Fiduciárla, e N

Adquirenres sôbre â Cessão Êiduciária, nos moldes do aneio ll do Cont6to de Ce$ão Fiduciàriá

6â.áítias: (i)Alienações Fldu.iárias de lmóvêls; (iilcê5são Fiduciá.iã de iecêbiveis; liii) Fiança; ê (lv) Fundo de Reserua

Emissorar Hãbhâsêcsecurniuadorõ5,4

Série: 166

volume na Dátâ de Emiisão: RS 8.000.000,00 Qqantidâde de ativosr 8000

Data d€ vên.imento: 3o/08/2021

Tara deiuror 100% do Col + s,5% ã.4. nâ batê 252.

Statur: INADIMPLENTE

lnàdimplementos õo pêríodo: Pêndências: Cóprà do Conlrato de alieôáçâo Frducráía de lmóvel, devdámeite asriado

e prenobdo, e Cópiã do Contrato de Ce5sào dê Créditos, devidamente .egisúado no§ RTO5 POA/RS e SP/SP.

Garantiar (i) Àlienatão Fidú.iáÍiâ dê lmóveh; (ii) Fiançã; ê liii) Fundode ReseNa

Páginô E5 de 86



ANEXO VIII

ao ÍERMO OE SECURmZAçÃO DE CRÉDrOS IMOBIUÁRIOS DA 167! SÉR|E DA 1. EMISSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IMOBIIÉRIOS DA HABITASEC SECURITIZÁDORA S.A. CELEBRADO EM 17 DE

SETEMBRO 2019

Declotoção do Coordenddor Lídet

SANCo ABc BRASIt S/A, instituição financeira integrante do sistemâ de distribuição de valores mobiliários,

inscrita no CNPJ/ME sob o np 28.195.667/0001-06, com escritório na Cidade de São Pâulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Cidade Jardim, ns 803, 2e ãndâr, CEP 01.453_@0, (dorãvante dênominado

"coordenador"), na qualidade de Coordenador da oferta pública de distribuição dos Certlficados de

Rêcebíveis lmobiliários da 167r série da 1r emissão ("Emrssão"), em que a HABITASEC SECURITIZADoRA

s.A., sociedade por ações com registro de companhia securiti?adora perante a CVM, com sede na cidâde de

são Paulo, Estâdo de são Pêulo, na Avenida BriEadeiro Faria Lima, np2894,99andar, conjunto 92,

CEPO1451-902, inscrita no CNPI/MF sob o ns 09.304.427/0001-58 (doravante denominada simplesmente

"E!U!§9IS") atua nâ qualidade de emrssora dos cêrtificados de Recebíveis lmobiliáíros da Emissão, que serão

objeto de oferta pública de distribuição ê â OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORÂ DE TíTUtos E VALORES

MOBltlÁRIOS 5.4., instituição íinanceira, com sede na ctdade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na

avenida das Américas, ne 3.434, bloco 7, sala 201, Baíre da Tijuca, cEP 22640-102, inscrita no cNPl/MF sob o

ne 36.113.87610001-91, atua como agente fiduciário ("ACc!tc-tid!riéI!9"), dêclarâ, para todos os fins e

efeitos, que venficou, em conjunto com a Emissora e com o Agente Frduciáno, a legalidade e a ausência de

vícios da opeÍação, além de ter agido com dili8ência para assegurar a veracidade, a consistênciâ, â coíreçâo

e a suÍiciência das informâçõês prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos lmobilários

da Emissão.

São Paulo, 17 de setembro 2019

BANCO AAC BRASTL S/A

Nome

CarBo:

Nome

Cargo
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