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l. HABITASEC SECURITIZADORA S,4., sociedade por ôçôes com registro de companhia securitizadora
perânte a CVrrÁ, com sede na cidâde de 5ão Paulo, Estado de 5ão Paulo, na Avenida BÍigadeiro Faria Lima,
n'2.894, 9'andàr, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ sob o

n' 8.3U.42710no1-5E, neste ato representada na Íorma de seu Estatuto Social ("EO!§!9Ia");

TERJIIO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS 
^OB|LÉR|OS

Pelo presente instrumento particutar,

. OLtvEtRA TRUST D|STR|BU|DOR^ DE TíTULOS E VÀLORES OB|LIÁR|OS S.4., instiruição financeira,
com fitial na cidade de Sáo Pauto, Estado de 5áo Paulo, nô Rua Joaquim Floriano, n''1.052, 13'andar, sata

132 (parte), ttaim 8ibi, CEP 04534-004, jnscrita no CNPJ sob o n" 3ó.113.E76l0004-34, nesLe ato
representâda na forma de seu Estatuto social ("aeente Fiduciário");

vêm, por este, e na methor ÍoÍma de direito, cetebrar o presente Teímo de Secudtizoçõo de Cíéditos
lmobiliórios ("Íermo de Securitizacão"), pàra vincutàr os Crâlitos lmobiliários aos certiÍicados de

Recebíveis lmobitiários da 169' Série da 1' Emissáo dà Habitasec Securitizadora S.4., de acordo com o

artigo 8'da Lei t'9.514/97, a lnstruçáo da CVM n'414, a lnstruçáo da CVM n'47ó, e demais disposições

Legais apticáveis e âs ctáusutas abaixo redigidas.

cúusuLA PRrÀ.rErRÂ - DEFINçÕEs

í.1. DeÍinições: Para os íins destê Termo de Securitização, adotam-se ôs seguintes definiçóes, sem

preiuizo daquetas que forem Btabetecidâs no corpo do pr6ente:

l.l.í. Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressões em môiúscutas, náo definidas neste

Termo de Securitizaçáo, teráo o significado previsto abaixo ou nos Documentos da Operaçáo (abaixo

definido); e (ii) o masculino incluirá o feminino e o singulâr incluirá o ptural. Todas as referêocias contidas
nêste Termo de Securitizâção a quaisquer outros contrâtos ou documentos significam uma referêncrâ a tais
contÍalos ou documentos da maneira que se encontrem em vigor, conÍorme aditados e/ou, de quaLquer

forma, modificados.

E, na quatidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10, inciso lV, da Ler n'9.5í4197 e dâ

lnstrução CVM n'5E3:

T

"Àsente Ftduciário" Â OLIVEIRÁ TRUST DISTRIBUIDORÁ DE TíTULOS E VALORES

MOBILúRlos s.À., acimâ quatificadà;

"Âlienâcáo Fiduciária de

lmóveis"
Âtienaçáo fiduciária em garantia a ser constituida sobre os lmóveis, nos

termos do lnstrumento Particular de Âlienaçáo Fiduciária de lmóveis;

'aN8t^{a" assooaçÁo BRASTLETRA DAs ENTTDADES DOS 
^,IERCADOS 

FTNANCETRO

E DE CAPITAIS, ôssociaçáo privada com sede nà cidade de sáo Paulo,

Estado de 5ão Paulo, à Àvenida das Naçóes unidâs, n'8501, 21'andar,
Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ/MF soh o n" 34.271.171 10007-

67;

"Âssembteia Geral de Titular6
de CRl"

Âssembteia geral de titulàres de CRI a ser reatizada em conformidade
com a CláusuLa Onze deste Termo de Securitizaçáo;

"8anco Liquidante" lTAÚ UNIBANCO 5.4., instituiçáo financeira, com sede nà cidade de Sáo

Pauto, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Àranha,

no 100, Torre Olôvo Setúbal, CEP 04726-170, inscrita no CNPJ/MF sob o
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n' ó0.701.190/0001-04, responsável peta liquidaçáo financeira dos CRI;

"Botetins de Subscriçáo" Botetins de subscrição dos CRl, por meio dos quais os investidores
subscreverão os CRI e formalizarão a sua adesão a todos os termos e

condiçóes deste Termo de Securitizâçáo e dà Ofertô;

"Bl" À 83 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÁO . SEGT^ENTO CETIP UTVM,

instituiçáo devidamente autorizada peto Banco Centràl do Brâsil para â
prêstação de sêrviços de depositário etetrônico de ativos escriturais e

liquidaçáo finànceira, com sede na Cidade de Sáo Pãuto, Estàdo de Sáo

PàuLo, na Pràça Ántônio Prado, n.'48, Centro, CEP 01010-901;

"ccB" A Céduta de Crédito Bancário n.'4í500611'7, emitida peta Devedora em

íavor do Cedente, no valor de RS 4.000.000,00 (quôtro mithões de reais),
por meio da quaL o Cedente concedeu financiamento imobitiário à

Devedora;

'cct" À Cálutà de Crédito lmobiliário integrat, sem garantia real ou

fidejussória, sob a forína escntural, emitida peto cedente, nos termos do

§3'do artigo 18 da Lei n'10.93íl04 e da Escrituía de Emissão de CCl,

representativa da totalidade dos créditos lmobiliários;

"Cedente" col PANHta HtPoTECÁRn PIRATINI - CHP, com sede no Esrado do Rio

Grande do Sut, Cidade de Porto Ategre, na avenida Cristóvão Cotombo, n"

2955 CJ 501, Floresta, CEP 905ó0.002, inscrita no CNPJ sob n'
18.282.091/0001 50;

"cETtP21" Íem o significado que lhe é atribuído na Ctáusuta 3.2 deste Termo de

Secuntizâçáo;
.CNPJ" Cadastro NacionaL da Pessoa Juídjca do Ministério da Economia;

"CodiEo Ciü1" Lei n'10.40ó, de 10 de ianeiro de 2002;

"Códiqo de Processo CiviL" Lei n' 13.105, de 16 de março de 2015;

"Condições Precedentes" Sáo as condiçóes precedentês para quê a Emissora reôtize o pagamento

do Preço de Aquisiçáo Líquido, conforme previstas na ctáusuta 3.4 do

Contrato de Cessáo;

"conta do Patrimônio
SeDarado

Conta corrente n" 18229.ó, agência n" 7307, mantida iunto ao Banco

Itaú Unibanco S.À., de tjtutaridôde da Emjssora;

"Contrato de Cqitão" O lnstíumento Porticulot de Controto de Cessão de Créditos lmobiliários
e Outíos Avenços, celebrado, nestà dâtâ, entre o Cedente, na quatidade

de cedente, à Emissoíâ, nâ quatidade de cessionária, ô oevedora, na

quàtidade de devedorâ, Íiduciante e intervenrente ônuente e os

Fiador6, nâ quatidade de fiâdores e intervenientes anuentes, por meio
do quàt os Créditos lmobitiários, representados peta CCl, foram cedidos
peto Cedente à Emissora;

"Coordenador Lider" Á Emissorô, conforme autorizada pelo artigo 9' da Instruçáo CVM

no 414/U.,

"Crálitos lmobiliários" os direitos de crfuito decorrentes da CCB, com vator total de principat
dê RS 4.000.000,00 (quatro mithões de reais), acrêscrdo dê Juros
Remuneratórios, bem como todos e quaisquer outros encargos devidos
por força da CCB, incluindo a totatidade dos respectivos acessórios, tais
como encârgos moratónos, muttas, penalidades, indenizaçôes, despesas,
custas, honorários e demais encargos contratuai5 e legajs previstos na e
reLacionâdos à CCB;

"CRI" Certificados de Recebíveis lmobitiá rios da 169'SéÍie dô 1'Emissão da
Emissora, emitidos com lâstío nos Creditos lmobiliários, por meio da
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formalizaçào d6te Termo de Securitizaçáo, nos termos do artigo 8" da

Lei n' 9.514/97',

"CRl em CrrcuLação", para fins
de quórum

Todos os CRI subscritos e integratizados, exctuídos aqueles mantidos em

tesouraria peto próprio Cedente, pela Devedora e peta Emissora, e os de

titutaridade de sociedôdes por eLas controladas;
a comissáo de valores Mobiliários, entidade àutárquica em regime
especiat, vinculada ao 

^linistério 
da Fazenda, criada pêlâ Lei n.'6.385,

de 07 de dezembro de 1976, com sede na cidade do Rio de Janeiro,

estado do Rio de Janeiro, nâ Rua sete de Setembro, n.o 111, Centro,

CEP 20050-006, inscrita no CNPJ sob o n.'29.507.E76l00O1-08;

"Data de Paqamento" Cada datô de pagômento da amortizaçáo do CRI e dos Juros

Remuneràtórios, conforme Ânexo ll deste Termo de Securitizaçáo;

"Data de Emissáo" 18 de setembro de 2019;

"Data de ven mênto Final" a dôtô de vencimento dos CRl, qual seja, 28 de setembro de 2023;

"Devedora" ou "Fiduciante" À CONSTRUTORÂ DITOLVO LTDA., sociedade limitada, com sde na

cidôde de Sâo Pauto, Estado de Sào Pauto, na Àvenida Doutor Cardoso de

Meto, n" 900, 12" andar, Vila OLímpia, CEP 04548-003, inscrita no CNPJ

sob o n' 72.766.736/0001 -Eó;

"Dia utrt" Todo e qualquer dia que nào seja sábado, domingo ou íeÍiado declarado

nacional na República Federôtiva do BrasiU

"Documentos da ODeraÇáo" Os documentos que integram a Emissáo, quais seiam (i) a cCB; (!i) a

Escritura de Emissáo de CCI: (iii) o Contrato de Cessão; (iv) o

lnstrumento Particular de Âtienação Fiduciária de lmóveis; (v) o presente

Termo de Securitizaçáo; e (ü) os Eotetins de Subscriçáo dos CRl,

conforme tirmados por câda titular dos CRI;

"Emissora À HABITASEC SECURITIZADORA 5.4., acima qualificada;

"Emissão" 169'Série da l' Emjssão de CRI da Emissoíâ;

Empreendimento Atvo EmpÍeendimento imobiliário residenciat "José Mariotto Ferreira" situado
no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo;

"Escritura de Emissáo de CCl" O tnstíumento Porticulot de Emissõo cle Cédulo de CÉdito lmobiliário
lntegrol, Sem Gorantio Reol ou Fidejussório, Sob o Foímo EscÍiturol
fiímado, nesta dôta, peto Cedente;

Escriturador tTAÚ CORRETORÀ DECORRETORÀ DE VALORES S,À,, instituiçáo finânceira, com sede na

cidade de 5áo Paulo, Estôdo de Sáo Pauto, nô Avenida Brigadeiro Faria

Lima, n'3.500, 3'andar, CEP o453E-132, inscrita no CNPJ/MF sob o

n" 61.'194.353/0001'64, responsável pêta escrituração da Emissora;

"Evento de Vencimento
Antecipado":

Tem o significado que lhe é atribuído na Ctáusuta 16 da CCB;

"Fiadores" Em coniunto, os Srs. Eduôrdo Àntonio Sahadi Ditolvo, brasileiro,
engenheiro civilf portador da cédula de identidade RG n.' 4.641.479
SSP/sP e inscrito no CPFIMF sob o n.o 000.537.428-69, casado peto

regime de comunhão universàl de bens, nos termos da escriturâ de pacto

antenupcial tavràdo no 30'Sutdistrito do lpiranSa, Sào Pauto 5P, Livro
n" 67, às fls lElv', em 30/í011978 com Heloisa Helena Sitrangulo
Dltolvo, brasiteira, psicanalista, portadora da céduta de identidade RG n'
7.7U.150-X e do CPF/MF n" 013.170.E1E-01, Júl1o CésaÍ da Silveira
Lemos, brasileiro, engenheiro ciüt, portador dà céduta de identidade RG
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n.'11.780.790 55P/SP e inscrito no CPFIMF sob o n." 112.057.838-1,

casado peto regime de comunháo parcial de bens com Glaurà Guimàrãês
Lemos, brasileirô, funcionária pública federôt, portadora da cédula de

identidade RG n' 34.477 .116-7 e do CPF / MF n" 176.E11 .261-91 e Cláudio
JoÉ Sitrângulo, brasiteiro, divorciado, engenheiro civil, portador da

cáiula de identidade RG n.'E.786.811 55P/SP e inscrito no CPFlMF sob o

n.' 04ó.072.588-2, todos com endereço comêrcial na Avenida Doutor
Cardoso de Àtelo, n.'900, 12'andar, Vila Olímpia, CEP 0454E-001, na

cidôde de 5áo Paulo, Estado de Sáo Pauto;

"Fundo de Reserva" Tem o significado que lhe é atribuido na ctáusuta 2.9.3 deste Termo de

Securitização;

"IGP.M" indice GeraL de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela Fundaçáo

Getútio vargas ("EEY");

"lmóveis" hóveis, de propriedade da Fiduciante, obieto da atienação Fiduciária dê

lmóveis, conforme identiÍicados no Ànexo ll do lnstrumento Particular de

Àlienação Fiduciária de línóvei5;

"rNcc" índice Nacionat de Custo da Construçáo;

"lnstituicào Custodiante" OLIVEIRÂ TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOs

S.A., acima quaLificada;

"lnstrucão CVM n'414" Instrução da CVM n'4'14, de 30 de dêzembro de 2004 que dispõe sobre o

registro de companhia abertà para companhias securitizadoÍâs de

créditos imobitiários e de oferta púbtica de distribuição de certificâdos
de recebíveis imobiliários;

"lnstíuçáo CVM n" 476" lnstruçào da CVM n'476, de 1ó de làneiro de 2009 que reguta as oíertas
púbticas de vatores mobiliários distribuídâs com esforços restritos e ô

negociação desses vatoÍês mobi(iários nos mercados regutamentados;

"lnstrucão CVM no 583": lnstÍução CvM n" 583, de 20 de dezembro de 2016 que dispóe sobre o

exercício da funçào de agente íiduciário;
significa a expressão definida no artigo 9qA da lnstruçáo da CV,{ 539;

significa a expressão deÍinida no artigo 90.8 da lnstrução da CVM 539;

Atienacão Fid ria de lmóveis"
"lnstrumento Particular de O lnstrumento Particular de Atienaçáo Fiduciária de lmóveis em Gârantiâ

e Outras avenças, cetebrado, nesta data, entre ô Fiduciante, nô

quatidàde de Íiduciante e a Emissora, nà quàtidade de fiduciária;

"IPCA/IBGE" índice Nacionôt de Preços ao consumidor Âmplo, calcutado e divulgado
peto lnstituto 8íôsiterro de Geografia e Estatistica;

"JUCE5P" Junta Comercjat do Estado de 5áo Pauto;

"Juros Remuneratórios" Tem o signiíicado que lhe é atribuido na CláusuLa 3.1, alínea "(g)", deste
Termo de SecuriLjzação;

"Lei no 6.4O4176" Lei n0 ó.404, de '15 de dezembro de 1976 que dispôe sobre as sociedâdes
por açóe5;

"Lei n' 9 .514 /97 " Lei n'9.514, de 20 de novembro de 1997 que reguta o Sistema de

Financiâmento lmobiliário, institui a alienaçáo fiduciária de coisa imóvel
e dá outras proüdências;

"Lei n' í 93r /04" Lei n' 10.91í, de 02 de agosto de 2004 que dispõe sobre o pàtrimônio de
afetaçáo de incorporações imobitiárias, tetra de crédito imobitiário,
câlula de crédito imobiliário, céduta de crédito bancário, attera o

Decreto.Lei n' 911, de 1" de outubro de 1969, as Leis n.4.591, de 16 de
dezembro de 1964, n' 4.72E, de 14 de jutho de í965, e no 10.40ó, de 10

de janeiro de 2002, e dá outras providênciâs;

/
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Obriqacôes Garantidas

"Oferta" Os CRI seráo obreto de oÍerta púbtica e distribuídos com esforços

restritos, em conformidade com a lnstrução CVM n'476, estando,
portanto, âutomaLicamente dispensada de registro de distribuiçáo na

CVM, nos termos do artigo 6' da reÍerida lnstrução;

"Patrimônro SeDarado" O patrimônio constituído mediante a instituiçáo do Regime Fiduciário,
peta totalidade dos Créditos lmobitiários, representados peta CCl, peta

Conta do Patrimônio Sepàrado e peta Atienação Fiduciária de lmóveis,

incluindo todos seus respe<tivos acessórios, os quais, nos termos do

artigo 11 da Lei n'9.514/97: (i) constituem patrimônio destôcado do

patrimônio da Emissora; (ii) seÍão mantidos apôrtados do patrimônio da

Emissora até que se complete o resgôte da totaLidade dos CRI; (iii) serão

destinados exctusivamente à tiquidaçáo dos CRI a que estão ôÍetados,
bem como ao pagàmento dos respectivos custos de administraçáo e de

obrigôçôes fiscais, inctusive tributos de qualquer natureza, vigentes ou

que venham a ser instituidos ao longo do prôzo do CRl, que tenham como

base de cátcuto eventuàis ganhos apurados pelo Patrimônio Separado;

(lv) estào isentos dê qualquer açáo ou execuçáo promovida por credores

da Emissora; (v) náo sáo passíveis de constituição de garantias ou de

excussão por quaisquer credores da Emissora, por mais privilegiados que

seiam; e (yi) só responderáo pelas obrigàções inerentes ôos CRI a que

estão aÍetados;

"Pràzo de Colocaçáo" Prazo de colocaçáo dos CRl, contado do inicio da Oíerta àté a ocorrênciô
de uma das seguintes hipóteses: (i) subscriçâo e integrâtizâção dâ

totatidade dos CRI pelos investidores; ou (ll) encerrâmento da Oferta a

exctusivo critéÍio da Emissoíâ, o que ocorreí primeiÍo;

"Preço de Aouisiçáo" Tem o significado que lhe é atribuido na Cláusulà 2.E deste Termo de

Securitizaçáo;

Reqrme Fiduciário O regime fiduciário instituido peta Emissora sobre os Créditos
lmobiliários, representados peLa CCl, sobre a Contâ do Patrimônio
Separado e sobre a Àlienaçáo Fiduciária de lmóveis, nos têrmos do artigo
9' da Lei n'9.514/97;

"Tôxa Dl" Variaçáo acumulâda das taxas médias diárias dos Depósitos
lnterfinanceiros ' Dl de í (um) diô, oyer extra'grupo, expressas na íorma
percentual ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e

dois) Dias Úteis, catcutadas e divulgadas peta 83 no inÍormativo Diário
disponívet em sua página na lnternet (htto://www.b3.com.brlot brl)

"Titu dos CRl" Os detentores dos CRI;

"Vàtor Nominal Unitário" Tem o significado que Lhe é atribuido nà CLáusuta 3.1, atinea "(e)", deste

(l) ô obÍigação de pagamento de todos os direitos de crédito decorrenLes
dô CCB, com vator total principat de RS 4.000.m0,00 (quatro mrthôes de
reais), acresodo de Juros Remuneratórios, bem como todos e quaisquer

outros encargos devidos por íorça da CCB e do Contrato de Cessão,

incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como encârgos
moratórios, muttàs, penatidades, indenizaçôes, despesas, custas,
honorários e demais encargos contratuais e legôis previstos e

relàcionados à CCB, e (ii) de quaisquer outras obrigações, pecuniáÍiôs ou
não, incluindo, sem limitaçáo, a responsabilidade pelas declarações e
garantias prestadas peta oevedora e/oLr pelos Fjadores, nos Lermos dos

Documentos da Operação;
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Termo de Securitização

1.2. Todos os prãzos aqui 6tiputados serão contâdos em dias corridos, exceLo se expressômente

Indicado de modo diveÍso. Na hiÉtese de qualquêr dâta aqui prevista nào ser Dia Útil, haverá prorrogaçáo

para o primeiro Dia Útil subsequente, sem quatquer penatidadê e/ou acíéscimo aos vatores a serem pagos.

A regra em referência deverá ser adotada êm todos os Documentos da Operâçáo, inclusive nas Atas de

Assembteiô Gerô1.

1.3, A Emissão regulada por este Termo de Securitizaçáo é realizadà em conformidade com o paÍágrafo

teÍceiro do ârtigo 22 do Estatuto Sociôl da Emissora.

CúUSULA SEGUNDA - oBJETo E CRÉD|TOS ÁoBILIARIOS

2.1. qUÉ!q: Peto presente Termo de securitizaçáo, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e

irretratável, à totatidade dos Créditos lmobiliários, representados peta CCl, cedidos à EmissoÍa peto

Cedente, sem qualquer coobrigação, nos termos do Contrato de Cessáo, aos CRI da tó9'Séíie da 1' Emissáo

da Emissorâ, cuias caracteristicas sáo descritas na Ctáusula 3.1 de6te Íermo de Securitizàção.

2.í.í. O valor integral da subscrição e integrôtizaçào dos CRl, que será êquivatente ao Preço de Aquisição,

ficará depositado e retido na Conta do Patrimônio Separado, e somente será tiberado petà Emissora à

Devedora, por conta e ordem do Cedente, nos termos da Ctáusula 3.1. e seguintes do Contrato de Cessáo.

2,2. Créditos imobitiários Vinculôdos: A Emissora de'ctara que, peto presente Termo de Securitizâçào,

foram vrnculados à presente emissáo de CRI a totatidade dos Créditos lmobitiários, representados peta Ccl,

de sua titulaÍidade, com saldo devedor de RS 4.000.000,00 (quaúo mithóes de reais), na Data de Emissão.

2.2.í. O Regimê Fiduciáno instituido pela Emissora por meio do presente Íermo de Securitização será

registrado na lnstituição Custodiante, nos termos do artigo 23, pàrágrafo único, dô Lei n" 10.931/04,

através dâ declaraçáo contida no Anexo V deste Termo de Securitização.

7.3. Característicasdos Crálitos lmobitiários: As características dos Crálitos lmobitiários, representados

pela CCl, vinculados a este TeÍmo de Securitizaçáo, estáo perfeitâmente descritas e individualizôdas no

Anexo I deste Termo de Securitização.

2.4. VincuLação dos Crédi lmobitiários aos CRI Os pagamentos recebidos pela Emissora em virtudê dos

Cr&itos lmobiliários representados pela CCI serão computados e integrôráo o lastro dos CRI até sua integrat

tiquidaçáo. Todos e quaisquer recursos retativos aos pagamentos dos Crálitos lmobiliários representados
peta CCI estáo expressamente vincutados aos CRI por força do Regime Fiduciário, constituido pela Emissora

em conformidade com o presente Termo de Securitizaçáo, náo estando sujeitos a quatquer tipo de

retençáo, desconto ou compensação com ou em decorrência de outras obrigações da Emissora. Neste

sentido, os Crálitos lmobitiários Íepr6entàdos peta CCl, a CCl, a Âtienação Fiduciária de lmóveis e a Conta

do Patrimônio Separado:

(a) constituem Patrimônio Separado, não se confundindo com o patrimônio comum dâ Emissorâ em
nenhuma hipótese;

(b) permane(eráo segregados do patrimônio comum da Emissora até o pâgamento integràt da
totalidade dos cRl;
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(c) destinam-se exc(usivamente ao pagamento dos CRI e dos custos da administração nos termos deste
Termo de Securjtjzação, bem como ao pagamento dos custos relacionados à EmisÉo, incluindo, mas sem se

Limitâr a (i) emoLumentos da 83 retativos tanto à CCI quànto aos CRI; (ii) remuneração dô Emissora pela

estruturaçáo da Oferta; (iii) remuneração a ser paga à lnstituiçáo Custodiante; (iv) remuneração e
eventuais reembolsos de despesas devidos ao Agente Fiduciário; (v) despesas retativôs a registro de ativos
nos sistemas da 83, e atuatização da classificaçáo de risco dos CRl, se hower; e (ú) averbaçôes e registros
em caítórios de registro de imóveis e titu(os e documentos, quôndo for o caso;

(d) estáo isentos e imunes de quatquer açáo ou execuçáo promovida por credores da Emissora;

(ê) nào podem ser utitizados na prestaçáo de garantias e não podem ser excutidos por quaisquer

credores da Emissora, por mais privilegiâdos que se,am; e

(f) somente respondem pelas obrigaçóes decorrentes dos CRI a que estão vincutados

2.5. À titutaridade dos Créditos lmobiliários representados pela CCI foi adquiridà petà Emissora por meio

da celebração do Contrato de Cessão e de transferência reâlizada por meio da Bl, sendo que todos e
quaisquer recuísos decorrentes dos créditos lmobitiários representados peLa CCI serão depositados

diretamente na Conta do Patrimônio Separado, mediante Íransferência Eletrônica Disponível (TED) ou por

outra íoÍma permitidà ou não vedada petas normas entáo ügentes.

2.6. A CCI rêprêsentativô dos Créditos lmobitiários foi emitida sob a forma escritural ê â Escritura de

Emissáo de CCI encontra-se custodiada peta lnstituição Custodiante, tendo sido a CCI devidamente

registradâ nâ 83, na íormô previstô nos parágràfos 30 e 4o do artigo lE da Lei n' 10.93í /04. A transferência

da CCI do Cedente para a Emissora será realizada por meio de negociaçâo na 83, coníorme previsto no

Contrato de Cessáo.

2.7. Administraçáo Ordinária dos Cíálitos lmobitiários: As atividades íelacionadas à admjnistraçáo dos

créditos lmobiliários Íepresentados integra(mente peta CCI seráo exercidas peta Emissora, incluindo'se
nessas atividades, principalmente, mas sem limitaçáo: o cátcuto ê envio de informaçáo à oevedora
previamente às suas datas de vencimento quanto ao vator das parcetas brutâs decorrenles dô CCB, bem

como o sàtdo devedor atualizado da CC8, atém do recebimento, de forma direta e excLusiva, de todos os

pagamentos que vierem a ser eÍetuados por conta dos Crâlitos lmobitiários representâdos integralmente
peLa CCI na Conta do Patrimônio separado, detes dândo quitaçâo.

2.8. Preco de Aauisi(áo: O preço de aquisiçáo a ser pago pela cessáo da totatidadê dos Crálitos
lmobitiários no âmbito do Contrato de Ce5sáo e mediante os procedimentos estabetecidos no Contrato de

Cessào é de RS 4.000.000,00 (quatro milhôes de rears).

2.E.í. O pagamento do Preço de Àquisição será realizôdo nos termos do Contrato de Cessão, após

deduzrdas as dgpesas e custos relacionados com ã Emissão, conforme descritas no Contrato de Cessáo, e
retidos os vàtores necessários para composição do Fundo de Reserva.

2.9. GêIalrtias da Operação:

2.9,1. Alienacáo Fiduciária de lmóveis: Em garantia do fiel, pontuaL e integral cumprimento das
Obrigaçóes Garantidas, serão constituidas pela Fiduciante a Âlienaçào Fiduciária de lmóveis, sobre imóvêis
os quais deverão estar livres e desembaraçados de quaisquer ônus na data de suô constituiçáo, nos termos
do lnstrumento Particular de Âlienaçáo Fiduciáriâ de lmóveis.
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2.9.2. Garantia Fideiussória: Os FiadoÍes assumem, como fiadores e principais pagadores, em
caráter solidáno e sem qualquer benefício de ordem, a responsabilidade peto pontual e integral
cumprimento dàs obriqações Garantidas.

2.9.1. Fundo de Reserva: Àdicionatmente às garantias acima, tendo em üsta que pàrte do Preço
de Aquisiçáo ficará retido na Conta do Patrimônio Separado, este estará âÍetado pelo Patrimônio Separado
dos CRI parô a constituição de um Íundo de reserva ("Fundo de Reserva"), cuio vator total deverá cobrir o

monLante equivatente às seguintes despesas, a seí recalcutado mensalmente:

(i) Valor equivôlente a 3 (tíês) parceLas de Juros Remuneratónos, com base na úttima Taxa Dl

divutgâda pelâ 83; e

0i) Vator equivatente a ó (seis) meses de despesas retacionadas ao lmposto Predial e Íeríitorial Urbano
(lPÍU)dos lmóveis.

cúusuLA TERCETRA - tDENTrFrcago Dos cRr E FoRr^a DE DrsrRrBurçÁo

3.'1. Caracteristicàs dos CRI: Os CRI obieto da presente Emissâo, cuio lastro se constitui petos Créditos

lmobiliárjos, possuem as seguintes características:

(a) Emissão: 1';

(b) SéÍie: ló9';

(c) quôntidade dê CRI: 4.000 (quatro mil);

(d) valoÍ Global da Série: RS 4.000.000,00 (quatro mithões de reais);

(e) Yalor t{ominal Unitárlo: RS 1.000,00 (mil reôis), na Data de Emi§sáo;

(f) Àtualizôção r,lonêtáriô: não há;

(S) Juros RemuneÍatóíios: 100% (cem por cento) da variação acumutadô Taxa Dl, acrescrda de spreod
(sobretaxa) de 6X (sei5 por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Drâs

Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa prc roto temporis por Dias Úteis decorridos durônte o
pêríodo de vigência dos CRI;

(h) Periodicidôde e Forma de Pagamento da Amortização: de acordo com a tabela constante do
Anexo ll deste Termo de securitizaçáo, observadâs âs hipóteses de àmortizaçáo extraordinária dos CRI

previstas neste Termo de Securitização e nos demars oocumentos da Operaçào;

(i) Periodicidàde dê pagamento de Juros Remunêrâtórios: mensatmente, de acordo com a tabeta
constante do Ânexo ll deste Termo de Securitizaçáo;

U) Prêmio: excepcionalmente, na primeira oata de Pagamento, será devido aos tjtulares dos CRI um
píêmio, no montànte equivalente à'l% (um F,or cento) sobre o Valor Nominal lJnitáno dos CRI na data de
Emissão;

(k) Regime Fiduciário: sim;
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(l) Ambiente de Depósito Elêtrônico, Distribuição e Negociaçáo: 83;

(m) Datâ de Emissão: 1E de setembro de 2019;

(n) Locâl de Emlssão: 5âo Paulo/SP;

(o) Data de Vencimento Final: 28 de setembro de 2023;

(p) Prazo de vencimento: í.471 (mit, quatrocentos e setenta e um) dias corridos da oata de Emissáo;

(C) Taxa de Amortizaçâo: vanável, de acordo com a tabeta de amortização constante do Anexo ll

deste Termo de Securitização;

(r) GaÍantlar: além da instituição do Rêgime FiduciáÍio sobre os Créditos lmobitiários, a presente

emissáo conta com a ALienação Frduciária dos lmóveis, Garantiô Fidejussória e Fundo de Reserva;

(s) Coobrigação da Emissorâ: não há;

(t) Carência: não há;

(u) Subordinâção: o CRI será emitido em uma única série;

(v) Data do Primeiro Pagàmento de Juros Remuneratórios: 30 de 5etembro de 2019;

(w) Data do PrlmeiÍo Pagamênto dê Amortizaçáo Programada: 29 de outubro de 2020; e

(x) Forma: escnturat.

3.2. Reristro dos CRI: Os CRI serào depositados para: (l) distribuição púbticô no mercado primário, sendo

a distribuiçáo liquidàda financeirômente de acordo com os procedimentos da 83; e (ij) negociâção no

mercado secundário, observado o disposto neste Termo, por meio do CETIP21, administrado e
operacionalizado peta 83, sendo as negociações liquidadas financeiramente e os CRI custodiados

etetronicamente na 83.

3.3. Oferta dos CBI: Os CRI serào obieto de djstribuiçáo pública com esforços restritos, nos termos da

lnstrução CVM 47ó, sob o regime de cotocâção de methores esforços, a ser realizada diretamente peta

Emissora, nos termos do artigo 9' da lnstrução CvM n" 414104, tendo como púbtico-âlvo investidores
profissionars, conforme definidos no artigo 9-A da lnstrução CV^,t n'539, de 13 de novembro de 2013
(" lnvestidores Prof issionais").

3.1. Em atendimento aos requisitos Btabetecidos na lnstruçáo CVM t" 414/04, à Emissora declara que

atende a regutamentaçáo relacionàda (i) ao cadastro de ctientes, de conduta e de pâgamento e
recebimento de vatores aplicáveis á intermediaçáo de operaçóes reatizadàs com vâlores mobitiários em
mercados regutamentados de vatores mobitiários; (ii) ôo devêr de verificaçáo da adêquaÇão dos produtos,
serviços e operações ao perfil do chente; (iii) à identificaçáo, cadastro, registro, operaçóes, comunicação,
timites e re6ponsabitidade administrôtiva referentes aos crimes de,.lavagem', ou ocuttâçào de bens,
direitos e valor6. Em observância ao previsto âoma, a SECURITIZÁDORÁ àtesta que obserya os
procedimentos e obrigaçóes relacionâdos à atividade de distribuiçáo de vâtorês mobiuários, dispostos nos
Capítulos lll, Vll e Vlll da lnstruçáo CVM n.505/11, na tnstruçáo CVM n.539/í3 e na tnstruçâo CVM no
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3.5. Â Oíerta dos CRI será realizada em conformidade com a lnstrução CVM n.47ó e com as demàis
disposiçôes legais e regulàmentares ãpticáveis e está automaticamente dispensôda de registro de
distribuiçáo na CV , nos termos do artigo 60 da lnstrução CV^4 n'47ó.

3.5.1. Em atendimento ao que dispóe a lnstruçáo CVM no47ó, os CRI obieto dô OÍerta seráo
ofertados a, no máximo, 75 (setenta e (inco) lnvestidores Profissionais e subscritos ou âdquiridos por, no
máxjmo, 50 (cinquenta) lnvestidores Profissionais. De acordo com os termos da lnstrução CVM n0476, a
Emissora deverá manter lista de retaçáo com a identificação dos lnvestidorês Profissionais consuLtados,
identrficando aqueles que efetivamente subscreveram os CRl.

3,5,2. Os CRI serào subscritos por mejo da assinàturô dos Boletins de Subscriçáo e serão
integralizados no ato de subscrição, pe(os lnvestidores Profissionais, de acordo com os termos dos reÍeridos
Botetins de Subscriçáo, devendo os lnvestidores Profissionais, por ocasião da subscriçáo, fornecer, por
escrito, declaração no 8o(etim de Subscrição, atestando que:

(a) estào cientes de que a oferta dos CRI nâo foi registrada na CVM;

(b) estáo cientes de que os CRI ofertados estão sujeitos à5 íestrições de negociação previstas na

lnstÍução CVM no 476; e

(c) sáo lnvestrdores Profissionâis, nos termos do artieo 9-A da lnstrução CVr!^ n'539

3.6. lnicio dâ Distribuiçáo dos CRI: O inicio da distíibuição pública dos CRI deverá ser informado pela
Emissora à CVM, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, contado da primeira procura a potenciais investidores e,
nos termos do 5ío do artigo 7ô-Â da lnstrução CVM n" 476, ô comunicaçáo de que trata esta Ctáusuta deverá
ser encaminhadà por intermédio da página da CVM na rede mundiâl de computadores e conter as

informações constantes do Anexo 7.Á da lnstrução CVM n' 476, exceto se de outrâ Íorma vier a ser
orientado peta CVM.

1.7. Encerramento da Distribuiçáo dos CRI A distribuiçáo públicô dos CRI será encerrada quando dà
subscriçáo e integratização da totalidade dos CRt, devendo a Emissoía enviar o comuntcado de
encerramento à CV/l no prâzo legat, conforme previsto na Cláusulâ 3.5.1. deste Termo de Securitizaçào.

3.7.1. Em coníormidade com o artigo 8'dà lnstruçáo CVM no 476, êm até 5 (cinco) dias corridos
contados do encerramento da Oferta, â Emissora deverá realizar a comunicaçào de encerramento dô Oferta
à CV^,t, devendo referida comunicação ser encàminhada por intermedio da página da CV^,l na rede mundial
de computadores ou, câso estê meio esteja indisponívet, por meio de protocolo em qualquer dos endêreços
da CVM na cidade de 5áo Pàulo, Estôdo de São Pauto, ou na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.

3.7.2. Caso a Oferta não seja encerrada dentro de 06 (sêis) meses da data de seu inicio, a

Emissora deverá reaLizar a comunicação prevista na Ctáusula 3.5.1. deste Termo de Securitização com os

dados disponiveis à época, comptementando.o semestratmente até o seu encerramento.

3.8. Neqociacão nos Mercàdos Requtamentados de Vàlores litobitiários: Os CRI poderáo ser negociados em
mercados organizados de valores mobiliários: (i) apenas entre investidores quaLiíicados, assim deftnidos nos
terínos da lnstrução CVM n.519 ("lnvestidores Quatificados',), e (ii) depois de dêcorridos 90 (noventa) dias
contados da data de cada subscrição ou aquisiçáo petos lnvestidorB profissionàis (,,período de Restncào,,),
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conforme disposto, respectivamente, nos artigos 15 e 1l da lnstruçáo CVM n'47ó e obseívado o

cumpÍimento, pela Emissora, do artigo 17 da lnstruçáo CVM n'47ó. Após o Periodo de Restrição e
observado o disposto na lnstruçáo CVM n" 47ó, os CRI poderáo ser negociados entre lnvestidores

Quàtiíicados nos mercados de bâtcào organizàdo.

3.E.í. Observadas as restriçóes de negociação acima, os CRI da presente Emissáo sommte poderão

ser neSocrados entre lnvestrdores Qualificados, a mênos que a Emissora obtenha o registro de oÍertâ
púbtica perante a CVM, nos termos do coput do artjgo 21 da Lei n'ó.385/7ó e da lnstrução CVM n" 400.

3.9. Dectaracões: Para fins de atender o disposto no item 15 do Anexo lll dâ lnstrução CVM n'414,
seguem como Anexo lll, Ànexo lV, Ânexo V e Anexo Vlll ao presente Termo de Securitizaçáo, declôrôçôes
emitidas pelà Emissorà (na quatidade de emissorô e de coordenador lider da Oferta), pelo Âgente Frduciário

e peto Custodiante.

CúUSULA qUARTA . sUBscRçÃo, INTEGRALIZAçÁo E TITULARIDADE Dos cRI

4.1. Subscricáo dos CRI Os CRI serâo subscÍitos por meio da assinàtura de Botetjm de SubscÍiçáo pelo
lnvestidor Prof issional

4.2. lnteqralização dos CRI: A integratização dos CRI será realizada em moeda corrente nacionôt,

conforme estabete(ido no Boletim de Subscrição. O preço de integratização será equivatente ao Valor
Nominal Unitário, na Data de Emissáo, acrescido do Juros Remuneratórios, calculada pro ratà die, desde ô

dâta da primeira integÍâtizâçào dos CRI àté a data de 5ua eÍetiva integralizaçáo, sendo admitido ágio ou

deságio negociado na distribuiçáo. A integratizâção dos CRI será realizada via 83 ou mediante crédito em

conta corrente de titulâridade dâ Emissora.

4.3. Titutaridade dos CRI: 
^ 

titularidade dos CRI sêrá comprovada pelo extrato em nome de cada titutar
e emitido pela 83, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na 83. Adrcionalmente, serào
admitidos extratos emitidos pelo Escriturador com base nas informôçôes prBtadas pela 83.

cúusulA eurr{TÀ - cÁLcuLo oo salDo DEVEDoR E JURos REflUNERÂTôRtos Dos cRt

5.í. Forma de Pagamento dor CRI: A amortizàçáo do Vator Nominal Unitário dos CRI e os Juros
Remuneratórios, serão pagos nâs Datâs de Pagamento e demais condições especificadàs no anexo tl deste
Termo de Securitização. 05 Juros Remuneratórios serão calculados de acordo com a seguinte fórmula:

I = ÍVNb x (Fator d.e l7,,Íos - l)l
Onde:

:!i Vator unitário de iuros, acumulado no período, calcutado com E (oito) casas decjmais, sem
arredondamento.

YlE Valor Nominâl Unitário ou satdo do Valor Nomjnàl unjtário dos CRI na data da primeira
integratizaçáo dos CRl, ou dâ última âmortizaçáo ou incorporaçáo de juros, se houver, calcutado com g

(oito) casas decimâis, sem arredondamento.

Fâtor Juros: Fator de juros composto pelo parâmetro de ftutuaçáo ãcrescido de sobretôxa (spreool),
catcutado com 9 (nove) câsas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma
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Fator de JuÍos = (Fator Dl x FatoÍ Spread)

Onde

Fator Dl: Produtório das Tôxas Dl, desde a data da primeirô integratizaçáo dos CRl, ou a Data de
Pagamento imedjatamente ônterior, inclusive, e a próxima Data de Pagamento ou data de cálculo,
exctusive, catcutado com 8 (oito) casas decimais, com arrendamento, apurado da seguinte Íorma:

flrr * rorot

onde,

Número de taxas Dl over utitizadas;

NÚmero de ordem da Tãxa Dl, variando de 1 (um) até n

f!!É Taxa Dl de ordem k, expressa ao dia, catcutada com 8 (oito) casas decimais, com àrredondamento,
da seguinte formai

N:

k:

TDIK= í41! + r'lr\100 ) -1

Onde

zu Taxa Dl ovêr divulgada peLa 83, utitizada com 2 (duàs) casôs decimais

Fâtor Spread: Sobretôxa de juros fixos caLcutados com 9 (nove) câsas decimais, com ârredondamento,
conf orme caLcutado abaixo.

,Soread 'rfrFatorSprecd = (-loo +1)

Spread: 6,0000 (sêis inteiros);

9gg Número de dias úteis entre a data de primeirâ integratizaçào dos CRl, ou a Data dê pagamenLo

imediatamente anterior, inctusive, e a próxima Data de pagamento ou data de cálculo, exctusive;

Observaçôes

(i) a Taxô Dr deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimâis divulgàda peta 83;

(ii) o fator resultante da expressào (1 + rDlk) é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais sem
arredondamento;

_tl-
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(iii) efetua-se o produtório dos fatores diários(1+IDIk), sendo que a cada fator diário acumulado,
trunca-se o resuttado com 1ó (dezesseis) casôs dedmais, apticando-se o próximo fatoÍ diário, e assim por
diante até o úttimo considerado;

(iv) uma vez os fatores estando acumulàdor, considera.se o fator resuttante do produtório Fator Dl com
8 (oito) casôs decimais, com arredondamento;

(v) o íâtor resuttante da expressão: Faaor DI x Fator SpÍead deve ser considerado com 9 (nove)
càsas decimais, com arredondamento;

(vi) para à aplicaçáo de "Dlk" será sempre considerado à Taxa Dl divuLgada no 5" (quinto) Dia Útil
imediatamente anterior à data de cátcu(o (exempto: para cátcuto no dia 15, a Taxa Dl considerada será a
publicada no dia 10 peta 83, pressupondo-se que tanto os dias 10, 11, 12, '13, 14 e 15 são Diàs Úteis).

O Cátculo da Âmortização do sàtdo do Vator Nominat Unitário do CRI será catculado da sêguinte formô

AAI=(VNb xTAt) xAMi

Onde,

&\!i Vator unitário da i-ésima pôrceta de amortizaçáo, calcutado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento.

VNb: ConÍoímedefinidoànteriormente

I4!! Taxa da i'ésima parcela de amortização, informada com 4 (quatÍo) carâs decimais, conforme os
percentuais iníormados na cotunâ "Tàxa de Àmortização TÀi", nos teímos estabelecidos na tabela
constante do Anexo ll deste Termo de Securitrzaçâo.

4!! Àmortização minima do i'esimo periodo calculado com 10 (dez) casas decimais, com
arredondamento, de acordo com a seguinte condicionante:

Se: 
SDi 

< 1i AMi = O

Set síl > 1i AMi = I_l

Onde

SDi: Saldo devedor unitário no i-ésimo período, conforme vator informado na cotuna "satdo Devedor
Unitário dos CRl" do Anexo ll do presente Termo de Securitizàção.

O cátculo da pàrcelà bruta do CRI (PMT) será calcutada da seguinte íorma

Pl = AAi+ l
Onde

Pl: Vator da r-ésima paÍceta bruta do CRI

AÁi: Conformedefinidoanteíiormente
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j ConfoÍmedefinidoanteriormente.

5.2. Prorroqacão de Prôzo: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer

obrigação pela Emissorâ àté o 1'(primeiro) Dia Útit subsequente, caso o vencimento corncida com um dia
que nào sela Dia Útit, sem que hajô quatquer acréscimo aos vatores a serem pàgos.

5.3. Datâs de Pasàmento: As datas de pagamento de Juros Remuneratórios e da amortizaçáo dos CRI

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

5.4. lntervato entre o Recebimento e o Paqamento: Fica certo e aiustado que deverá haver um intervalo
de peto menos 1 (um) Dia Útit entÍe o recêbimento dos recuísos necessários para reatizar os pagamentos

referentes aos CRl, advindos dos Cíéditos lmobitiários e a realização peta Emissora dos pagamentos

Íêfêrentes aos CRl.

5.5. Substituicào da Taxa Dl: Se a Taxa 0l náo estiveí disponivel quando da Data de Pagamento dos

Juros Remuneratórios, será utitizado, em sua substjtuiçáo, para apuraçáo da Taxa Dl, o percentual

correspondente à Úttima Taxa Dl divutgôda oÍiciôtmente até ô data do cálcuLo, náo sendo devidas quaisquer

compensaçôes financeiras, multas ou penatidâdes, quando da divulgação posterior da Taxa Dl. Na hipótese
de extinção ou impossibilidade legal de utilização da Taxa 01, ou de ausêncra de apuração ou dNrrtgaçâo da

Taxa Ol por prazo superior a íO (dez) Dias Úteis consecutivos, ou a 15 (quinze) Dias Úteis atternados
durante o período de 180 (cento e oitenta) dias imediatàmênte anterior à üttima dàtô em que se verificar a

ocorrêncrâ de qualquer desses eventos, a Emissora fica desde já autorizada a utitizar, para apuraçáo dos

valores devrdos em razáo deste Termo de Securitizaçáo, seu substituto tegal ou, na sua falta, o IPCA/I8GE.

No caso de extinçáo ou impossibitidade tegal de utilização, âusência de apuração ou divutgação do

IPCA/IBGE a Emissora deverá, em até 2 (dois, Dràs Úteis contados de referido evento, convocar uma

Assembleia Gerat de Íitutares de CRI para que seia deliberado petos Íitulares dos CRI o novo parâmetro a

sêr utitizâdo para a remuneraçào dos CRl. Caso os titulâres de CRI e â Devedora não cheguêm em um

acordo sobre o novo parâmetro a ser utilizado para a remuneração dos CRl, a Emissora poderá, ô seu

exclusivo cÍitério, solicitar à Devedora, o pàgamento antecipâdo total do saldo devedor dâ CCB no prâzo de

até 30 (trinta) dias contados dâ data da assembteia prevista acima ou na próxima Dôta de Pagamento, o
que ocoÍíer primeiro, e consequentemente reahzâr o resgàte ante(ipado totat dos cRl.

CúUSULA SEXTA . AA.TORTIZAçÃO EXTRAORDINÁRIA PARCIAL OU RESGATE ANTECIPAOO TOTAL

6.1. Ântecipacão dos CrÁjitos lmobiLiários: Os Créditos lmobitiários oriundos da CCB e representados

peta CCl, poderão ser àntecipados nos seguintes casos: (i) vencimento antecipado dâ CCB; (ii) caso a

Devedora realize a amortizaçáo extraordinária dos CrÁjitos lmobitiários, conforme procedrmentos descritos
na CC8; ou (iii) caso a Devedorô fo) seia exigidà a reaLizar a Àmortização Extraordinária Compulsória em

virtude da não verificação da Râzáo 
^,línima 

de Garantia, ou íb) reatize ô Amortizaçáo Extraordinária
Facuttàtiva, conforme definido no Contrato de CesÉo. Nestes casos, ô Emissora utrlizará os recursos

decorrentes desses eventos para a amortização extraordinárià pàrciaL e proporcional, mas timitado a 98%

(noventa e oito por cento) do Vator Nominal Unitário, nâ píóximâ Data de Vencimento, ou, conforme o
caso, caso haja a antecipação totâl dos CRI, em até 2 (dois) Dias Úteis contados dô datô de recebimento
dos reíeridos recursos na Conta do Patrimônio Sepàrado.

ó.í.1. Nâ hiÉtese de amortizaçáo extrôordinária parcial dos CRl, se necessário, a Emissora elaborôrá e
disponibitizará ao Agente Fiduciário um novo cronograma de amortização dos CRl, bem como atualizará o
cadastÍo na 83, recatculôndo os peícentuais de ãmortização das parcelas futuras, caso apticávet, sendo tâ[

L
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cronograma considerado, â partir da data de disponibilizaçáo ao Agente Fiduciário e atuatizaçáo na 83, a

tabela vigente.

6,í.2. Adicionatmente, os pagamentos recebidos pelâ Emissora em virtude de um Evento de Vencimento
Antecipado, do cumprimento das obrigaçóes pecuniárias previstas na CC8, nos termos do Ànexo lt da CCB,

ou da amortização extraordinária da CCB, deveráo ser creditados na Conta do Patrimônio Separado e
apticados únicô e exclusivamente ao pagamento dos CRl.

6,2, Valor do satdo devedor em decorrêncja da antecipaçáo dos Créditos lmobitiários: A amortizaçáo
extraordinária parciaL e/ou o resgate ôntecipado totat dos CRl, em decorrência da antecipôção dos Créditos
hobiliários, conforme previsto na Ctáusula 6.1, deste Termo de Securitização, serão realizados peLo

percentual do Valor Nominal Unitário do CRl, timitâdo a 98% (noventa e oito poÍ cento), no caso de

amortizaçào extíaordinária parcial, e pelo Vator Nominal Unitário, no caso de resgâte anteciDado total,
acrescidos de Juros Remuneratórios, nà data do evento, de forma pro roto die, conforme disposto na

CLáusuta 5.í deste Termo de Securitizaçáo.

6.3. Destinaçáo dos recursos dos Crálitos lmobitiários: 0s Créditos lmobitiários oriundos da CCB e
representados peta CCI destinam.se exclusivàmente ao Empreendimento ÀLvo àté a dôta de vencimento da
CCB ou até à data de sua tiquidação antecipada (o que ocorrer primeiro), bem como ao pagamento dos

custos diíetos Íetativos à construçáo do Empreendimento Atvo e os custos gerais da incorporação
imobitiária, ou seja, todas e quaisquer despesas oriundas do desenvolvimento do Empreendimento Alvo.

Quôtquer alteração nos percentuais mencionados no Anexo I deverá ser precedida de atteração do referido
anexo. A comprovaçáo da referida destinâção dos recursos será feita peta Devedorâ à Emissora, com cópia
ao Agente Fiduciário, trimestralmente, a pôrtir da data de emissáo da CCB, com descrição detalhada da

destjnação dos Íecursos nos termos do Ànexo lV da CC8, descrevendo os vâlores e percentuais destinôdos ao
Empreendimento Alvo ôplicado no respectivo período, respeitado o prôzo limite da data de vencimento da
CCB ("Retatório Trime5tral"), acompanhado dos comprovant6 de destinâção dos recursos da CC8,
inctuindo, mas náo 5e, limitando, ao cronograma de àvànço de obras do Empreendimento Alvo caso o
imóvel este.iâ nâ etapa de construçáo/incorporâçáo, e/ou âinda, cópia das notas fiscais e seus arquivos X/üL

de autenticaçáo e/ou contratos e/ou ao(s) compíovante(s) de depósito(s) de pagamento(s) ou de
transferência(s) eLetrônica(s) de pagamento(s) dô(s) parceta(s) dos custos e/ou despesas incorridas no
período. Adicionatmente, a Devedorâ, desde já, autoriza a Emissorà e, aindà, o Âgente Fiductáno, a

fiscauzar, càso entêndam nêcessário, ou por força de umô solicitação a e5tes expedidô por órgáos púbticos,

â apticaçáo dos recursos obtidos pelô oevedora por meio da CCB, diretamente ou por meio de empresas
contratadas, a qualquer tempo, independentemente da obrigôção de apresentaçáo, pela EmiLente, do
ReLatório Trimestrat.

6.4. A Emissora e o Agente Fiduciário serão responsáveis por veriÍicar o cumprimento da destinôção dos
recursos àssumido pelâ Devedora, sendo que referida obrigôção se extinguirá quando dô comprovaçáo, pela
Devedora, da utiLização da totatidade dos recursos obtidos com a emissáo da CCB, conforme destinaçáo dos
Íecursos prevista nà acima.

ó.5. Sempre que solicitado peto Cedente, peto Agente Fiduciário ou peLa Emissora, conforme o càso, ou
poÍ força de uma soticitâção a e5tes expedida poÍ óígãos públicos, inctuindo, sem limitação, â Recêita
Federal, a oevedora se obriga a comprovâr a apLicaçáo dos recuEos da CCB, em até 03 (três) Diàs útejs,
por meio de declàrâçáo e/ou da apresentação de contratos, notas fiscais, fatuÍas e/ou documentos
relacionâdos âo Íinanoamento imobiliário de ôcordo com os termos da CCB.

6,6. Âpós o recebimento do ReLatório Trimestral e dos documentos descritos na ctáusula 6.3 acima, o
Agente Fiduciário dos CRI será rêsponsáveL por verificar, com base no Rehtório Trimestral, o cumprimênto
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da destinaçáo dos recursos assumido pela Devedora, sendo que referida obrigaçáo se extinguirá quàndo da

comprovação, pela Devedora, da utitizaçáo da totalidade dos recursos obtidos com a emissào da CCB,

conforme destinação dos recursos preüsta nas ctáusutâs acima,

6.7. Sempre que soLicitado pelo Cedente, pelo Agente Fiduciário dos CRI ou peta Securilizadora,
conforme o caso, ou por força de uma solicitação a estes expedida por órgãos púbticos, incluindo, sem

Limrtação, a Receita Federal, a Devedora se obriga a comprovar a aplicação dos recursos da CCB, em até 03

(três) Dias Úteis, por lheio de declaração e/ou da apresentação dos documentos descritos na cláusuta 6.3

acima relacionados ao presente financiamento imobiliário de acoÍdo com os termos da CC8.

6.8. Caberá a Devedora a verificaçáo e anátise da veracidade dos documentos encaminhados atestando,
inctusive, que estes não forôm ob]eto de fraude ou adutteraçào, náo cabendo ao Agente Fiduciário ê à
Se(uritizadoía a responsabilidade por venÍicar ô suficiência, validade, q'ratidade, veracidâde ou

comptetude das informaçôes técnicàs e financeiras dos eventuais documentos envtôdos peLa Devedora, tais

como notâs fiscais, faturas e/ou comprovantes dê pâgâmento e/ou demonstrativos contábeis da Devedora,

obieto dô destinação dos recursos, ou ainda qualqueÍ outro documento que lhe seia enviado com o fim de

comptementar, esctarecer, retiíicar ou ratificar as informaçôes prestadas.

cúusulÂ sÉnr,u - oBRTGAçôES DA El rssoR^

7.1. Fatos Relevantes acerca dos CRI e da orópriâ Emissora: A Emissora obriga_se a informar Lodos os

Íatos relevantes acerca dos CRI e da própriô Emissora mediante pubticaçào no iornat de pubticaçáo de seus

atos societários, assim como imediatamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio

de comunicaçáo por escrito.

7.7. Retatório Mensat: a Emissora obriga-se ainda a elaborar um retatório mensôt, a partrr do mês

subsequente à integratizaçáo dos CRl, bêm como a coLo<á-lo à disposiçáo dos investidore§ e enviá.to ao

agente Fiduciário até o 25" (ügésimo quinto) dia de cada mês, ratrficando a vinculaçáo dos Créditos

lmobitiários aos CRl,

O referido relatório mensàl deverá incluir o conteúdo constante no Anexo 32.11 da lnstruçáo CVM 480/09,

dêvendo ser disponibilizado no sistemâ Fundos.NET, conforme Ofício Circutar n" 10/2019/CVl,t/SIN

7.1. Responsável Deta EtaboraÇáo dos Relatórios Melsais: Tâis retatórios de gestão seráo preparados e

íornecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora

7.3,1. A Emissora dectara que veriÍicou a tegalidade e ausência de vícios da emissão dos CRl, atém da

veracidade, consjstência, correçáo e suficiência das informôçôes prestadas no presente Termo de

Securitizaçáo.

7.4- Fornecimento de lnÍormacôes Relativas aos Créditos lDqbiliáries: A Emissora obÍiga-se â fornecer
aos Titutares dos CRI e ao agente Fiduciário, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento
da respectiva soticitaçáo, todas as informaçôes relativas ôos Crálitos lmobitiários, desde que estas esteiôm
disponiveis ou sejam disponibitizadas à Emissora por parte do Cedente e/ou da Devedora, conforme o caso.

7.4.1. A Emissora obriga'se, ainda, a (i) prestar, fornecer e permitir o acesso do Agente Fiduciário, em 5

(cinco) diâs úteis contados da data de soticitação fundamentada deste, a todas as informações e
documentos necessários ao desempenho de suas íunçôes retativas aos CRI; (ii) encaminhar ao Agente
Fiduciário, na mesma datâ de suas pubticaçóes, os atos e decrsóes dô Emissora destinados aos Titulares dos
CRI que venham a ser pubticados; e (iii) informar ao Âgente Fiduciário a ocorrência de qualquer dos eventos
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que seiôm de seu conhecimento, que peÍmitam a ântêcipação dos Créditos hobitiários, conforme previsto
no ContÍato de CBsão e neste Termo de Securitização, imediatamente ôús tomar conhecimento de sua

ocorrênciâ, náo sendo considerados para esta finatidade os prazos e/ou períodos de cura estipulados, bem
como as medidas extraiudiciais e judiciais que tenhaÍh e venham a ser tomadas pela Emissora.

7.5. Relatório Anual: A Emissora obriga-se desde iá a informâr e ênviar o organogrâma, todos os dados
financeiros e atos societários necesiários à realizaçáo do relatório ânual, conforme Instruçâo CV,t n'583,
que venham a ser soticitados peto Âgente Fiduciário, os quais deveráo ser devidamente encâminhados pela

Emissora em até 30 (trinta) dias corridos ântes do encerramento do prazo parÀ disponibiLização na CVM. O

reíerido organogrâma do grupo societário da Emissora deverá conter, inclusrve, controladores, controlâdas,
controle comum, coligadas, e integrante de bloco de controle, no encerramento de cada exercicio social.

7,6. A Emissora obriga-se, nerte ato, em caráteÍ irrevogável e irretratávet, a cuidar para que as

operaçóes que venha a praticar no àmbiente 83 seiam sempre amparadas pelas boas práticas de mercado,
com ptena e perfeità observância dâs normas apticávêis à matéria, isentando o Agente Fiduciário de toda e
quatquer responsabitidade por rectamàçôes, preiuizos, perdàs e dànos, lucros cessôntes e/ou emergentes a
que o não respeito às referidas normas der causa, desde quê comprovadamente não tenham sido gerados

por atuaçáo do agente Fiduciário.

7.7. Â Emissora neste âto derlâra que:

(a) é uma sociedade devidamente organizada, constituídâ e existente sob a foíma de sociedade por

ações com registro de companhia aberta de acordo com ôs lejs brasrleiras;

(b) está devidamente àutorizada e obteve todas as autorizàçôes necessárias à celebraçáo deste Termo
de Securitização e dos demais oocumentos da Operação de que seja pône, à emissão dos CRI e ao

cumprimento de suas obrigações âqui previstas e preüstâs nos demais Documentos da Operaçáo de que

seja parte, tendo sido sôtjsfeitos todos os requisitos tegais e estatutários ne(essários íeferentes à Emissora
para tanto;

(c) os representantes lêgais que assinam este Termo de Securitizaçáo e os demais Documentos da

Operação de que seja parte têm podereí estôtutários e/ou delegados para assumir, em sêu nome, as

obrigaçóes ora estabelecidas e, sendo mãndôtários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando

os respectivos mandatos em pteno vigor;

(d) é tegítima e única titular dos Créditos lmobiliários representados pela CCI e da Alienação Fiduciária
de lmóveis prestadas nos teímos do Contíato de CBsão;

(e) foram contratados escritórios especializados para avatiar os Créditos lmobitiários representados
peta CCl, e, em coníormidade com a opinião LeSat dô operaçáo, encontram-se livres e desembarôçados de
quaisquer ônus, gravames ou restriçóes de natureza pessoât, real, ou arbitrat, náo sendo do conhecimento
da Emissora a existência de quatquer fato que impeça ou restrinjô o direito da Emissora de celebrôr este
Termo de Securitizaçáo e os demais Documentos dã Operaçáo de que sera parte;

(Í) tomou todas as côutelas e agiu com elevados padrões de ditigência para asseguÍar â existênciâ do
Crédito lmobiliário, nos exatos valores e na5 condiçôes descritas no Contrato de Cessáo;

(S) observado o drsposto no itern "(e)" acima e nas condições enunciadas nos demais oocumentos da
Operaçáo, náo tem conhecimênto da existênciô de píocedimentos administratjvos ou ações judiciajs,
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pessoàrs, reais, ou arbitrais de quatquer nâturêza, conrra a Emissora em quâ(quer tribunât, que afetem ou

possam vir a afetar os Créditos lmobiliários representados peta CCI e/ou a Atienação Fiduciária de lmóveis,

ou, ainda que indiretamente, o presente Termo de Securitizaçáo;

(h) conforme dectarado pela Devedora, não tem conhecimento, até ã presente dãta, da existência de

qualquer pendência ou exigência de adequaçáo suscitada por nenhuma autoridade governamental referentê
aos lmóveis;

(i) náo há quaLquer ligaçáo êntre a Emissora e o Agmte Fiduciário que impeça o Agente Fiduciário de

exercer plenamente suas funçóes; e

0) este Termo de securitizaçáo e os demais Documentos dô Operaçáo de que seia parte constituem

uma obrigação legal, válida e vincutativa da Emissora, exequível de acordo com os seus termos e condiçôes.

7.7.í. A EmissoÍa compromete-se â notificar imediatamente o agente Fiduciário caso quôisquer dàs

de(taraçóes aqui prestadas toínem-se totat ou parcialmente inveridicas, incompletas ou incorretas.

cúusulÂ orravÀ - REG|r,tE FrDUcrÁRro E ÀDrárNrsrRÂçÁo Do PATRüáÔN|o SEPÀRADo E PRIoRIDADE

NOS PÀGA}AENTOS

8.í. Reeime Frduciário: Na forma do ânigo 9'da Lei n'9.514/97, a Emissora instltui, em côráter

irrevogável e irretrâtávet, Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobitiários, representados petà CCl, a Conta

do Patrimônio Separado e ô Alienaçáo Fiduciária de lmóveis, constituindo referidos Créditos lmobiliários

lastro para os CRl. O Regime Fiduciário, mediante entrega deste Termo de Securitizâção nô lnstltuiçáo

custodiante, será regirtrado conforme preüsto no artigo 21, pôrágrafo único, dâ Lei n' 10.931/04.

A.2, Conta do Patrimônio Seoarado: A arrecadaçáo dos Crálitos lmobitiários ocorrerá diretamente na

Conta do Patrimônro Separado para fins de pagamento dos CRI e permanecerão separados e segregados do

patrimônio comum da Emissora, até que se comp(ete o resgate da totatidade dos CRl.

E.3. lsencão de Açáo ou ErecuÇáo: Na forma do artigo 11 da Lei n'9.514/97, os Créditos lmobitiários,

representados pela CCl, a Àtienação Fiduciáriâ de hóvei5 e os recursos Porventura mantidos na Conta do

Patrimônio Separâdo estào rsentos de quatquer açào ou exe€uçáo petos credores da Emissora, não se

prestando à constituição de gôrantiàs ou à execuçáo Por quaisquer dos credores da Emissora, poÍ mais

privilegiados que seiam, e só responderão, exclusivamente, petas obíigaçôes inerentes aos CRl,

ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento petô aplicação do artigo 7ó da 
^ledida 

Provisória

n..2.15E-35/2001.

E.zí. Patrimônio Separado: Os Créditos lmobiliários, representados petâ CCl, a Atienaçáo Fiduciária de

lmóveis e os re(uÍsos mantidos na Conta do Patrimônio Separôdo permaneceráo separados e segre8ados do

patrimônio comum da Emissora até o vencrmento e pagamento integral dos CRl.

E,5. Âdministrôçáo do Patrimônio Separâdo: A Emissora administrará , por si ou por seus prepostos,

ordinâriamente o Pôtrimônio Separado, promovendo às ditigênciàs neaessárias à mânutenção de sua

regularidade, notadamente a dos fluxos de recebimento dos Créditos lmobiliários e de pagamento da

amortização do principôt, juros e demais encargos àcessórios dos CRl.

8.ó. Declaracôes da Emissora Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Ânexo lll à lnstruçào CVIú n" 414,

a Emissora dectara que
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(ô) com relàçáo à CCl, a custfuia da Escritura de Emissão de CCI será realizada peta lnstituição
Custodiante; e

(b) a arrecadaçáo, o controle e â cobrança dos Crálitos lmobitiários sáo atividad6 dà Emissorà, dà

seguinte forma: à Emissorô caberá: (l) o contÍote da evotução dos Créditos lmobiliários; (ii) o controte e a
guarda dos recursos que transitarão peta Conta do Patrimônio Sepârâdo; e (lll) a emissão, quando

cumpridas as condições estabelecjdas, dos respectivos termos de liberaçáo de garantias.

8.7. fÍj049§: Todos os tributos e/ou taxas que incidam sobre os pagamentos da remuneraçáo da

Emissora descrita na Ctáusutâ 2.4, item (c) deste Termo de securitizaçáo seráo suportados pela Devedora,

inclusive os tributos incidentes na fonte que devam ser retidos pe(a Devedora sobre tais pagamentos, que

deveráo ser ajustados para que a Emissora receba o vator devido livre de quaisquer tributos incidentes na

fonte (gross-up).

E.7.í. A Tàrà de Administração, conÍoíme definida na Ctáusula 12.1 deste Termo de Securitizàçáo, será

devida peta Devedora, com recursos do Patrimônio separado, e paga a partir do 1" (primeiÍo) Diô ÚtiL

subsequente à integralizaçáo dos CRI e, a partir de entáo, mensãlmente, até o resgate total dos CRl.

E.7.2. sobre os valores em atraso devidos peta Devedora à Emissora, incidiráo mutta moÍatória de 2% (dois

por cento) sobre o vator do débito, bem como ruros moratórios de 1% (um por cento) âo mês, catcutado pÍo
rotd temporis, se necessário.

E.E. Guarda da CCB: A Emissora será responsável peLa guarda da via negociável da CCB, recebendo â

lnstituiçáo Custodiante uma cópia simptes da CC8.

6.9. Ordem de Prioridade de Paqâmentos. Os valores recebidos em razão do pagamento dos Créditos

lmobiliários, incluindo qualquer recurso oriundo de amortizações extraordinárias, tiquidação antecipada ou

reatização da Atienação Fiduciária de lmóveis, deveráo ser âplicados de acordo (om a seguinte ordem de

prioridade de pôgamentos, de forma que cada item somente 5erá pa8o, caso haja recursos disponiveis após

o cumprimento do item anterior:

(a) Despesas do Patrimônio Separado, caso a Devedora náo arque com tais custos;

(b) Retençâo dos valores necessários à recomposiçáo do Fundo dê Rêserva, conforme previsto peLa

Cláusuta 2.9.3 deste Termo de Securitizaçáo, caso necessário;

(c) Remuneraçáo e Amortizaçáo em àtraso dos CRl, se houver;

Pagamento dos Juros Remuneratórios;

Amortizaçáo do satdo dêvedoÍ do vator Píincipât;

Amortizaçáo extÍaordinária, 5e houver.

(d)

(f)

8.9.1. Caso os recursos depositados na Conta do Patrimônio Separado sejâm insuficiêntes para

cumprimento das obrigaçóes do CRI preüstas nos itens "(a)" a "(d)" da Ctáusuta 8.9 deste Termo de
Securitização, a Emissorâ notiíicará a Devedora para que em até 2 (dois) Dias Úteis deposite recursos
necessários pàra cumprimento de todas as obrigàçôes, ô qual somente responderá por tais pâgamentos em
caso de mora nas amortizaçôes pÍevistas no item "(h)" da Cláusuta 3.1 deste Teímo de Securitizaçáo. /
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8.í0. Preiuízos ou lnsuficiência do Patrimônio SeDarado: A Emissora somente r€fponderá por prejuízos ou

insuficiência do Patrimônio Separado em caso de comprovado descumprimento de disposição Legat ou
regutamentar, negligência ou administração temerária reconhecidos por sentença condenatóriã transitâda
em ,utgôdo ou, ainda, desvio de íinatidade do Patrimônio Separado.

8.11. aolicacáo de Recursos dà Conta do Patrimônio SeDarado: Os recursos disponiveis na Contâ do

Patrimônio Separado oriundos dos pagômentos dos Créditos hobitiários, representados peta ccl, serão

apticâdos nos teímos previstos pela CláusuLa E.12 deste Termo de Securjtização. Os pagamentos referentes
aos vatores a que fazem jus os titutares dos CRI serão efetuados pêta Emissorâ na medida em que existam
recursos no Patrimônio Separado, utitizando-se dos procedimentos adotados pela 83.

E.í2, lnvestimentos Permitidos: Os recursos dâ conta do Patrimônio Separado estarão abrangidos pela

instituiçáo do Rêgime Fiduciário e integraráo o Patrimônio Separado, sendo certo que poderáo ser aplicados

peta Emrssora, nô qualidade de administradora da Conta do Patrimônio Separado, em rendimentos de renda

fixa do Eanco ltaú Unibanco 5.4. Todos os lnv6timentos Permitidos realizados nos teímos desta CláuÍrta
deveráo ser resgatados de maneiía quê êstejam imediatamente disponívei5 na Conta do Patrimônio

separado para a reatizaçáo de qualquer pagamento devido. Eventuais retenções de impostos decorrentes

dos rendimentos dos lnv6timentos Permitidos pertencerão com exclusivrdade à Securitizadora. Sendo esses

rendimentos, tíquidos de impostos e quaisquer outros encargos que forem deduzidos, acr6cidos aos vatores

devidos à Devedora.

8.t3. Os recursos oriundos dos rendimentos auferidos com os lnvestimentos Permitidos integraráo o

Patrimônio Separado, livres de quaisquer impostos. A securitizadora nào terá quatquer responsàbitidade

com retaçáo a quajsquer eventuais prejuízos, reivindicaçôes, demandas, danos, tributos, ou despesas

rêsultantes das apticàçóes em tajs investimentos, inctusive, entre outros, quatquêr responsabilidade por

demoras (não resuttânre de transgressão detiberada) no investimento, reinvestimento ou liquidação dos

referidos inv6timentos, ou quaisquer lucíos cessantes inerentes a e55a5 demoras.

CúUSULA NONA - AGENTE FIDUCúRD

9.1. Aeente Fiduciário: A Emissora, neste ato, nomeia o Âgente Fiduciário, que ÍoÍmalmente acertô a

sua nomeaçáo, para desempenhar os deveres e atribuiçôes que the competem, sendo-the devida uma

remuneração nos termos da lei e deste Termo de Securitização.

9.2, DeclarôÇóes do Àqente Fiduciário Atuando como representante dos Titulares dos CRl, o Agente

Fiduciário dectara

(a) aceitâr integratmente o presente Termo de Securitização, em todâs âs suôs cláusutas e
condiçôes, bem como a Íunçáo e incumbências que lhe sáo atribuidàs;

(b) náo se encontrar em nenhuma das situaçôes de conftito de interesse previstas no artigo 60

da lnstrução CVM n'5E3, conforme consta no Anexo Vl deste Teímo de Securitização;

(c) sob as penas dâ [ei, não lêr quâ(quer impedimento Legat pârô o exercício da Íunçáo que lhe
é atnbuída, conforme o § 3'do artigo 66 da Lei 6.404176 e Seçáo ll do Capitulo lt da tnstíução CVM n. 5E3;

prestar serviços de agente fiduciário nôs emissões da Emissora, coníorme consta no Anexo(d)
v ;
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(e) estar deüdamente ôutorizado ô celebrar este Termo de Securitizaçào e a cumprir com suas

obrigaçôes aqui previstàs, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legôis e estatutários ne(essários para

tanto:

(f) àssegura e assegurará, nos termos do §Í" do artigo ó'da lnstrução CVM n'583, trataínento
equitativo a todos os Titulares dos CRI em relaçào a outros titulaÍes de certiíicados de recebíveis

imobihários das emissóes realizadas pela Emissora, sociedade coligada, controtâda, Contíotadora ou

integrante do mesmo grupo da Emissora;

(C) nâo possui quatquer relaçáo com a Emissora ou com a Devedora ou com â Fiduciante que o
impeça de exercer suas íunções de forma ditigente; e

(d) examinôr proposta de substituiçáo de bens dados em garantia, manifestando sua opiniáo à respeito
do assunto de forma iustificada;

(h) ter anatisado e verificado, diligentemente, a legalidade e ôusência de vícjos da operaçáo,

atém de veíificôr ô veracidade, consistência, correçáo e suficiênciô dar iníoÍmôções prestadas pela

Emissora e contidas neste Termo de Securitizôção, sendo certo que verificará a constituição e

exequibilidade das garantias descntas na Ctáusuta 2.9 deste Termo de Se[uritização, quândo da baixa das

hipotecas em relação à determinadas unidades imobitiárias em favor de terceiros, conforme identificadas

no lnstÍumento Particular de atienaçáo Fiduciária de lmóveis e do registro da atienâção Fiduciáriô de

lmóveis, na medida em que íorem íegistradas iunto aos Cartórios de ReSistro de lmóveis competentes, que

e, àús devidamente constituídas, poderáo ser suficientes em relação ao ialdo devedor dos CRl, sendo

certo que, existe o risco de atrasos dado à burocracia e eventuais exigênciàs cartoráíiôs ou, ainda, de

impossibitidade na compteta constituiçáo da íeferida garantia, podendo impactar a devida constituiçáo e

consequente excussão da gôrantia caso as condiçõ6 acimâ não sejam jmplementôdas. Dessa forma, a

Securitizadora não possui, de fato, direitos sobre o objeto da gaíantia na datô de assinatura do presente

Termo de Securitizaçáo, conforme orientaçáo do Ofício-Circulâr CVM/SER n'02/2019. Adicionalmente, com

base no valor pactuado petas partes contratôntes do Contrato de Atienação Fiduciária de lmóveis a garãntia

poderá ser suficiente em relaçáo ao sâtdo devedor dos CRA na datô de assinatura do presente Termo de

Securitizaçáo.

9.3. lncumbências do Aqente Fiduciário lncumbe ao agente Fiduciário ora nomêado, principaLmente

(â) exercer suàs atividades com boa fé, transpâíência e leàldàde para com os Titulares dos CRI;

(b) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRl, empregando no exercício da

íunçáo o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo emprega na administraçáo dos próprios

bens, acompanhando a atuaçáo da Emissora na àdministração do Patrimônio Separado;

(c) verificar a regularidade da con5tituição da Âtienação Fiduciária de lmóveis, bem como o valor dos

bens dados em gaÍantia, quando ocorÍerem, observândo a mânutenção de sua suficiência e exequibjlidade;

(e) intimar a Emissora, a Cedente e a Fiduciante, conforme o caso, sempre que a anátise seiâ possívet

através dos documentos encaminhados peta Emissora, a refoíçar a garantia dada, na hipótese de suô

detenoíâçào ou deprêciaÇão;

(f) manter atualizada a relação dos Titulâres dos CRI e seus endereços mediânte, inctusive, gestáo
junto à Emissora, com base nas informaçóes cedidas pela 83 e pelo Escriturador;
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(S) exeícer, na hipótese de insolvência da Emissora, com retaçâo às obrigaçõês assumidas nesta

operação, a administração do Patrimônio Separado;

(h) promover a liquidação do Patrimônio Separado, conforme preüsto na Ctáusuta 10.1 deste Termo de

Securitização;

(i) renunciar à funçáo de Âgente Fiduciário nà hipótese de superveniêncià de conflito de interesses ou

de quatquer outra modàtidade de inaptidão e realizar a imediata convocaçáo da assembLeia que deLiberará

sobre sua substituiçáo;

(j) conservar em boa guarda todô a documentaÇáo relativa ao exercício de suas funçôes;

(k) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações Íetativas às gârantias e a
consistência dôs demais informaçóes contidas neste Teímo de Secuntizaçâo, diLigenciando no sentido de
que sejam sanadas as omissôes, Íalhôs ou defeitos de que tenhô conhecimento;

(l) adotàr as medidas iudicjais ou extrajudiciâis necêssáriâs à defêsa dos interesses dos TituLares dos

CRl, bem como inctusão dos Créditos lmobiliários afetados ao Patrimônio Separado, caso a Emissora náo o

faça nas hipóte5e5 de substituiçáo ou tiquidaçáo do Patrimônio Separado;

(m) Informàr os Titutares dos CRl, a partir da ciência de eventual inadimplemento, pela Emissora, de

quâisquer obrigações financeiras assumidas neste Termo de Securitizaçâo, incluindo as obrigações retativas

a garantias e a ctáusulas contratuais destinadas â proteger o interesç dos Titutares dos CRI e que

estabeteçam condições quê não devem ser de5cumpridàs pela Emissora, indjcando as consequências para os

Titutares dos CRI;

(n) acompanhar a atuação da Emissora na administraçáo do Patrimônio Separado e soticitar, quando

consrderar necessário, àuditoria extraordinária na Emi§sora ou no Patrimônio Separado;

(o) disponibitizar aos Titulares dos CRI e aos participantes do mêrcado, o cálcuto do Valor Nominal

Unitário dos CRl, realizado em coniunto com a Emissora, através de seu Í/ebsite;

(p) acompanhar a prestação das informaçôês periódicàs petà Emissorô, atertando os Titutares dos CRI

acerca de eventuais inconsistênciâs ou omissões de que tenhà conhecimento;

(g) fornecer à Emissora declaraçáo de encerramento, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após satisíeitos
os crálitos dos Titulares dos CRI e extinto o Regime Fiduciário;

(r) convocar, quando necessário, â Assembleia Geíât de Titutares de CRl, conforme previstâ no Termo
de Securitizàção, respeitadàs outras regras relacionadas às assembleias gerais constantes da Lei

n.'6.401176i

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

(t) Íiscalizar o cumprimento das cláusutas constantes no Termo de SecuÍitizâçâo, especiâtmente
daquelâs impositivas de obrigaçóes de fazer e de náo fazer;

divulgar em sua página na rede mundial de computôdores, em até 4 (quatro) meses após o fim do
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exeÍcicio sociaI da Emissorâ, retatório anual descrevendo os íatos retevàntes ocorridos durante o respectivo
exercicio retativos a presentê Emissão, conforme o conteúdo mínimo o previsto no Anexo'15 dâ Instruçáo

CVM n" 583/1ó; e

(v) em atendimento ôo Ofício-Circutar CVi{/SRE No 02/19, o Àgente Fidrrciário poderá, às expensas da

Devedora, contràtàr terceiro especializado para avatiar ou ÍeavatiaÍ, ou ainda Íevisar o vator das garantias

prestadas, coníorme o caso, bem como solicitar quaisquer infoímações e comprovaçôes que entender
necessárias, nà forma preüsta no referido OÍício, custos de eventuâl reavaliaçáo das garântiàs será

considerada uma despesâ da Emissáo.

9.3.í. No caso de inadimptemento de quaisquer condiçóes nos âmbito da emissáo dos CRl, o agente

Fiducjário deve usar de toda e quatquer medidâ prevista em lei ou neste Termo de Securitizaçáo pôrô

proteger direitos ou defender os interesses dos Titutares dos CRl.

9.4. Remuneràcão do Asente Fiduciário: Pelo exercicio de suas ôtribuições, o Âgente Fiduciário

receberá da Emissora, com recursos do Pôtrimônio Separado, como remunêração, pêto desempenho dos

deveres e atribuiçoes que (he competem, nos termos da lei e deste Íermo de Securitizaçáo, durante o
periodo de vigêncià dos CRI ou até a liquidaçáo integrat dos CRl, (l) à títuto de implementàção, será devida

parcela única de RS 2.5OO,oO (dois mit e quinhentos reais) devida em até 5 (cjnco) Dias Úteis após â

primeira data de integíâtizâção dos CRl, e (ii) à tituto de honoíários peta prestaçáo dos serviços, seíão

devrdas parcelas mensais de R§ Í.250,00 (mrl e duzentos e cinquenta reais) cada, para o acompânhamento

padrão dos serviços de Âgente Fiduciário, sêndo a primeira parcela devidà em até 5 (cinco) Dias Úteis após

a primeira datô de integralizaçáo dos CRI e as demâis a serem pagas nos meses subsequentes até o resgate

totat dos CRl, atuatizadas anualmente pela variaÉo acumutada do IGP-^^, ou na fatta deste, ou ainda, nà

impossibilidade de sua utilizaçáo, pelo índice quê üer a substituí.1o, catculâdas pro rata die, se necessário,

inclusive a remuneraçáo (ftat e recorrente).

9.4.í. Pela veriíicação da destinaçào dos recursos, será devido o vator de RS 1.000,00 (mil reais) pârâ

cada veriíicâçáo, âté a utitização totat dos recursos oriundos da CCl, à ser paga até o 5'(quinto) Dia Útil
contado da data da primeira verificaçâo e as demars nàs periodicidades de verificações seguintes caso

sejam necessárias;

9.4.2. No côso de inadimplemento no pagamento dos CRI ou dô Emissora, ou de reestruturação dàs

condiçôes dos CRI após a EmisÉo, ou da participaçáo em reuniôes ou conÍerências tetefônicas após a
Emissáo, bem como atendimento à soticitàçôes extraordinárias, que justificadãmente dêmandem a atuaçáo

do agente Fiduciário, adicionalmente à remuneraçáo do Âgente Fiduciário prevista na Ctáusula 9.4 acima, o

vator de RS 550,m (quinhentos e cinquenta reais) por hora-homem de trabalho efetivamente dedicado a

tais fÀtos, incLuindo, mas náo se limitando, à (i) comentários âos documentos da Emissão durantê a

êstíuturação dô mesmô, caso a operôçáo náo venha se efetivar; lii) execuçáo de garantias,

(iii) participaçáo em reunioes internas ou externas ao escritório do Agente Fiduciário, Íormais ou virtuais

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

aditamêntos âos documentos da operação; e (v) imptementação das consêquentes decisôes tomâdôs em tais
eventos, pago em 5 (cinco) dias corridos após comprovaçáo da entrega, pelo Agente Fiduciário, de
"retatório de horãs_ à Emissora. Entende-se por reestruturaçâo das condições dos CRi os eventos
Íetacionados a atteraçáo (i) das garantias, (ii) ftuxo e prazos de pagamento e remunerôção; (iii)condições
retacionadàs ao vencimento antecipado, resgate antecipado, precificaçáo do lastro e do CRI; (iv) de
assembleias gerais pr6enciais ou ürtuais e aditamentos aos documentos da operação. 05 eventos
Íetacionados à amortizàçáo dos CRI não sào considerados reestruturaçáo dos CRl.

9.4.3. As remuneraçôes deíinidas nas Cláusulas acima, deste Termo de Securitizaçáo, conttnuôráo sendo
Página 23 de 66

T

0OC5 10966676v1



devidàs e catcutadas pro roto die, mesmo àpos o vencimento dos CRl, caso o Agente Fiduciário ainda esteia
exercendo atividade inerentes à sua Íunção em retação à emissáo.

9.4.4. No caso de inâdimptemento dos Crájitos lmobiliários ou da Emissora com relaçào às suas obrigaçôes

assumidas neste Termo de Securitizâçâo, todas as despesas em que o Agente Fiduciário venha

comprovadamente a incorrer para retguardar os interes'es dos investidoÍes deverào seÍ, sempÍe que
possivet, previamente aprovadas e adiantadas pelos investidores. Tars despesas incluem os gôstos com

honorários advocatícios, inclusive de terceiros, deÉsitos, indenizações, crrstas e taxas judiciárias de ações

propostas peLo Àgente Fiduciário, desde que rehcionadas à sotuçào da inôdimplência, enquônto
repÍesentante dos investidores. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da

sucumbência em açóes judiciais serão iguatmente suportadâs petos Titutares dos CRl, bem como a
íemuneraçáo e as depêsâs íeemboLsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de à Emissorà permanecer em

inâdimptência com relaçáo ao pagamento destas por um período superior a 30 (trinta) dias corridos,
podendo o Àgente Fiduciário soLicitar garantia dos Titulares dos CRI para cobertura do risco de

su(umbência.

9.4.5. A remuneração não inctui as despesas que seiam consideradas necessáÍias ao exercício da funçâo

do Agente Fiduciário, tais como, exemptificativamente: pubticàções em geral (por exempLo, edital de

convocâçào de Àsembleia Geral dos Titutar6 dos CRl, àta da Assembleia Geral dos Titutares dos CRl,

anúncio de comunicaçáo de disponibilidade do relatório anuâ( do agente Fiduciário, entre outros),

notificaçôes, extraçáo de certidõ6, fotocópias, despesas com viagens e estadias, transportes e
alimentação de seus agentes, contrataçáo de especiôtistas, tais como auditoria e/ou Íiscatizaçáo, contatos

tetefônicos e/ou aonÍerence coll, assessoria legal ao agente Fiduciário, bem como custas e despesas

cartorárias em geral e relãcionadas aos termos de quitaçáo e acompanhamento da Âtienação Fiduciáriâ de

lmóveis, conforme o caso, nec6sárias ao exercicio da Íunção do Agente Fiduciário, as quais seráo cobertas
peto Palrimônio Separado, obse ando'se quê a Emissora será, sempre que possível, comunicada sobre tais

despesas, preüamente e por 6crito.

9.4.6. O pagamento das despesas acima reÍeíidas será realizado mediante pagamento das respectivas

faturas apresentadas pelo Àgente Fiduciário, acompanhadas da cópia dos comprovantes pertinentes, ou

mediante reêmbolso, a excLusrvo critério do Àgente Fiduciário, aÉs, sempre que possívet, pÍévia aprovôçào

da despêsa por escrito peta Emissora na quatidade de administrâdora do Patrimônio sepôrado, ou, na

insuficiência deste, pelos invBtidores.

9.5. Encarqos das iemunerâcõês: No caso de atrâso no pagamento de quaisquer das remunerações
previstas nas Ctáusulàs acima, o valor em àtraso estará suieita à multa moratória de 2% (dois por cento)

sobre o valor do débito, bem como a juÍos moÍâtórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do

débito em atraso suieito ao reàjuste pelo IGP-|,I, o qual incidirá desde a data de mora âté a data de efêtivo
pâgâmênto, catcutado pro roto die, se ne<essário.

9.5. í. A remuneração referida nas Cláusutas acima será atuatizada peta variaçáo acumutada do IGP-M, ou
na fatta deste, peto índice que vier a substituilo, ou ainda na impossibiLidade de sua utitizaçào, peLo índice
que vier a substituí-to, a partir da dâtâ do primeiro pagâmento, âté as datas de pagàmento seguintes,
calcvladas pÍo-íoto die, se necessário.

9.5.2. Â remuneraçáo definidà nas ClárrsuLas acima será acrescida dos seguintes impostos: ISS (lmposto
Sobre serviços de Quatquer Nâtureza), Pls (Contribuiçáo ao Programa de Integraçáo Sociat), CsLL
(Contribuiçáo Social sobre o Lucro Liquido), COFINS (Contribuiçáo para o Financiamento dô Seguridade
So<rat), IRRF (lmposto de Rendà Retido na Fonte) e quàisquer outros impostos que venham a incidir sobre a
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remuneÍação do Agente Fiduciário nas aLiquotas vigentes nas dôtas de cada pagamento

9.5.3. Não haverá devotuçáo de vatores já recebidos pelo Agente Fiduciário a tituto da prestação de

serviços, exceto se o vator tiver sido pago incorretamente.

9.6. Substituicáo do Âeente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipótesês de

ãusência ou impedimênto tempoíário, renúncia, intervençâo, liquidaçào, faLência ou qualquer outro caso

de vacância, devendo ser reâtizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrência de quatquer desses

eventos, Assembteia Geral de Tjtutares de CRI para que sêja eleito o novo agentê fiduciário. O Àgente

Fiduciário se manterá nâs suas funçoes até que seja substituido peto novo Agente Fiduciário.

9,7, oestituicáo do Aqente Fiduciário: O Àgente Fiduciário poderá ser destituído

(ã) peta CVIâ, nos termos da legistaçáo em vigor;

(b) por deliberaçáo em Âssembleia Geràl de Titulares de CRl, independentemente da ocorrência de

quatquer fato que imponha ou justifique sua destituição, requerendo.se, para tanto, o voto de 2/3 (dois

terços) dos Titutares dos CRI; ou

(c) por detiberação em Âssembteia Geíât de Titulôres de CRl, observado o quórum previsto no item
acima, nà hipóte'e de descumprimento dos devers previstos no anigo 13 da Lei 9.514/97 ou dàs

incumbências mencionadas na Ctáusula 9.:l deste Termo de Securitização.

9.E. Deveres. Atribuicóes e ResDonsabitidades do Àeente Fiduciário Eteito em Substituicão: O agente
fiduciário eteito em substituiçáo ao Agente Fiduciário, nos termos da Ctáusula 9.ó deste Termo de

Securitização e da Ctáusuta 9.7 acimô assumirá integràlmente os deveres, atribuições e responsabilidades

constantes da le8islôção ôpticávet e deste Termo de Securitizaçáo.

9.9. Substituiçáo Permanente: À substi tuição do Agente Fiduciário em caíáter permanente deveíá seÍ

objeto de àditamento ao presente Termo de Securitizaçáo e demais Documentos dà Operaçáo, conforme
aplicável.

9.'10. Substituto Provisório: Por meio de voto da maiorià absoluta dos Titulares dos CRI em Circu Lação,

estes poderão nomeôr substituto provisório do Âgente Fiduciário em caso de vacância temporária

9.1í. VaLidade dê! malifestêçÕ€!: Os atos ou manifês tâçôes por parte do Agente Fiduciário, que criarem
responsabitidade para 05 Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigaçóes para com et6, bem

como aquetes relâcionàdos ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste Teímo de Securitizaçáo,
incLusive a assunção da administraçáo do Patrimônio Separado pelo Âgente Fiduciário nas hipóteses
previstas nesse Termo de Securitização, somente serão válidos quândo pÍeüamente assim detiberâdo petos

Titutares dos CRI reunidos êm Assembteia Geral.

9.í2. Âtuaçáo Vincutada: O Âgente Fiduciário nào emitirá quatquer tipo de opiniáo ou fará quatquer juízo
sobre a orientaçáo acerca de qualquer Íato da emissáo que seja de competência de definiçâo pêtos

Titutãres dos CRl, comprometendo.se táo-somente a àgir em conÍormidade com âs instruçóes que lhe íorem
transmitidas petos Titulares dos CRl. Neste sentido, o Agente Fiduciário náo possui qualquer
responsabilidade sobÍe o resuttàdo ou sobre os efeitos iurídicos decorrentes do estrito cumprimento das
orientaçôes dos Titutares dos CRI a ele transmitidas conforme definidas petos Tjtutarês dos CRI e
reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais preiuízos que venham a ser causados

"L
L
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em decorrência disto aos Titutares dos CRI ou à Emissora. a atuàção do Agente Fiduciário limita.se ao

escopo da lnstrução CVÀt n'583, coníorme alteradô e dos artigos aphcáveis da Lei n'ó.2104/7ó, estando
este isento, sob quatquer forma ou pretexto, de quatquer responsôbitidade adicionat que não tenha

decorrido da legislação aplicável.

9.í 3. Presuncào de Verôcidade: Caberá à oevedora a verificôção e análise da veracidade dos documentos

encâminhados atestados, inclusive, que estes não foram obieto de Íraude ou adutteração. O Agente

Fiduciário, náo será, sob quatquer hiútese, responsávet peta etaboração de documentos societários dà

Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regutamentar da Emissora etaborá-tos, nos termos dà

legistaçáo apticávet.

9.í4. Renúnciar O Âgente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suàs funções até â escotha e
aprovação do novo agente íiduciário, em caso de renúncia, situaÇáo em que se compromete a realizar a

devotução de quaisqueí vatoÍ€s recebrdos reíerentes ao período após a suô renúncrô.

CúUSULA DEz - LIqUIDAçÃo Do PATRDAÔNIo SEPÀRADo

10.í. Liauidacâo do Patrimônio Se9arado: Caso seia verificada: (i) a insolvênciâ da Emissora, com retação

às obrigaçoes assumidas nesta Emissâo; ou, âindâ (ll) quatquer uma das hiúteses preüstas na Ctáusuta 10.4

abaixo, o Agente Fiduciário, conÍorme disposto nos itens acima, deverá reatizar imediata e

transitoriamente a administração do Patrimônio SepôÍôdo constituído petos Crájitos lmobitiários e os

Íecursos porventura mantidos na Conta do Pôtrimônio Separado, ou promover a liquidação do Patrimônio

Separado, nas hipóteses em que a Âssembleia Geral de Titulares de CRI venha a deliberar sobre a assunçáo

da administraçáo do Patrimônio Separado ou sobre tôl tiquidação.

í0.2. Convocaqáo da asembteiô Gerat: Em até 5 (cinco) dias a contar do inicio da administraçáo, pelo

Âgente Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma Âssembtêià Geral de Titulâíes de

cRl, na forma estabetecida na Ctáusuta 11.1 e seguintes deste Termo de Securitização, e na Lei n" 9.514/97
para fins de deliberaçáo das novas normas e regras de administraçáo do Patrimônio Sepaíado pelo Agente

Fiduciário ou administraçáo por nova securitizadora.

í0.3. Detiberaçáo peta Liquidaç do Patrimônio Seoarado: A Assembtêiâ Geral de Íitulâres de CRI

deverá detiberar peta tiquidâção do Pôtrimônio sêparôdo, ou peLa continuidade de sua administraçáo poí

nova securitizàdora, fixando, neste caso, a remuneração desta última, bem como as condições de sua

viabitidade econômico'f inanceira.

10.4. Eventos oue Enseiôm a Assunçáo da Administrôçáo do Patrimônio Se9arado pelo aeente Fiduciário:
Âtém da hipótese de insotvência da Emissora, com retação às obrigaçoes assumidas nesta operàção, a

critério da Assembleia Gerat de Titutares de CRl, a ocorrência de quatqueÍ um dos eventos abaixo poderá

ensejar â assunçào da administraçâo do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para ljquidá-to:

(a) pedido de recuperaçâo judicial, extrajudiciat ou decretação de falência da Emissorà; ou

(b) inadimptemento ou mora, pela Emrssora, por culpa ou doto desta, de qualquer dàs obrigaçôes
pecuniárias previstas n6te Termo de Securitização, respeitando o prazo de curâ previstos petos Crédjtos
hobitiários que dão suporte a essa Emissão, sendo que, nessa hipótêse, a liquidação do PatÍimônio
Separado poderá ocorrer na data do inadimplemento ou na data de veriíicação da mora, caso os Titutares
do CRI decidàm nesse sentido,
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í0.2Í.í.Â ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente comunicadà, ao

Agente Frdu(iário, peta Emissorô, em 1 {um) Dia Útil.

cúUsULA oNzE . ASSEIá8LEIA GERAL

1í.í Âssembteia Gerat de Titulares de CRI: Os Titulares dos CRI poderão, a quatquer tempo, reunir'se em

Âssembleia Geral de Titulares de CRl, a fim de detiberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos

Titutares dos CRl.

í1.2. Convocâcâo: A Âsrembleià Geral de Titutare5 dos cRl poderá ser convocada pêto (i) agente
Fiduciário, (ii) pela Emissora, ou (iii) poí Titulaíes dos CRI que repÍêsentem, no mínimo, í0% (dez por

cento) dos CRI em Circulôçáo.

í í.3, Formà de Convocacáo: Observado o disposto na Cláusuta 11.2 deste Termo de Securitrzação, deverá

ser convocâda Assembteiô Geral de Titutares de CRI mediante edital pubticâdo 3 (três) vezes no lornal, toda

vez que a Emissora, na quâlidade dê titutar dos Cráiitos lmobitiários, tiver de exercer ativamente seus

direitos estabetecidos na CCI ou em quaisquer outros Documentos da Operàçáo, pôrô que os Titulares dos

CRI detiberem sobre como à Emissorà deverá exeÍcer seu direito frente à Devedora.

1í.4. Prazo pôrà Realização: Â Assemb(eia de Titútares dos CRI menctonada nà Cláusula 11.3 deverá ser

reatizada com no mínimo 15 (quinze) dias a contar da data da primeira das 3 (três) pubticaçóes do editât
retativo à primeiía convocôçáo ou no prazo de 8 (oito) dias a contar da primeira das I (três) publicôçôes do

editôl relôtivo à segunda convoraçáo, caro a fusembleia de Titutares dos CRI náo tenha sido realEadà na

primeira convocaçáo.

íí.5. Não se âdmite que a segundô convocação da Assembleia Geíal de Titutares dos CRI seia

providenciada coniuntamente com a primeiíâ convocâção.

í1.6. Manifestacão da Emissora e do aEente Fiduciário: Somente após definiçáo da orientaçáo pelos

Titulares dos CRI em Assembteia Gerat de Titutares de CRl, a Emissora e/ou Agente Fiduciário deverão

exercer seu direito e deverá se maniíestar conforme lhe for orientado, exceto se de outra foíma prevista

nos Documentos da Operação. Caso não haia quórum necessário para a instalaçáo da Assembleia Geral de

Titutares de CRl, ou náo cheguem a uma definiçáo sobre a orientação, a Emissora e/ou Âgente Fiduciário
poderáo permanecer silente quanto ao exercício do dirêito em questão, sendo certo que o seu si(êncio nào

será interpretado como negLigência em relação aos direitos dos Titulares dos CRl, não podendo ser

imputada à Emissora e/ou Agente Fiduciáaio quatquer responsabitizaçáo decorrente de ausência de

mànifestaçáo.

tí.7. Resoonsabilidade da Emissora: Â Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer
juizo sobrê a orientação definida petos Titutarês dos CRl, compÍometendo.se tào somentê â manifestar.sê
conforme assim instruída. Neste sentido, â Emissora náo possui quàlquer responsabilidade sobre o resultado
e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos Titutares dos CRI por ela manifestado,
independentemente dos eventuais prejuízos causados aos Titutares dos CRI ou à Emissora.

1í.E. Leeislacão Apticávet: Apticar-se-á à Assembleia Geral de Titulôres de CRl, no que couber, o disposto
na Lei no 9.514197, bem como o disposto na Lei dâs Sociedades por Âçóes, ô respeito dôs assembleias gerais
de acionistas.

í 1.9. b5!qbEa9: A Assembteia Gerà( de Íitulares de CRI instalaí.se-á, em primeira convocação, com a
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presença de TituLares dos CRI que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRI em Crrculâção e, em
segunda convocação, com qualquer número,

'lí.í0. !b!9!: Cada CRI em Circulôção corr6ponderá a um voto nas Âssembteias Gerars de ÍituLares dos

CRl, sendo admitjda a constituição de mandatários, Titulares dos CRI ou náo.

I í.í í, Quóruls: os quóruns de delibeÍàÇào das Asembleias Gerais de Titutares de cRl deverão levar em

conta a totalidade dos cRl em circulaçáo presentes.

lí.í2. Presença da Emissora: será obrigatória a presençô dos rêpresentantes legais da Emissora nas

Assembteias Gerôis de Íitulôres de CRI

íí.í3. Prestaçáo de lnformâcõês: O Àgente Fiduciário deverá compare(er à Àssembleia Gerat de Titulares

dos CRI e prestàr aos Titulare5 dos CRI as informações que lhe forem soticitadas, sendo que â Emissora, o
Agente Fiduciário e/ou os Titutares dos CRI poderáo convocar quaisquer terceiíos (inclusive, a Devedora),
para participaí das Âssembteias Gerais de Titutar6 de CRl, sempre que a presença de qualquer dessas

pessoas for retevante paÍa a deliberação da ordem do dia. Sem prejuízo da reÍerida Íacutdade, a Devedora

e/ou suas partes relacionadas não poderão participar do processo de deLiberação e apuraçáo dos votos dos

Titutares dos CRI a respeito da respectiva matéria em discussáo.

í I . 1 4. Presidência: a presidência da Àssembleiô Geral de Titulares de C Rl caberá, de àcordo com quem a

tenha convocado, respectivâmente: (i) ôo oiretor da Emissora; (ii) ao Âgente Fiduciário; ou (llí) ào TitutaÍ
dos CRI eteito petos Titutares dos CRI pr6entes.

1'1.í5. Quórum de oeliberaçáo: üceto se de outrâ forma €6tabetecido neste Íermo Securitizaçáo e/ou nos

Documentos da Operação, todas as deliberaçóes seráo tomadas, em primeira convocaçáo, por mâioria

simptes dos CRI em Circutaçáo presentes na Assembleia Geral de Titutares de CRI e, em seSundâ

convocaçáo, por qualquer número.

íí.í6. Quóruns Quatificados: Exceto se de outra forma e5tabelecido neste Termo de Securitização e/ou
nos Documentos da Operaçáo, as propostas de àlterações e de renúnciôs feitas peta Emissora em relaçáo:
(l) às datas de pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI e às datas de pagômento da amortização de

principal; (ii) à forma de cálcuto da êvotução finànceira dos CRl, os Juros Remuneratórios dos CRl, a
amortizaçáo de principal e o Vator Nominal Unitário; (ili) à Data de Vencimento Finat; (iv) aos Eventos de

Liquidâção do Patrimônio Separado; (v) aos Eventos de Vencimento antecipado; (ü) aos Crájitos
lmobitiários, íepresentados pela CCl, que possà impactar os direitos dos Titutares dos CRI; (vii) à atienação
Fidriciária de lmóveis que possam comprometer sua suficiência, exequibitidade, validade ou tiquidez,
incluindo sem limitaçáo, à substituiçáo dâ referida Alienaçáo Fiduciária de lmóveis, exceto no caso da

definição da ordem e da forma da excussão da Àtienação Fiduciária de lmóveis; (üii) aos quóruns de

instatâçào e/ou de deliberaçáo das Assembleias de Titutares de CRI; (ix) reatização dê qualquer

amortizaçáo extraordinária ou rêsgâte ante<ipado dos CRI; (x) qualquer alteraçáo às previsões referentes à

amortizaçáo extraordinária ou resgate antecipado dos CRI; (xi) qualquer tiberação especifica com relação a

um inadimplemento dô DêvedoÍa (sempre considerando que quatquer tiberação dê um evento, numâ data
6peciíica, oão significa liberaçáo de fatos postenores); e (xii) eventuôt de(ibeíação acerca do
investimento àdotado para os recursos da Conta do Patrimônio sepârado, deverão ser aprovadas em
primeira convocaçáo da Àsrembleia de TitulôÍes dos CRI por Titutares de CRI que representem mâioria
simples dos CRI em Circutaçào e em quâtquer convocaçáo subsequente, por Titutares dos CRt que
representem, no mínimo, maioria simples dos CRI presentes à Íeferida Assembteia Geral de Titulares dos
CRl, desde que os pr6entes em quatquer Âssembleiô Gerô[ de Titulares dos CRl, em segunda convocaçáo,
representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos CRI em Circulação.
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íí.17. Dispensa para lnstalacão: lndependentemente das formatidades preüstas na ler e neste Termo de
Securitização, será considerada regulôrmente instalada a Assembleia de Titutares dos CRI a que

compârecerem todos os TitulaÍes dos CRl, sem píejuízo das disposiçóes relacionadas com os quóruns de
delibeÍaçáo estabelecidos neste Termo de Securitização.

íí.íE. Dispensa: É dispensada a necessidade de convocaçáo e reatizaçáo de a5sembteià de Íitulares dos

CRI sempre que tal atteraçáo decorrer exclusivamente: (i) da necessidade de atendimento a exjgências de

adequação a normas legais, regutamentares ou exigências da CVM, ANBll,tÂ, 83 e/ou demais Íeguladores;
(ii) quândo verificado erío materiô1, sejâ eLe um erro grosseiro, de digitação ou aritmético; e (iíi) em

virtude dà atuatização dos dados cadastrais da Emissora e do Àgente Fiduciário, tais como alteração na

râzâo sociât, endêrêço e tetefone, entre outros, desde que não hajâ quatquer custo ou dêspesa adicional
para os Íitulâres do CRl.

í í.19. Encaminhamento de oocumentos Dara a CvM: Âs atas tavradas das Assembleias Gerais de Titutares
de CRI serão encaminhadas somente à CVM via Sistemô de Envio de lnformaçôes Periódicas e Eventuàis

lPE, sendo que sua publicaçáo em jornais de grande circutação nâo será necessária, exceto se à Àssembleia

Geral de Titutares de CRI deliberôr em sentido diverso.

CúUsULÂ DOZE - DESPESAS DA ETA§SÃO

í2.í. Em virtude da secuíitizâção dos Créditos lmobiliários representados pela CCl, bem como diante do

disposto nà Lei n'9.514/97 e nos atos e instruções emanados pela CvM, que estabete(em às obrigações da

Emissora, será devido à Emissorà, durante todo o periodo de vigência dos CRl, taxa de administração, no

valor de RS 3.000,00 (trà mit reais) ao mà, atuatizada anualmente pela variação acumutada do IGP'M, ou

na fatta deste, ou ainda, na impossibitidade de sua utitizôção, pelo índice que vier a substitui-Lo, catculadas
pÍo Íoto die, se necessário, a ser paga à Emissora no 1'(primeno) Dia Útila contar da data de subscrição e

inteSratizaçáo dos CRl, e as demais na data de verificaçáo dos meses subsequentes até o resgate total dos

CRI ("Taxa de Administracáo").

í2.í.í.4 remuneração definida nesta Ctáusuta'12.1 continuará sendo devida, mesmo após o vencimento
dos CRl, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de Cráritos hobrliários inadimpLidos,

remuneraçáo esta que será calcutada e devida proporcionâlmente ôos meses de atuação da Emissora.

í2.1.2.Caso a Devedora atràse o pâgamento de quàtquer remunerôçáo prêvista nestà Ctáusutà, estará
sujeitâ a multa moíâtória à taxa eÍetiva de 2% (dois por cento) incidente sobre o vâ(or em atraso, bêm

como a iuros moratórios à taxô efetiva de 196 (um por cento) ao mê, incident6 sobre o valor em atraso,
calculados diâ â dia.

í2.Í.l.Os vatores referidos nesta Cláusulâ '12.1 sêráo acrescidos dos impostos que incidem sobre a

prestaçáo desses serviços, tais como 155 (lmpostos sobre Serviços de Quatquer Natureza), CSSL

(Contribuiçáo Social Sobre o Lucro Liquido), PIS (Contribuiçáo ao Programa de lntegraçáo SociaL), COFINS

(Contribuição para Financiômento da Seguridade Sociat), IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte) e
quaisquer outros tributos que venham a incidir sobíe a remuneràçáo dô Emissorà, nàs atíquotâs vigentes na

data de cada pagamento.

12.í.4.Caso não sejôm qurtados em dia todos os impostos e demais tributos que incidam ou venhôm a
incidir sobre os lmóveis e/ou sobre os empreendimentos edificados nos respectivos lmóveis, poderá â
Emissora fazê-lo, com recursos do Patrimônio Sepârado, desde que píeviâmente aprovado pelos Titulares
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dos CRI reunidos em AssembLeia Gerat de Titutàres de CRl, ficando a Devedorà obrigada a reembolsá-ta das

quantias despendidas, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis após recebimento de notifrcaçáo encaminhada
pela Emissora e/ou peto Âgente Fiduciário, sob pena de, sobre tais quantias, incidir os encargos moratórios
pÍevistos no Contrato de Cessão e no lnstrumento Pôrticutar de Atienação Fiduciária dê lmóveis, confoÍme
aplicávet. As detiberaçóes tomadas petos TitulôÍes dos CRI nos termos desta CláusuLa deverào ser aprovadas
peto quórum definido na Ctáusula 11,15 deste Termo de Securitizaçáo.

12,2, DesDesas do Patrimônio Seoarado: 5áo d6pesas de responsabi(idade do Patrimônio Separado:

(a) as despesas com a gestão, cobrança, contabiLizaçáo (registro contábil independente), auditoria,
realrzação, administração, custódia e tiquidação dos Cíáritos lmobiliários e do Patnmônio Sepôrado e
outras despesâs indispensávei' à administração dos Créditos lmobitiários;

(b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, ôgente e5criturador, lnstituiçáo Custodiônte,

Âgente Fiduciário, contàdores, auditores ou fiscais, bem como as despesas com procedimentos legais,

incLuindo mas sem limitação, depósito judicial e sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos

Titulares dos CRl, do Àgente Fiduciário e/ou da Emissora e/ou relacionados a reatizaçào dos Crálitos
lmobiliários integrantes do Patrimônio SepaÍado, que deverâo ser, sempre que Possível, previamente

aprovadas e pagas pe(os Titutares dos CRl. No caso do risco de sucumbência, o Âgente Fiduciário poderá

soticitar garantia ôos Titutare5 dos CRl. Tais despesas inctuem tâmbém os gôstos com honorários

advocaticios de terceiros, depósitos, custas e taxa5 iudiciárias nas ações propostas Pelo Âgente Fiduciário

e/ou pela Emissora ou contra o Agente Fiduciário e/ou contra a Emissora intentadâs, no exercício de suas

íunções, ou ainda que lhe cairsem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos

ÍituLares dos CRl, ou Emissora dos CRI;

(c) as dêspesas com pubticaçoes em geral (por exempto, editat de convocâçào de Âssembteia Gerat dos

Íitutares dos CRl, ata da AssembLeia Gerat de Titulâíes de CRl, anúncio de comunicaçáo de disponibitidade

do retatório anuat do Agente Fiduciário, entre outros), notificaçõ6, extíaçáo de certidoes, Íotocópiàs,

despesas cartoránas, tranrporte, alimentação, üagens e estadias, contàtos teLefônrcos e/ou conlerenae

coli, necessárias ao exercício dô íunçáo de Agente Fiduciário e da Emissora, duíante ou âpós a prestaçáo

dos serviços, mas em raáo desta, seráo pagâs peto Pôtrimônio Separado, desde que, sempre que possivel,

aprovadas preüamente pelô Emissora;

(d) ar taxas e tributos, de qualquer natureza, atualmente vigentes, que tenham como base de cálcúlo
receitas ou resuttados apurâdos no âmbito do Patrimônio Separado;

(e) às eventuais taxas e tributos que, a partir da Data de EmisÉo dos CRl, venham a ser criados e/ou
màiorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou reconhecida,
de forma à representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tflbutaçáo incidente sobre os

recursor do Patrimônio sepãrado, sobre os CRI e/ou sobre os Créditos lmobitiários;

(Í) as perdas, danos, obrigaçõ€s ou despesas, inctúindo taxâs e honorários advocatícios arbrtrados peto

iuiz, decoÍrentes de sentença transitada em iulgàdo, resuttântes, direta ou indiretamente, dâ emissào dos
CRl, exceto se Lais perdâs, danos, obrigaçôes ou despesôs forem resuttântes de inadimplemento, doto ou
culpa por parte da Emissora ou de seus administradores, empregados, consultores e agentes, conforme vier
a ser determinado em decisão judicial finat proÍerida peto juizo competente;

(g) todos os custos e despesas incorridos para salvôguardar os direitos e prerrogativas dos Tjtutares dos
CRI; e
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(h) demais despesàs previstas em [ei, na regulamentação aphcável, ou n6te Termo de Securitização

12.3. Despesàs Suportadas petos Titutar6 dos CRI: Considerando-se que a responsabitidade da Emissora

se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei n'9.514/97, caso o Patrimônio Separàdo sejâ

insuficiente para arcar com as despesas mencionadas na Ctáusuta 12.2 deste Termo de Securitização, tais
despesas serào suportôdas pelos Titulares dos CRl, na proporção dos CRI titutàdos poí cada um deles

mediante aporte de recursos do Patrimônio Separado.

12.f.1.4s despesas do Patrimônio Separado seráo àrcadas pelos Crájrtos hobiLiários, representados peta

CCI que Íemuneram aos CRI objeto de5tâ Emissâo, conforme o presente Termo de Securitizaçâo.

í2.4. Responsabitidades dos Mutareljq§ le8!: Observado o disposto nas CláusuLas 12.2 e 12.3 ôcimà, 5áo

de responsâbilidadê dos titutares dos CRI

(a) eventuais despesas e taxas relâtivas à negociaçâo e custódia dos CRI nào compreendidas na

descrição da CLáusuta 12.1 deste Termo de se(uritizaçáo;

(b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos TiLutares dos

CRl, observada a Ctáusuta 12.4.1 e 12.4.2 deste Termo de Securitizaçáo; e

(c) tributos diretos e indiretos incidente3 sobre o investimento em CRI

[imitando, àquetes mencionados na CLáusuLa 13.1 deste Termo de secuntizaçáo.
incluindo, mas náo se

12,4.í. No càso de trônsferência da administraçáo do Patrimônro Sepôrado pôrà outra entidade que opere
no Sistema de Financiamento lmobiliário, nas condições previstas neste Íermo de Sêcuritizàção, os recursos

necessários parà cobrir as dBpesas com medidas iudiciais ou extrajudiciais, necessárias à salvaguarda dos

direitos e prerrogativàs dos Titulares dos CRl, deveráo ser, sempre quê possívet, píeviamente aprovadas
pelos Titutares dos CRI ê adiantadas ao agente Fiduciário, na proporção de CRI detidos, na data dà

resPectiva aprovação.

í2.4.2.Aporte de Recursos. Caso qualquer um dos Íitutares dos CRI náo cumpra com as obrigaçôes de

eventuais aportes de recursos na conta do Patrimônio sepaÍâdo, pâra custeâÍ eventuâis despesas

necesúrias â saLvaguardar seuS interessesr e náo haia recursos suficientes no Patrimônio Separado para

fazer frente a tat obrigaçáo, a Emissora estôrá âutorizada a realizàr ô compensaçáo de eventuat
remuneração a que esse Titutar dos CRI inadimptente tenha direito com os valores gastos pela Emissora

e/ou peto Àgente Fidu(iário e/ou pelos demais Titulares dos CRI adimptentes com estas despelas.

í2.5. Recursos Excedentes aús Paqamento das Desp6as: Se, após o pagamento da totatidadê dos CRI e

dos custos do Pàtrimônio Sepôrado, sobejarem Crálitos lmobiliários seja na forma de recursos ou de

créditos, tais recursos e/ou créditos devêm ser rBtituídos pelâ Emissora à Devedora, conforme sua
proporção sobre os Cíéditos lmobitiários à época, sendo que os cráJitos na forma de reaursos tiquidos de
tnbutos (incluindo seus rendimentos liquidos de tributos) restituidos à Devedora, ressalvados à EmissoÍa os

benefícios Íiscais oriundos destes rendimentos.

cúusulA TREZE - TRÁTA^.IENTo TRtsurÁRto apltcÁvEl Aos tNVEsTtDoREs

13.í. Tratamento Tributário Aoticável aos investidores: As regras gerais retativas aos principâis tributos
aplicáveis aos investimentos em CRI encontram.se descritos a seguir. Todos os tributos abaixo mencionados

I
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são de responsabitidade dos investidores. Cada lnvestidor deve avaliaí 05 impactos tributários retativos ao

seu investimento em CRl, náo devendo consideraÍ unicàmente a5 informaçóes contidas abaixo,
Recomendamos que cada lnvêstidor consulte seus próprios assessores quanto à tributação â que deve estar
sujeito nâ quâLidade de Titutar dos CRl, levando em consideração às circunstâncias espeaifrcas de seu
investimento.

í3.í.1. lnvestidores Residentes ou Domiciliâdos no Brasil

Como regra geral, os rendimentos em CRI auíeridos por pessoas iurídicas não financeiras estáo sujertos à

incidência do lmposto de Renda Retido na Fonte ("|RRF'), a ser catculado com base na aplicaçáo de

atíquotas re3ressivas, de acordo com o prazo da apticaçáo geradora dos rendimentos tributáveis: (a) até
180 drâs: alíquota de 22,5%; (b) de 181 a 3ó0 dias: alíquotâ de 20%; (c) de 36í a 720 dias: alíquota de 17,5%

e (d) acima de 720 diôs: ôtíquota de 15%. Este prazo de ôplicaçào é contado dâ data em que o íespectivo
Titular de CRI eÍetuou o investimento, até a data do resgate (artigo 1' da Lei n' 11.033, de 21 de dezembro
de 2004 e artigo 65 da Lei n" 8.9E1, de 20 de ianeiro de 1995).

Não obstanLe, há regras especificas apticáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificâçáo como
pessoà físrca, pessoa ,uridica, inctusive isenta, fundo de inv6timento, instituição financeira, sociedade de

seguro, de previdênciô privada, de capitalizaçáo, corretora de títulos, vatores mobiLiários e câmbio,
distribuidora de titutos e vatores mobitiários, sociedade de arÍendamento mercantiI ou invetidor
estrangeiro.

O IRRF retido, nà forma descrità aoma, das pessoas juridicas náo financeiras tributadar com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, é considerado antetipaçáo do imposto de renda deüdo, gerando o direito à

deduçáo do IRPJ apurado em cada peíodo de apuraçáo (artigo 7ó, lda Lei n'8.981, de 20 de janeiro de
1995 e artigo 70, lda lnstruçáo Normativa n'1.565/20í5). O rendimento também deverá ser computado nâ

base de cáLcuto do IRPJ e da CSLL. Â5 alíquotas do IRPJ correspondem a 15% e ôdicionô( de 10%, sendo o
adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivôtente a R5 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais) por ano. Já a ôliquota da CSLL, para pessoas jurídicas náo financeiras, corresponde a

9%.

A partiÍ de 1o de iutho de 2015, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas iuídicas não financeiras
tíibutadas sob a sistemática náo cumulativa, sujeitam'se à contribuiçáo ào Pls e à COFINS às alíquotas de
0,65% e 4%, respectivamente (Decreto no 8.426, de 1" de abril de 20í5).

Com retaçâo aos investimentos em CRI reatizâdos por instituiçõês financeiras, Íundos de investimento,
se3uradoras, entidades de previdênciô privàda Íechadas, entidades de preüdência complementaÍ abertas,
agênciâs de fomento, sociedades de capitatização, corretoras e distribuidoras de títutos ê vatores
mobiliários e sociedades de arrendamento mercantit, há dispensa de retenção do IRRF.

Não obstante a isençâo de retenção nâ fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI por essas

entidades, viô de regra e à exceçáo dos fundos de investimento, serão tributados pelo |RPJ, à atíquota dê
15% e adicional de í0%; peta CSLL, à atiquota de 20% entre 1. de setembro de 20í5 e 31 de dezembro de
20íE, ou no caso de cooperativas de crâlito, à àlíquota de 17%, e à alíquota de 15% a partir de 1. de
janeiro de 20'19, de acordo com o artigo 30 da Lei n'7.6E9, de í5 de dezembro de 19EE, e das âlteraçôes
trazidôs pela Lej no Í3.'169, pubticada em 7 de outubro de 2015. Â5 càrteirôs de fundos de investimentos
estão isentas de lmposto de Renda (àrtigo 28, pàtágÍaÍo 10, da Lei n. 9.532/97). Âdemais, no caso das
instituiçóes finan(eiras e determinadas entidades definidas em lei, os rendjmentos decorrentes de
investimento em CRI estào poteflcialmente sujeitos à contribuiçáo ao PIS e à COFTNS às âtíquotas de 0,65% e
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4%, respectivamente

Para as pessoas físicas, desde 1' de ianeiro de 2005, os rendimentos geràdos por àplicação em cRl estão

isentos de imposto de rendâ (na fonte e na declaração de âjuste ànuat), por força do artigo 3", inciso ll, da

Lei n" 11.033/04. De acordo com a posiçâo dô Receita Federal do Brasit ("RFB"), expressô no ârtlgo 55,

parágrafo único, da lnstrução Normôtiva da RFB n'1.5E5, de 31 de âgosto de 2015, tal isençáo abrange,

ainda, o ganho de capitat ôuferido na aljenaçáo ou cessão dos CRl.

Pessoâs jurídicôs isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exctusivamente na fonte, ou seia, o

imposto náo é compensável, conforme previsto no artigo 76, inciso ll, da Lei n' 8.981, de 20 de jôneiro de

1995. Â retenção do iínposto nà fonte sobre os rendimentos das entidades imunes está dispen5ôda desde

que ôs entidades declâÍem sua condiçáo à fonte Pagadora, nos termos do artigo 7Í da Lei n'8.9E1, de 20

de janeiÍo de 1995, com a redaçào dada peta Lei n'9.(f5, de 20 de iunho de 1995

'13. í .2. lnvestidores Residentes o Domiciliados no Exterior

com reLaçáo aos investidoíes residentes, domiciliôdos or, com sede no exterior que invistam em CRI no país

de acordo com âs normas previstas na Resotuçáo CMN n'4.371, de 29 de setêmbro de 2014, os rendimentos

aufeÍidos estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de í5%. Exceçáo é feita parà o caso de investidoí

domicitiado em pàis ou iurisdiçâo considerados como de tributaçáo fàvorecida, assim entendidos aquetes

que náo tributâm a rendô ou que â tributam à aliquota inferioí à 20% ou cuja tegistação não permita o

acesso a informaçóes relativas à comporiçáo societária de pessoas iurídicas, ou à sua titularidade ou à

identiíicàção do beneíiciário efetivo de rendimentos atribuido5 a não residentes.

Â despeito deste conceito legat, no entender das autoridades fiscais, 5áo atuatmênte consjderadas
''Jurisdiçáo de Tributôção Favorecida as jurisdiçóes listadas no artiSo 1'da lnstruçáo Normativa da Reaeita

Federal do BrasiL n" 1.037, de 04 de junho de 2010.

Rendimentos obtidos poí inve3tidores pessoas físicas rgidêntes ou domicitiados no exterior em

investimento em CRl, por sua vez, são isentos de tributaçáo, inclusive no caso de investidores íêsidentes

em Jurisdiçáo de Tributaçáo Favorecida.

13.í.3. lmDosto sobre ODeraçoes Finânceiras (lOF)

Regra gerat, as operaçõe9 de (âmbio relôcionadas aos inv6timentos Btrangeiros rea(izados nos mercados

financeiros e de capitais de acordo com as normas e condiçôes pÍevistas na Resoluçáo CMN n'4.373, de 29

de setembro de 2014, inctusive poí meio de operaçõ6 simultâneas, inctuindo as operações de câmbio

retacionadas aos investimentos em cRI, estâo su.ieitas à incidência do IOF/Câmbio à atiquota zero no

ingresso e à aliquota zero no retorno, conforme DecÍeto no 6.10ó, de 14 de dezêmbro de 2007, e alteràções
posteriores. Em quatquer caso, a atíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a quatquer tempo por ato do

Poder Executivo Federal, até o percentuâl de 25% (ünte e cinco por cento), retativamente a opeÍaçoes de

câmbio ocoÍridas após estâ eventua[ àlteràçáo.

lmDosto sobre Operacões Financeiras com Titulos e Valores Mobiliários

As operações com cRl estão suieitas à aliquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto n'ó.106, de 14 de

dezembro de 2007, e alteraçõês posteriores. Em qualquer caso, ô àtíquota do IOF/Títutos pode ser

,a

Pásina 35 de 66

OOCS-10966676vI

lmoosto sobre oDeracões Financeiras de Câmbio



majoÍâda a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federat, até o percentual de 1,50% ao dia,
relativamente a operações ocorridas após este eventuaI aumento,

CúUSULÀ QUÂTORZE - PUBLICIDADE

14.í zuE!iq!!ê!g: Os fatos e atos retevantes de interesse dos TitutaÍes dos CRI (excetuados os atos e
fatos relevantes da ôdministraçáo ordinária da Emissorâ), bem como as convocôçóes para as respectivas

Àssembleias Gerais de Titutares de CRl, seráo reatizados mediante publicação de edital no iornâl em que â

Emissora pubticô seus atos societários, sendo certo que, todas as despesas com âs referidas pubticaçóes,

seráo arcadas peto Patrimônio Sepârado.

14.2. As demais Informaçõe5 periódicas ordinárias da Emissão, da Emissora e/ou do Agente Fiduciário

seráo disponibitizadàs âo mercado, nos prazos Lesais/ou reguLamentares, poÍ meio do sistema de envio de

informaçôes periódicas e eventuais da CVil.

cúusulA QUTNZE - REGTSTRO DO TERfiO DE SECURTflZAçÃO

Í5.í. Reqistro do Termo de Securitizacáo: O pÍesente Termo de Securitrzaçáo será resistrado na

lnstituição Custodiante em até 1 (um) Dia Útil, nos teÍmos do parágíaío único do artigo 23 da Lei

n'10.931/04, ocasião em que a lnstituição Custodiônte emitirá a dectaração constônte do Anexo V a este

Termo de Secuíitizôção.

cúusuLA oEzEssErs - NoflFrcÀçÔEs

16.í. Comunicacôes: Todas as comunicaçôes entre â Emrssora e o Âgente Fiduciário serào consideÍadas

vátidâs a partrr do seu recebimento nos endereços constantes abaixo, ou em outro que a Emissora e o
Agente Fiduciário venham a indicar, por escnto, durante a vigência deste Termo de Securitização.

Poro o Emissoro

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

Avenida Erigadeiro Faria Lima, n" 2.894, 9'andar, coniunto 92

Sáo PauLo, SP - CEP 01451.902

At.: /úarcos Ribêiro do VàlLe e Controtadoria e Backoffice

e-mâit: mrvôlle@habitasec.com.br / monjtoramento@habitasec.com.br;

Tel.: 55 (11) 3074'4900

Poro o Agente Fiduciório
OLIVEIRA TRUST OISTRIBUIDORÂ DE TITULOS E VALORES TáOBILÉRIOS 5,À.

Rua Joaquim Floriano, n'í.052, 13'andar, sata 132 (parte)

São Paulo, 5P - CEP 04534-004

At.: Antonio Âmaro e Maria Carolina Àbrantes Lodi de Oliveira

e- mai t: gerl . agen te@ohveiratrust. com. br
TeL.: (21) 3514-0000

í6.2. Consideracão das comuniaacóes: As comunicações seráo consideradas entregues quando recêbidas

com "aviso de recebimento" expedido peta Empresa Brasiteirà de Correios e TeléSrafos ECT, nos

endereços mencronados neste Teímo de Securitização. As comunicaçôes feitas por fac'símite ou corrêio

eletrônico seÍào consideradas recebidas na datà de seu envio, dêsde que seu recebimento seia confirmado

âtravés de indrcativo (recibo emitido petâ máquina utitizâda peto remetente) Os respectivos orisinais
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deveráo ser encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensaSem.

À mudança de quatquer dos endereços acima deverá ser comunicàda tànto peta Emissora quônto peto

Agente Fiduciário caso tenham seus endereços alterados.

CLAUSULA DEZESSETE - RISCOS

17.í. BEgg!: 0 investimento em CRI envotve uma série de riscos que

independentemente pelo potencial investidor. Estáo descritos a seguir os

retacionâdos, exclusivàmente, aos CRI e à estrutura iurídica da presente emissáo:

deverão ser anatisados

riscos, não exaustivos,

(a) Risco da deterioração da qualidade de crédito do Patrimônio SeDaràdo Doderá afetar a capacidade

da Emissorô de honrar suas obriqacões decorrentes dos CRI: Os cRl sáo lastreados nos créditos lmobitiários,
os quais foram vincutados aos CRI por meio deste Termo de Securitização, no qual foi instituído o Regime

Fiduciário e constituído o Pâtrimônio Sepôíado. Os Créditos lmobiliários representam créditos detidos peta

Emissora contÍô a Devedora. O Patrimônio Separado constituído em favor dos Titulâres dos CRI náo conta

com qualquer garantia Ítutuante ou coobrigaçáo da Emissora.

Assim, o recebimento integral e tempestivo petos Titutares dos CRI dos montantes devidos depende do

pagamento dos Créditos lmobitiários peta Devedorâ, em tempo hábil para o pagamento dos vâtorês

decorÍentes dos CRl. A ocorrência de eventos que afetem a situação êconômico-financeira da Devedora

podeÍão afetar negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de honrar suas obrigações no que

tange o pagamento dos CRI pela Emissora.

No caso de inadimptemento dos Créditos lmobiliários pela Devêdora, o valor a ser recebido petos TitulaÍês

dos CRI poderá náo ser suficiente para reembobar integralmente o investimento reatizado. Neste caso, nem

o Patrimônjo Separado, nem mesmo a Emissora, disporáo de outras fontês de rêcursos para sàtisfação dos

interesses dos titutares dos CRl.

(b) Riscos Retativos ao Paqamento ondicionãdo e Descontinuidade: As fontes de recursos da Emissora

para fins de pagamento aos Titutares dos CRI decorrem direta ou indiretamente dos pagamentos dos

Créditos lmobitiários. Os recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem ocorrer posteriormente às

datas previstas para pagamento de juros e amortizaçôes dos CRl, podendo causar descontinuidade do fluxo

de caixa esperado dos CRl. Após o recebimento dos referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados

todos os meios legais cabíveis para a cobrança iudicial ou extràiudicjat dos Créditos lmobitiários, caso o

valor recebido não seja suficiente para satdôr os CRl, a Emissora náo disporá dê quaisquer outras fontes de

recursos para efetuar o pagamenLo de eventuais satdos aos titutares dos CRl.

(c) Baixâ Lieuidez no rcado Secundário: O mercado secundário de CRI no 8ràsit apresenta baixa

liqurdez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociâção dos CRI que

permita sua alienação pelos subscntores dessês valores mobitiários câso esLes decidam pelo

desinvestimento. Os titulares dos CRI que adquirirêm os CRI podeÍáo encontrâr diÍicutdades para negociá_

los no mercado secundáÍio, devendo estar preparados para manter o investimento nos CRI até a Data de

vencimento Final.

(d) Risco da existência de Credores Privileeiados: A Medida Provisória n" 2.158_35, de 24 de agosto de

2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, disciptina que "as normas que estabeteÇam a afetação ou a

separação, a qualquer títuto, de patrimônio de pêssoa física ou iurídica não produzem efeitos com retaçáo

aos débitos de natuÍeza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às gaÍantias e aos

privilégios que thes sáo atribuidos". Âdemais, em seu parágrafo único, eta prêvê que "desta Íorma
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permanecem respondendo petos débitos ati referidos a totatidade dos bens e das rendôs do suieito pôssivo,

seu esÉtio ou sua màssà fatida, inctusive os que tenham sido objeto de separaçáo ou aÍetaçáo".

Por Íorça da norma acrma citada, os Crájitos hobitiários e os recuBos dete decorrentes, náo obstante
serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados f,oÍ credores fiscais, trabathistas e
previdenciários da Emissora ê, em atguns casos, por credores trabâthistas e preüdenciários de pessoàs

físicas e luridicas pertencente5 ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vistâ as normas de

responsabitidâde sotidária e subsjdiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes
em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os Titutares dos CRl, de

forma privilegiada, sobre o produto de realizaçáo dos Créditos lmobitiários, em caso de fatência. Nesta

hipótese, é possívet que Créditos lmobiliários náo venham a ser suficientes parâ o pagamento integral dos

CRI após o pagâmento daqueles credores.

(e) Risco dâ náo reatizacá o da carteira de ativos: Â Emissora é uma companhia emissora de titutos
representativos de crfritos imobiliários, tendo como objeto locial ô aquisição e securitizaçâo de créditos
imobitiários através da emissão de CRl, cuios pôtrimônios sâo admrnistrados 5eparadamente. O Patrimônio

Separado tem como principal fonte de recuEos os Créditos lmobitiários. De3ta forma, quatquer atÍaso ou

falta dos Crálitos lmobiliários pela Devedorâ e/ou petos Fiadores poderá afetar negativamente a

capacidâde da Emissora de honraÍ as obrigôçôes decorrentes dos CRl. Na hiÉtese de a Emissora ser

declôrâda insotvente, o Âgente Fiduciário deverá assumir a custódia e âdministraçào dos Crálitos
lmobiliários e dos demais direitos e acessórios que integraÍn o Patrimônio Separado. Em Assembteia Geral,

os Titulares dos CRI poderáo deliberar sobre as novas normas de administraçào do Patrimônio Separado ou

optaÍ peta tiquidâção deste, que poderá ser insufrciente para o cumprimento das obrigações da Emissora

perante os Trtulares dos CRl.

(f) Falência, recuoeràcão iudicial ou extraiudiciàl dâ Emissora: Até que os CRI tenhâm sido

integratmente pâgos, â Emissorà poderá estàr suieita a eventos de fatência, recuperaçáo judicial ou

êxtrôjudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituidos o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado

sobre os Crédrtos lmobitiários, eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias

e trabathistas, poderão ãfetar tais Créditos lmobiliários, principalmente em razáo da fatta de
jurisprudênciô signrficativa em nosso país sobre a ptena eficáciâ da aÍetaçáo de pôtrimónio.

(S) Manutençáo do Reeistro de ComDanhia Àbertô: A sua atuaçáo como Emissora dê CRI depende da

manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autonzaçôes societárias.

Côso â Emissora não ôtenda aos requisitos da CvM em relâçào às companhias abertas, sua autorizâção
poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assrm, às suas emissões de CRl.

(h) Crescimento da Emissora e de seu CaDitat: O capital atual da Emissorà poderá náo seÍ sufjciente
para suas futuÍas exigências operàcionais e manutençáo do crescimento e§perôdo, de forma que a Emissora

pode vir a precisar de fonte de financiamento exteÍnas. Nâo se pode assegurar que haveÍá disponibitidâde

de capitat no momento em que a Emissorô necessitar, e, caso haja, as condiçóes desta câptaçáo podeÍiam

afetar o desehpenho da Emissora.

(i) A lmDortância de uma EouiDe Oualificâda: A perda de membros da equipe opêracionat da Emrssora

e/ou a sua incapacidade de ôtrair e manter pessoal quatificado, pode ter efeito adverso retevante sobre ôs

ativrdades, situação financeirâ e resuttados operacionais da Emissora. O ganho da Emissora provém

basicamente da securitizaçào de recebíveis, que nec6sitâ de uma equipe especiatizada, para originaçáo,

estruturação, distribuiçáo e gestão, com vasto conhecimento técnico, operacional e mercadotógico de

nossos produtos. Assim, a eventual perdà de componentes retevantes da equipe e à incàpaodade de atÍair
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novos tatentos podena afetar a nossa capacidade de geraçào de Íêsultado

(j) lnexistênarâ de Jurisorudência Firmada Acerca da Securitizacáo: Toda a arquitetura do modeLo
financerro, econômico e jurídico deltô Emissão considera um conjunto de rigores e obrigaçôes estiputadas
âtravés de contratos elaborados nos termos da legislaçáo em ügor. Entretànto, em razão da pouca

matundade e da fàtta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a e3te
tipo de operaçáo financeira, em sjtuaçôes de estresse poderá haver peídas por parte dos investidores,
inclusive decorrentes do dispêndio de tempo e rêcuísos necêssários para fazer vater as disposições contidas
nos documentos desta operação.

(k) Risco de Estrutura: A presente emissáo de CRI tem o caráteÍ de "operôção estrutuíâda"; desta
forma ê pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do modeto financerro, económico e
jurídico considerà um conjunto de fatores e obrigaçôes de parte a pôrte, estiputados através de contratos
púbticos ou privados tendo por diretriz a legistaçáo em vigor. No entanto, em razão da pouca maturidade e

da fatta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasiteiro no que tange às operaçóes de CRl,

poderá haver perdas por parte dos Titulares dos CRI em razào do dispêndio de tempo e recursos.

(l) Efeitos dô Etevacão Súbita da Taxa de Juros: Â elevaçào súbitâ dâ taxa de juros pode rêduzir a

demanda dos Investidores por títutos e vatores mobitiários de compànhia brôsiteiras e por titulos quê

tenham seu rendimento pré{ixado em niveis inferiores aos praticados no mercado após a elevaçáo da taxa
de juros. Neste caso, a Liquidez dos CRI pode ser ôÍetada desfavorôvetmente.

(m) Risco Tributário: Este pode ser definido como o risco de perdas devido à criaçáo ou majoraçáo de

tributos, nova rnterpretaçào ou, ainda, interpíetôçào diferente que venha a se consoLidar sobre a
incidência de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou os Titutares dos CRI a novos recothimentos, ainda
quê rêtativos a operâÇôês já efetuadâs.

(n) Àlteracôes na teeistação tributária do Brasil poderáo aÍetar adversamente os resuttados

operacionôis dô Emis§orà O Governo Federal regularmente imptementa alteraçôe5 no regime fiscat, que

afetam os particrpantes do setor de securitizaçáo, ô Emissora e seus clientes. Essas alteraçóes incluem
mudanças nas aliquotas e, ocasionatmente, a cobíança de tributos temporários, cuja arrecadaçáo é

associada a determinâdos propósitos governamentais espêcíÍicos. Atgumas dessas medidas poderão resuttaÍ
em aumento dâ carga tributária da Emissora, que poderá, por sua vez, inftuenciar sua tucratividade e

aíetar adversamente os preços de serviços e seus resuLtados. Náo há garantias de que a Emissora será capaz

de manter seus preços, o ftuxo de caixa de forma a cumprir as obrigaçóes assumidas junto aos titutares dos

CRI por meio dos CRI se ocorrerem alterações significativas nos tributos aplicáveis às suas operâções.

(o) Risco em Funcáo da Disoensa de Redistro dô Oferta: a Oferta dos CRl, está automaticamente
dispensada de registro perante a CVM nos têrmos do artigo ó'dô hstruçáo CVM no 47ó, de forma que as

informâçôes prestadas pe(a Devedora, pelos Fiadores, pela Emissora e peto agente Fiduciário náo íoram

objeto de ônátrse pelô referida ôutarquia federal.

(p) Risco de AmoÍtizaÇáo ExtraordináÍia ou Resqôte Ante€ioôdo: Os CRI poderáo estaÍ sujeitos, na

forma definida neste Íermo de Securitizaçáo, a eventos de amortização extraoÍdináriâ parciaL ou íes8ate

anLecipado totat. A êfetivaçáo destes eventos poderá íesultar em dificutdades de reinvestimento por parte

dos TituLares dos CRI à mesma taxa estâbetecidâ como remuneração dos CRl.

(c) Risco da necessidade de reôtizacáo de àoortes na Conta do Patrimônio SeDarado: Consrderando que

â responsabitidâde da Emrssora se timita ao Patrimônio Sêparado, nos termos dâ Lei n'9.514/97, caso o
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Patrimônio Separado seja insuÍiciente para arcar com ôs despesas da Emissão, tais despesas seÍáo
suportadas petos Titulàres dos CRl, na proporçáo dos CRI titulados por càda um deles mediânte aporte de
recursos do Patnmônio Separado, nos termos da Cláusuta 12.4 deste Termo de Securitizôção.

(r) Risco de ausência de Ouóíum parâ delitreracão em Assembleia Geral: Determinadas deliberaçôes no

âmbito da Assembleia Geral necessitam de quórum quatificado para serem àprovados. O respectivo quórum

quatiíicado pode náo ser atingido e portanto a deliberaçâo pode não ser aprovâda, o que poderá impactar
os cRl.

(s) Risco referente à limitaÇáo do escopo da auditoria reatizada: A àuditoria iurídica realizada na

presente emissão de CRI timitou-se a identificar eventuâis contingências reLacionadâs ôos lmóveis, à

Devedora e aos Fiàdores, assim como eventuais riscos envolvidos na constituição da Àtienaçáo Fiduciária de
lmóveis, não tendo como finatidade, por exempto, a anátise de quêstões legais ou âdministrativas,
ambientais ou de construçáo retativas aos lmóveis, ou aos antigos proprietários dos lmóveis. A não

realizaçáo de auditoria iurídicâ completa, conforme acima descrito, não confeíe â segurança desejadâ com

retação à totat ausência de contingências envolvendo os Crédrtos lmobitiários e/ou os lmóveis, podendo

ocasionar preiuizo aos Titulares dos CRl.

(t) Ris.o de lnsufi.iên(iâ da Garantiâ Reãl lmobiLiária: Possiveis variaçôês no mercado imobitiário
poderáo, eventualmente, impactàr o vator de mercado dos lmóveis objeto da Atienôçáo Fiduciária de

lmóveis, de forma positiva ou negativa, durante todo o prazo dô Emissão. A5 variaçóes de preço no mercado

imobrliário estâo vinculadas predominantemente, mas não exclusivamentê, à relação êntre a demanda e a
oferta de imóveis de mesmo perfil, bem como à respectiva depreciação, obsotescência e adequaçáo para

outías atividades diferentes daquetas exeícidas pelos respectivos proprietários. Por írm, na data de

assinatura deste Íermo de Securitizaçáo, existem ônus reais (hipotecas) com rêtação à dêterminadas

unidades imobiliárias em favor dê terceiros, conforme identifrcadas no lnstrumento Partjcular de Alienação

Fiduciária de lmóveis. Dessa forma, tais fatos podem impactar negativamente a excussão das referidâs

unidades em gaÍantias, caso etas não sejam (ibeÍadas até a constituiçáo em favoí da Emi5soía.

(u) Risco de não constituiçáo da Atienacão Fiduciária de lmóveis e da qarantia íidejussória: Nâ presente

data, as garantias outorgadas nos termos do lnstrumento de Alienação Fiduciária de lmóveis e no Contrato

de Cessáo não se encontram deüdamente constituídas e exequíveis, na medida em que os refeÍidos

contratos não foÍam registrados no cartórios competentes. Os prazos para obtenção dos Íeferidos registros

encontram-sê êspêcificados nos respectivos instrumentos, desta forma, existe o risco de atÍàsos dado à

burocracia e exigências cartorárias ou, eventualmente, de impossibitidade nâ comptetâ constituiçào das

Íeferidàs garantias. Âssim, tais fatos podem impactar negativamente a devida constituiçáo e consequente

excussào das referidôs garantras caso as condiçóes aoma náo sejam imptementadas.

(v) Risco de não Constituiçáo da Gôrantia de ALienacão Fiduciária de lmóveis: A Atienaçáo Fiduciána do

lmóveis ainda náo se encontra totalmente constituída, âté a datà de assinatura de5te Termo, tendo-se em

vista que a Âlienação Fiduciária ainda nâo foi registràdô perante os competentes Registros de lmóveis.

Conforme previsto na CCB, a tiberaçáo dos recursos decorrentes da CCB será reatizada, dentre outras
condiçóes, mediànte a apresentação da prenotação dô Âtienàção Fiduciária de lmóveis), sendo certo que,

caso náo ocoÍÍa o efetivo registro da totalidade dos Contratos de Álienaçáo Fiduciária, dentro do prazo

previsto na CCB restará configurado um Evento de vencimento Antecipado.

Dessa forma, existe o risco de atrasos ou, eventualmente, de impossibitidade nô completa constiturçáo das

reÍeridas garantias.
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(v) Demàis Rrscos: Os CRI também poderáo estar suieitos ô outros riscos advindos de motivos atheios ou
exógenos, tais como moràtóriâ, guerrôs, revoLuções, mudanças nâs regras apticáveis aos CRl, alteraçáo na
potitica econômica, decisóes iudiciais etc.

CLAUSULÂ DEZOTTO - DTSPOSTçÓES FrlrArS

í6.í. Não se presume ô íenúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Íermo de
Secuntrzaçâo. Dessô forma, nenhum atÍaso, omissão ou tiberatidade no exercício de quatquer direito,
faculdade ou remédio que caibô ao Agente Fiduciário e/ou aos Titutares dos CRI em razáo de qualquer
inadimptemento dôs obrigaçô€i dâ Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou remájros, ou será

inteípretado como uma renúncia àos mesmos ou concordâncià com tal inâdimplemento, nêm constituirá
novaçáo ou modiíicação de quaisquer outras obngâçôes âssumidôs petâ Emissorâ e/ou pêto Agente

Fiduciário ou precedênte no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

í8.2. O pÍesente Termo de Securitização é Íirmado em caráter irrevogávet e irretratável, obrigando a

Emjssora e o Ágente Fiduciário, bem como seus sucessores.

íE.3. O presente Termo e 5uas disposiçoes apenas serâo modificôdos, aditados ou complementados com o

consentimento exprêsso e por êscrito tânto peta Emissora quanto pelo Ágente FiduciáÍio, mediante
aprovaÇão dos Titulares dos CRl, exceto se disposto de outía forma acima, atuando por seus represenLantes

Legais ou procuradores devidamente autorizados.

18.4. A Emissora e o Agente Fiduciáno reconhecem, desde já, que o presente Íermo de Secuntjzaçáo

constitui títuto executivo extrajudiciat nos termos dos artigos 784, 815 e seguintes do Código de Processo

Ciul.

í8.5. 5e umà ou mais djsposições aqui contidas foí considerada inválida, ilegat ou inexequívet em
quatquer aspecto das teis apticáveis, â vatidade, legâtidade e exequibilidade das demais disposiçóes aqui

contidas náo serão afetadas ou preiudicadàs a quatquer titulo.

í8.6. 0 Àgente Fiduciário responde perante os Titulares dos CRI pelos prejuizos que thes càusar por cutpa

ou dolo no exercicio de suas funçôes, conforme decisáo transitada em iutgâdo, da qual não caiba mais

recursos.

cúusuLA oEzENovE - cLÁsstFtcaçÃo DE Rtsco

19.í Os CRI obieto de3ta emissâo náo serâo obieto de anátise de classrficaçáo de risco

CúUSULÂ VINTE - FORO

20.í. lqlg: Â Emissora e o Agente Fiduciário etegem o Foro da Comârca de Sâo Pauto, Estàdo de Sáo

Paulo, como o único competente pâra dirimir todo titígio ou controvérsia originária ou decorrente deste
Íermo de Securitizaçáo, com renúncia a qualquer outro, poÍ mais especial que seja.

20.2. Execuçáo Esoecífica: Â Emissora e o Àgente Fiduciário podêrão, ô sêu critéíio exctusivo, requerer a

execuçâo especííjca das obrigaçóes aqui assumidas, coníorme 6tabetecem os artigos 5ló, 806, 815 e 501

do Novo código de Processo Civil.

O presente Termo de Securitização é Íiímado êm 4 (quatro) vias, de igual teor e foíma, na presençâ de 2
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(duas) lestemunhas

5ão Paulo, lE de setembro de 2019

lRestoote do págino deixodo intencionolmente em bronco.l
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(Pógino de ossinoturos do Termo de Securitizoçõo de Créditos lmobiliórios da l69a Série do la Emissôo de
CertiÍicodos de Recebíveis lmobiliórios do Hobitosec Secuíitizodoro S.A. celebrodo em 18 de setembro de
2019.)

f//,-;zá/z
HAEITASEC SECURITIZADORÁ S.A.

Nome

Cargo

Emissoro

Nome:

Cargo:
RG :877836
076.811.148'07

€Erd MaúEdo Ma€ldÉ
ProoJradoí

OL s.À

Nome

Cargo Cargo:

"*ffi;g';.".*

TESTEIIUN HAS

Nome:

RG n":

CPFlMF n':

RonidosSânlos G!ilhemno
RG:15.8i3.894.3

CPFr358.6{6.18&70

Nome

RG n"

CPF/^4F n'

Fücído Fêírlra
RG: 45163.76&8

cPF. vsJ72.11&2a
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ANEXO I

Âo TERTAO DE SECURTTTZAçÁO DE CRÉD|TOS t^{OBtLtÁRtOS OÂ íó9. SÉRE DA 1. EMTSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS üTOBILúRIOs DÀ HABITASEC SECURITIZADORÀ 5.A. CELEBRADO ETA í8 DE

SETEÀ.I8RO DE 2Oí9

Corocteisticos dos Ctéditos línobil iários

/

CÉDULA DE cRÉD[o t oBtLtÁRto
LOCAL E DATA DE EMISSÃO: 5ãO

Paulo, 18 de setembro de 2019

5ÉRIE Unica NÚIúERO 2652 TIPO DE CCI INTEGRÂL

í. EldssoR
RAZÁO SOCIÂL: COMPANHIÀ HIPOTECÁRIA PIRATINI . CHP

CNPJ: 18.282.091/0001.50
ENDEREçO: Avenida Cristóváo Cotombo, n' 2955 - CJ 501, Floresta

COA{PLETAENTO N/Â CIDA

DE

Porto
Ategre

UF RS CEP 90560-

002

2. rNSTrÍUrçÃO CUSTODTANTE

RÁZÃO sOCIAL: OLIVEIRA ÍRUST DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VÀLORES MOBILIÂRIOS S.A

CNPJ/L^F: 36.1 13.87ól0004.34
ENDEREçO: Rua Joaquim Ftoriano, n' 1.052

COMPLEMENÍO 11"ànd, r1.132 (parte) CIDA

DE

Sáo

Pauto

UF 5P CEP u534-
004

3. DEVEDORA

RAzÀo SOclÀL: CONSTRUTORA DITOLVO LTDA.

CNP J / tÀF i 72.766;7 36 I 0001 -86

ENDEREçO: Doutor Cardoso de Melo, no 900, 12'andôr, Vita Otímpia

COMPLEIáENTO 12'andar CIDÀ

DE

5P UF SP CEP 0Á548-

003
,í. GÂRÁNTIAS - N,io hd

5. VÁLOR 0O CRÉolTO tÀ{OBtLtÁRtO: RS 4.OOO.OOO,oO (quarro miahóes de reais), na Data de Emissao.
TíTULO: Cedula de Crâlito Bancário n.4150063't-7
DESCRIçÃO: Emitida êm 18 de setembro de 2019, por meio da qual o fmtssor corcedeu um
financiamento imobitiário à Devedora da CCB no vator total de 4.000.000,00 (quatro mithões de rears),
cujos recursos seráo destinados ao financiamento com fins habitacionais dos Empreendimentos Alvo.
TDENTTFTCÀçÃO DO EMPREENDTMENTO ÀLVO

Empreendimento Cartório Matricula Endereço

José

Ferreira
,Âariotto

18'Cartório de

Registro de

lmóveis de 5áo

Pauto - 5P

10.564,

12.366,
73.463,
73.464,
73.465
713.634

e

Rua Dr Affonso de Otiveirô Santos, totes 35, 36,
37, 3E, 39 e 40, da quadra 25, ParaizópoLis, São

Pauto - SP

6. COND|çÔES DE ErátsSãO

6,1 DATA DE PRIMEIRO PAGAA,TENTO 27 de setembro de 2019
6.2 DATA DE VENCIA.TENTO FINAL 27 de setembro de 2023
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ó.3 VÂLOR PRINCIPÂL 4.000.000,00 (quatro mithões de reais), na Data de Emissão

6.4 ÂTUÂL|ZÀÇÃO MONETÀR|A

7.5 JUROS CDI + 6% a.a
ó.6 PERIODICIDADE DE PAG ÂJ'âENTOS

(JUROs E AIVTORT|ZAçÁO DE

PRINCIPÀL)

Pagamento mensal de Juros Remuneratórios e âmortizaçào do
principaI conforme tabela constante no Anexo tl da CCB.

6.7. LOCAL DE PAGAÀTENTO Porto Âlegre/RS

6.8 ENCÂR60S (i) juros remuneratórios equivatentes à taxa pactuada na

CCB n" 41500631-7, incidente sobre o Valor Nominal UnitáÍio da

CCB apurado nô data do efetivo pôgamento:

(ii) juros de moÍa de 1% (um por cento) ao mês; e
(iii) multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre a

importância totat devida,

,?
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ANEXO II

ao TER Io DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|ÍOS r^,rOBrLlÁRrOS DA ,óg',SÉR|E DA í', EM|SSÃO DE

CERTIFICÂOOS OE RECEBíVEIS IÀ.IOBILIÁruOS DA HABITASEC SECURITIZÀDORA S.Â. CELEBRADO EÍiI íE DE

SETE"IBRO DE 20í9

Crcnogroiro de Àrnortizoçõo de Principol e Jurcs ReúúeroÍórios

Peíodo
Datas de

Pâgâmento do cRl
Saldo DevedoÍ

(sD0
Tâxe dê

Amorti!áção (TAi)
Pâgem€nto de

luíos?

Emr§são §1o912019 1.000,00 0,0000%

1 30lO9/2Ot9 1_000,00 0,0000% Sim

7 30/7O12019 1.000,00 0,0000% Sim

3 2A/71/2019 1.000,00 0,0000% 5im

4 30/t2/2Ot9 1.000,00 0,0000% Sim

5 30lO1l2O2O 1.000,00 0,0000% Srm

6 27lO7l2O2O 1.000,00 0,0000% Sim

7 3OlO3l2O2O 1.000,00 0,0000% Sim

8 29104/2020 1.000,00 0,0000% Sim

9 2Al05/2020 1.000,00 0,0000% Sim

10 29l0612O2O 1.000,00 0,0000% Sim

11 301o712020 1 000,00 0,0000% 5rm

12 2A/0a/2020 1.000,00 0,0000% Sim

13 29/O9/2O2O 1.000,00 0,0000% Sim

14 29l1Ol2O2O 1.000,00 2,5466% 5im

15 21/7112O2O 974,53 2,6491% 5im

16 30/12lZO2O 948,12 2,6414% 5im

17 28/01/2021 923,22 2,822ry0 Sim

18 2s10212021 897,11 2,9640% 5im

19 30lo3lzo21 870,58 2,9511% Sim

20 29/Ul2021 844,88 3,1264% 5im

27 28los/2021. 41a,47 3,2194yo Sirn

22 29/06/2021 192,72 3,3427% 5im

23 291O7 /ZOZ\ 165,64 3,4519% Sim

24 301oal2021 739,21 3,s936% Sim

25 291O9/2021 772,65 3,1694% 5im

26 28/10/2021. 685,78 3,9597% 5im

21 1911112021 658,62 4,1427% SiÍn

28 30h2/2021 631,34 4,2114% 5rm

29 28101/2022 604,38 4,s123% Sim

30 24/O2/2022 576,98 4,4170% Sim

31 30/o312022 s,0734% Sim

32 28/0412022 527,65 5,3146% 5im

1,
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Sim301os12022 493,62 5,6352%

)e

34 2910612022 465,40 6,0254% Sim

35 2AlO7l2OZ2 437,14 6,4429% 5im

36 3OlO8l2022 409,53 6,a736% Sim

37 29/O912022 381,39 7,4664% 5lm

28lrol20223E 3s2,91 8,13!9% 5im

39 291t112022 324,21 I,A927% 5im

29s3a 9,7594%40 29/1212022 Ím
41 30101/2023 266,55 lo,8701yo 5iÍÍ

42 27102/2O2' 237,54 1.2,3509% Sim

43 30l03l2023 20a,23 14,0339% 5im

44 2710412023 179,01 t6,528ryo 5im

45 30lOS/2021 749,42 19,7905% 5im

29/06/2023 119,85 74,4226% 5im16

47 2A/O7 /2023 90,10 33,1794% 5iín

30/Oa/2O23 60,21 49,U95% 5im4a

49 2alo9/2023 30,t9 100,0000% Sim
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aNEXO It
ao TER {O DE SECUR|T|ZÀçÃO DE CRÉD|TOS tr OBtLtÁRtOS DA í69. SÉRE DA í. EMTSSÁO DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEE IA{OEILIÁRIOS DA I{ABITASEC SECURITIZADORÂ 5.A. CELEBRÁDO EM í8 OE

SETEMBRO DE 20I9

Decloroçõo do Emissoro
HABITASEC SECURITIZÁDORA S.À., rociedôde por açôes com registro de companhiâ sêcuritizadorà perante
a Comrssão de Vatores Mobitiários ("ç114"), com sede na cidade de São Pauto, Estado de São Pauto, na
Ávenida Erigadeiro Faria Lima, n'2.894, 9'andar, conjunto 92, CEP0t451,902, inscrita no Côdâstro
Nacional da Pessoa Juridica do itinistério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n' 09.3M.427l0001 .58, por seus

representantes tegais ao Íinal assinados (doravante denominàda simptesmente "Emissorô"), na qualidade de
emissora dos Certificados de Recebíveis línobitiários da 1ó9'série de sua 1" Emissào ("ç81" e "Emissão",
respectivamente), que seráo obleto de oferta púbticô de distribuição e a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORÁ
DE TÍTULOS E VALORES MOBIL|ÁROS S.À., instituição finânceira, com fitiat na cidade de Sâo PauLo, Estado

de São Paulo, na Rua Joaquim Ftoriano, no 1.052, 13" andar, sala 132 (parte), ltaim Bibi, CEP 04534,00í,
inscrita no CNPJ/IíIF sob o n" 36.113.E76l0004-34, atua como agente íiduciário ("aEênte Fiduciário"),
DECLÁRÁ, para todos os fins e eíeitos, que verificou, em conjunto com o Agente Fiduciário, a tegatidade e a

ausência de vicios da operação, atém de ter agido com diligência para verificaí a veracidôde, a

consistênara, a correçáo e a suíiciência das informaçôês prestadâs no Termo dê Securitizaçào de Créditos
lmobiliários da Emissão.

São Pâuto, 18 de setembro de 2019

HABITASEC SECURITIZÂDORÂ S.Â.

Nome

Cargo

2t*rnz'
Nome

CargoIi!ú l!.t! óo wl' Ntlo
m:aaJ{'!!l'z

cPf:!0100.'i!{7

Vlcentâ Poatlga líogü€kâ
RG:8rr8!6

cPF:07ô.8rí.1{A{7

,e
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ANEXO IV

ao TER ,to DE SECUR|T|ZÀçÃO DE CRÉD|TOS ,tOBtLtÁRtOS DÀ í69" SÉR|E DA 1. Er,{SSÃO DE

CERTIFICÁDOS DE RECEBÍVEIS IIiIOBILÉRIOS DA HABITASEC SECURITIZÂOORÀ S.Â. CELESRADO EÀ.T í8 DE

SETEMBRO DE 2Oí9

Oe.lotoção do Àgente Fiducitirio

OLIVE|RA TRUST D|STR|BUIDORA DE TíTULOS E VALORES 
^,IOB|L|ÁRIOS 

S.A., instituiçáo financeira, com
fitiat na cidâde de São Paulo, Estado de 5ão Pâulo, na Rua Joaquim Floriâno, no 1.052, 13'andar, sàta 132

(parte), ltaim 8ibi, CEP 04534'004, inscrita no CNPJ/MF sob o n'16.113.876/0004-34, neste ato,
representada na forma de seu Estatuto Social (doravante denominada simplesmente "acente Fiduciário"),
na quatidade de âgente íiduciário dos Certificâdos de Recebiveis lmobitiários da 144'Série da 1'emissão
("ç8!" e "Emissáo", respe<tivamente), da HABIT^sEC SECUR|T|ZÂDORA 5.À., sociedade por ações com

registro de companhia securitizadorâ perante a CVM, com sede na cjdade de São Pauto, Estado de São

Paulo, nô Àvenrda Brigâdeiro Fôria Lima, n'2.E94, 9'andar, conjunto 92, CEP01451-902, inscrita no

CNPJ/MF sob o n" 09.104.42710001-5E ("Emissoía"), DECLARA, pa.a todos os fins e eíeitos, que verificou,
em conjunto com a Emissora, a tegatidade e a ausência de vícios da operação, atém de ter agido com

diligênciâ pâíâ verificar a veracidade, a consistência, à correção e a suficiência das informaçóes prestadas

peta Emissorà no Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da Emissâo.

5áo Paulo, '18 de setembÍo de 2019

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORÂ DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÀRIOS S.A

agentê Fiduciário

Nome

Cargo

Nome

Cargo
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ANEXO V
Âo TERtro DE SECURTTTZAçjO DE CRÉDITOS l^rOBrLtÁRrOS DA í69. SÉR|E DA t' E^,ÍSSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVE§ IÀ.IOBILIÁRIOS OA IIABITASEC SECURITIZADORÁ S.À, CELEBRÂDO ETá 
'E 

DE

SETETTERO DE 2019

Decloroção do lnsti|uição Custodionte

ollvElRA TRUST DISTRIBUIDORÁ DE TÍTULOS E VALORES 
^{O8|L|ÁRIOS 

S,4., instituiçáo financeira, com
fitiat na cidade de 5ão Paulo, Estado de 5áo Paulo, na Rua Joàquim Ftoriano, n' 1.052, 13'andar, sata 112

(parte), ltaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/^,{F sob o n" 16.111.876/0004-14, neste ato
representâda na foÍma de seu Estatuto Sociat ("lnstituiçáo Custodiante"), na quatidade de instituição
custodiante do lnstrumento Paíticular de Emissáo de C&uta de Crédito lmobitiário lntegral sem Garantia
Reat ou Fidejussória, sob a Forma Escritural ("Escritura de Emissáo de CCl"), poÍ meio da qual foi emitida 1

(uma) Céduta dê Crédito lmobiLiário integral, sêm garôntiô real ou íidêjussória, sob a Íorma escritural
("çq"), DECLAR , para os fins do parágràfo único do artigo 23 da Lei n'10.931/20M, que the foi
entregue, pôra custódia, a Escritura de Emissáo de CCI e que, conforme o Termo de Securitrzàçáo (abaixo

definido), sua vinculação aos Certifrcados de Recebíveis lmobiliários da 144'Série da 1'emissão ("ç8!" e

"Emissào", respectivômente) dà Habitasec Securitizadora 5.4., sociedâde por açôes com registro de

companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de 5ão Pauto, Estado de Sáo Paulo, nô

Avenida Erigadeiro Faria Lima, n'2.894, 9'andar, coniunto 92, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o
n" 09.304.42710001-58 ("Emissora"), for realizadâ por meio do Termo de Securitizôçáo de Créditos
hobiLiários da Emissão, firmâdo em 23 de abril de 2019 entre a Emissora e esta lnstituição Custodiante, na
quatidade de agente fiduciário ("Termo de ritizâqáo" ), tenc,o sido, nos termos do Termo de
Securitização, instituído o regime fiduciário, peta Emissora, no Termo de Securitização, sobre a CCI e os
créditos imobitiários que elô representa, nos termos da Lei n'9.514/97. O regime íiduciário foi registrado
nesta lnstituição Custodiante, que decLara, ainda, que o Termo de Securitizaçâo e a Escritura de Emtssão
de CCI encontram-se, r€spectivamente, registrado e custodiada ne5ta lnstituiçáo Custodiânte, nos termos
do ârtigo lE, § 4', da Lei n'10.931/2004.

5áo PauLo, 18 de setembro de 2019

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBLúRDS S.A.
lnstituiçáo Cu5todiante

Nome:

Cargo:
Nome:

Cargo:
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ÂNEXO YI

ao TERlro DE sEcuRtTrzaçÃo DE cRÉD[os üáoBtLtÁRrcs DA 169, sÉRtE DA í. ErátsSÃO OE

CERTIFICADOS DE RECEEíVE§ IA.TOBILIÁRIOS DA HABITÀSEC SECURITIZADORA S.A. CELEBRÁDO EM íE DE

SETETÁBRO DE 20í9
Declotoçõo de Inexistêncio de Cdtlito de lntercsses

Àgente Fiducitátio Codostrodo no CVll

O Agente Fiduciário a seguir identiÍicado
RAáO SOCiAI: OLIVEIRÂ TRUST OISTRIBUIOORÁ DE TiTULOS E VALORES MOBILÁRIOS S.Â.

Endereço: Rua Joaquim Ftoriano, no 1.052, íl'andar, sata 132 (parte), ltaim Bibi, CEP

04534.004

Cidade / Estado: 5áo Pauto / Sáo Pauto

CNPJ n': 36. 1 1 3.876/0004-34
Representâdo nestê ato por seu diretor estatutário: Antonio Amaro Ribeiro de Olivêira e
Sitva

Número do Documento de ldentidâde: í09.003 OAB/RJ

CPF n'i 0O1 .362.5n-20

da oferta pública com esforços r6tritos do seguinte valor mobiliário:
Vator Mobiliário Objeto dô Ofertô: CeÍtiÍicados de Recebiveis lmobitiários . CRI

Númêro da Emissão: 1'
Número da série: 169'
Emissor: Hôbitasec Securitizadora 5.4.

Quantidade:4.000
Formà: Nominativa escritural

Declara, nos termos da lnstruçáo CVM n' 583, â não existência de situação de conftito de interesses que o
iíhpeça de exercer à funçáo de agente fiduciário para a emissáo acima indicada, e se compromete a
comunicar, íormat e imediatamente, à 83, a ocorrência de quatquer fato superveniente que venha a alterar
reíerida situaçáo.

São Paulo, 18 de setembro de 2019

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILÉRIOS S.A
Àgente Fiduciário

Nome

Cargo
Nome

Cargo
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Emissora: Habitâsec Sêcü ri tiadora S.A.

AtivorCRl
Série'43 Emissâo: l

Volume na Dãta dê Emissáor R$ 21.937 619,60 Qüanndade de âtrvos:65

Data de vencimentor r0/04/2025
Taxa de I uros: 8,Solo á.a. nã base 360
Stâtusr IN^ DIMPI.ENTTi

lnadlmplehentos ro pêrlodor Pcndêncras: .d. Sccuntizsdo.a: Vcrtncação {lo Eundo de Pcrforrnrncc, c - da Devcdora

Dehonst.rçóes lrnânccn as dã Cedente e ve.ilicaçio dos índ(es hn.)nreiros pel. Sccuitüadora, retcrentc ao Jno de 20I ll.
Garantias: (i) Regime nduciárto instituido sobrê os c.éditos tmoblliário oriundos do Contrato d. Locaçào, (ii)
Alienaçáo tiduciária do lmóv€l obieto da matrícula nq 371 058 do 9p OÍIcio de lmóveisdo Rio de,aneiro, [iii) C.ssáo
ridüciári. de Aê.ebiveis de ertào d. crédito decorr.ntes da exploração comercial do €nrpÍêendimento hoteleiro
admiDistrado pela Dcvedora, o quâl deverá equlvalerâ 110olo da próxlma parcela de.mortEâção e remun€ração d€
CRI; (v) França p.estada pêla Âmelpár Parücip.ções Ltda, Sra. Eulália Balbim Lema Suar€z e Sr. secundino LenE
suarez, Ío Contrato de C€ssáoj (vi) tundo de ReseBa equivaleute a 4 pãrcelas integráis imediatâmente vincendas
dos CRI, e (üi) Fundo de Pê.forhancc equivalcntê a 4 parcelâs integrais imediatamentê vincendas dosCRl.

aNEXO VI
ao TERÀ,ro oE sEcuRrTrzaçÁo DE cRÉDrTos rMoBtlrÁRros DA í69. sÉRrE DA í. El,{ssÃo DE

CERTIFICÀDOS DE RECEBíVEIS TOBILÉRDS DA HÂEITASEC SECURITIZADONÁ S.A. CELEBRÂDO EA.T í 8 DE

SETE^.IBRO DE 2019

Outtos Emissões do EmissoÍo nos quais o Agente Fiduciário otuo

Declaraçáo acerca da existência de outras emissóes de valores mobiliário§, púbticos ou privados, feitas peta

Emissora, por sociedade cohgada, controtada, controlôdoÍa ou integrante do mesmo Srupo da Emissora em
que o Agente Fiduciário tenha atuado como agente fiduciário no período:

[misso.a: Hâbitasec Securitizádora S.Á.

Ativo: CRI

Série:45
volume na Data de Emissáor RS 10.158.211.50 Quantidade de ativos: 10

Datâ de Ven.iírentor 23104/2018

Taxa de luros: r3%a.â. na base 360
Stâtüsr 1N^DIn, P LENTE

Inâdlmplem€ntos no peíodo: Pendóncias: - da Se.untrzadora: Vêrificaçào d Rrzio de caranriâ, refercnre ro Dês de

lulho Infonrâr ô motivô pelâ dcsenqu drarnento no úhmo mêsi da Devedora: Esrão pendenres os aúiramcnros àos
documentos dr operição dc.o.rcntes das 

^CT 
dc 18/04/2018: Cópia do 3'Adiràmenro a Cossio fid(ciáriã.(ãppa,

Resnlêhcia Imprrial . El Shadai); c dr Devcdorai Está pendente o adrtânenrô âo dô.unrenro di oFraçio de.orrentc da
AGl dc 14l12l2018: CóIia do t'/\ditamento à CCB (ESH02l, da Dêvedora: Na dar. 05.12.2018 foi notÍicJda x Dcvedorà
parr reco'npor o l'undo de R.serur no f,râro de 05 (cincol dras úteN. O vâlor qúê devc.í ser recomposlo é de li$ 172 489.61
No cntanb não ocorrr'u â..composiçào e na AG'l do d,a t4l12l20lS dcuunr p.azo de 06 meses para recomposrçào No
úllimô Relâróno dc C.stão re.êbido (JLrnho), o Fundo dc RÊserva arnda se cn.ontri desenquadradoi da Securitizadorul
Istá pendfnte o àditamenn, ao docum.nto d, operação decórrentt dâ AcT dc 19/02l2019: ls Ádir.,menn, ao t.crmo dÊ
Secuitizaç:io pam contarà Nova curva âprovàdâ na ÁcTemreÍcrêncir

a.onsequeÍte constitüiçáo do Patrimônio Separâdoi (ii) Cessão Fidu.iária dos Dir€itos CreÍtitórios oriundos da
.omerci.liáçáo dos EtnpreendiEenros tmobiliá.ios cessáo Fiduciária, quais sejam Residenciâl Nova Íuorada,
Residencial Maria Ábãdia, Residenciat ,ardins Brasit z . parque Rosa Boro.ô, scnÍto cê.to que deverá ser màntido o
percenrüár de 140vo sobre o vàrôr das obriSaçôes garâ ntidas [?Razão de Gararria?); (iii) Aval prêsrado por pessoas
Íisicas nas ccBs (srs. José vi.grrio rer.eira tlho € And.i€fly canarho Duarte rerrerra)j [iv) rundo dê Reserua a sern*nrido na contâ cenrrarizâdo.a, equivarente a 200Á do vâror das 12 parcêrás de âmonrzação e iuros dos cRt

Ca.ántias. (i) Regim. Fiduciário instrtuído sobre os crédiao s imobiliários oriundos das CCB§ n! ESfl01e [SH02, com
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rmêdiatàmenÍe po§teriore§ à Datâ de Ápuraçáo; e (v) Áli6nação Fiducrá.ia dê Quota§ representativas de 100o/o do
capilâl social da fl Shadâi Panicipaçôes e Empreerdlmentos lmobiliários Lrda - EPP.

Em issotá | Habi tisec Securi tiu dora S.A

Volune na Data dê Emrssão, R$ 5 000.000,00 Quantidâde de ativosr5
Data de Vencimentor 20111/2028
Trre de Jurosi 13% a.a. na base 360.
13% a.a. na base 360.

Status: INADIMPI,ENTE

Inadimplementos no pêíodo: Pc.dêncrrs: - d. Secuntizddorâ: venÍlc.ção dr Rauào dc carantia,.elorente ao nras dc
julh. Intorm.rr o nrotivo pclâ dcsênquadrarnento no riltrn)o nrês; - .la Dcvedol?r tistão pendcntcs os aditanrenrG aos

do(unentos dâ opcraçãô dcco.rcntes das 
^GT 

de -18104/2018: Cópia do 30 
^drtrnrento 

a Cessào I;klúciáír'Krppr,
Residênciàl Imperial e lrl Shadri), e - na Dcvedorur Está pcndenle o aditãrnento ao docunrcnh da opc.açi,, decorrentê dà
A(;T de 14/1212018: Cópiâ do 1e 

^ditJ 
ento à CCB {ESH02li .la Devcdora: Na datã 0s.12.20181oi noriticâda , Dcvedoir

par r rccompoÍ o [undo de Rcserva no p,azo de 05 lcinco] diâs úteis. o valor quc devcrá scr reconrposto é dc Rs 172.489,61.

No o Lurto, 0àô ocôrreü a Íe.onrposiçaô e na A(i1 do diâ l4l12l2018 deu üo p.àa dê 06 nreses fàra rc.onDosiçio No

últrmo Relatório de Ccstào recebrdo Uutrho). o Fundo de Rcrery! aúrdâ sc encontra desefquadrado; - dr Secuótrzàdorr:
lstri pendc.re o Jdrra,rebto ao docum.ntô (lâ operaçao decorÍênte da AC'l'de 19/02l2019: 1ô Aditâmcnro ao Terrtro dc
securilrzJção para contara Nova curya aprovrda na ÁG'l em refcrência.

Garantiasr (il R€Bime Fiduciá.io itrstiluido sob.€ osc.édrtos imobiliá.ios oriundos das CCB§ ns ESHo1e ESHoZ, com
a con$cquente constitüição do Parrimônlo Sepa.âdo; (ii) Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios oriundos dll
comêrciâliaçáo dos Empre€ndimentos lmobiliários Cessâo Fiduciária, quais seiám residencial Nova Morâda,
ResidencEl Maiâ Abadia, Rêsiden.ial lardins Brâsil2 e Parque Rosa Bororo, sendo ceno que deveráser mantido o
pe.cenrual dê 14ooÁ sôbre o vâlor das obrigações garaDridas (?Razáo de Cára.tiá?); ('ii) Aval prestrdo por pessoas
físi.as nàs CCBS (Srs.losé viÍAilio Ferreira Filho e Ardriêlly Ceúalho Duane rerreira); (iv) tundo de R.seúa a ser
mantido ha Contà Centralizadora, êquivâlentê a Z0% do valor das 12 parcelas de amortização e iuros dos CRI
imedialrmenae postêriores à Datz de Apuraçàoj e (v) Álienâçào tiduciária d€ Quoras reprês.ntâtivas de lOOo/0 do
capitãlso.iâl da El Shâdai Pârticlpaçóêse Imprêendimentos lmobiliárlos Ltda - EPP.

tmEsor3: Habitâsêc Securiliadora SÁ
Ativo: CRI

Sériei 48

volum€ na Data dê Emissão: RS 23-206.0+2,1+ Quentidadc d€ ativos: 69

Datâ de Vencimenro: 20l01/2021
Taxa de lürosr 12,68010 a.a. na btse 360.

Stâtus: IN^Dl [4Pl-tiNTE

Inâdiinpl€ m€ntos no perÍodo: Pendências: -da Deledor!: Ext.ato ãru.rlizado do Fundo de titntrridrde de
GCIi comprovÂodo o bloqueio das quotas nos ternros do 2q 

^ditanrenro 
ao Conkato de 

^lienrçào 
Frduciária de Quorasi c (ta

Sccuritrz.doíJ,2q Adita'nenro ào'Ierhro dc Securitrzação pára fins de annLzaçào dr curya de pâBamcntos, coníorme
deliber.dó ern 

^G'l 
do dia 10/0612019.

Gârantiasr [i) Regime nduciário instituído sobre os crédllos imobiliários orlundos da venda de unidades comer€iais
do EEpreendimento corstruido no imóvêl obiero da mâúlcuta n4 45.752 do Zq ReSisr.o de tmóveis de Santa
Cárrrina; (ii) Alienação Fiduciária d. 40.000.otâs de emtssão do Fundo de tnvestimenro tnrobiliário SC 401i e [iii)
Coobngação assumida pelo Fundo de Inv.srimento lmobltiáflo SC 401ro Conrrato dc Cessão.

,e
Em issorá: Habitasêc Seerittzdora S.^
Ativo: CRI

Emissàor1
Volome na Datâ dc Emlssão: Rg 13 218.554,11 Quantidade dê ativosr 39
Dátá de Vên(imeDror t:l/10 /2026
Taxa de Juos: 10,4%a.a. Ía base 360.
Status: ATM
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lnadimplementos tro p€rtodo: Não ocorrerJm nradin'plenrcntos nopeÍíodô
Carantiãs; (i) Regime nduciárlo instituÍdo sob.e os .réditos imobiliários oriundôs dos Compromissos de Comp.a e
vcndaj (ii) Aricnrção Fidu.iá.ia do Imóvel objeto das matriculas n0 64.662,64.665, 64.66A e 64.65a do 2s Rcdstro
de lmóv.is de Màrintáj (rii) coobrigação da Árgüs Ehpreendimênros lmobiliários Ltdâ, nos termos do Contrato de
cessio, em relàçâo ao intcgrálcumprimento dasObrigaçôcs Garantidas; (iv) Fiança prestada porleÍIêrson Nogaroli,

,êâne Nogaroli Guioü, Francisco rosé Nogaroli Neto, Dêollnda Brloli Notaroli e Ps Parrlcipaçóes §ocieú.ias Ltda,
nos ternros do Contrâlo de Cessàoj [v) Coob.igaçào da Ár8us Emp.êêndimentos lmobiliáÍios Ltda, nos termos do
Côntrato d€ Cessào, em relaçáo a ev€ntuâl descasamento dos créditos imobiliários ê os pagamêntôs dos CRI
(?coobrisação Amortrâção dos CRIT); [vl) Flüxo de recebív€is excedente, correspondentê a 20oÁ dos créditos
rmohihários (?E'((edenrc? ou ?Ovêr(ollârerul?1.

Emissorar Habitas€c SecuÍiLizdora S.A

5ériêr 53 Emissão: 1

Volurne na Data de Imissão: R$ 72.600.000,00 Quartidade deativosr 242

Datã de Venclmenro: 15/05/2029

Taxa de I uros: 9,8solo ..a. na base 360

Inadlmplêmentosnoperlodor Nãoocorrerunn)adinrplcmeDnN no pcrÍoÍlo.

Gâra.tiâs: (i) Regim. nduciário idstiruido sobrê os c.éditos imoblliários oriuDdos do Compromisso d. Comp.a e

Vênda [cnter Stopplng, do Compronrisso de Compra e Yenda Paralelã Shopping e do Compromisso de CoÍrpra e

venda West Shoppingj (il) Alienação Fiduciá.ia dÃ Íraçào ideal co.respondente â 7,S0o/o do imóvel ôbieto das
matrÍculâs ne 2A6377 a 2A6.534 do 9a Registro de I óveir do Rio de ,areiro [?Alienação Fiduciária Center
ShoppinB?); (iii) Álienação Fiduciária da fração ideal correspondente a 77,50o/o do imóvel obieto da matácnla
16.326 do 6e Registro dc hóveis de Curitiba (?AlienàÍáo Fiduciária Cryslâl Plaza'?); (iv) Alieíâção Fiduciária da
Íraçào ideal co.respondente a 11% do imóvel obleto da rnatrlcula 14.204 do 2q ReCistro de lmóvels de Salvado.
(?Alrenação ridurláriã Pamlela shopplng?); (v) Al'enaçào Flduciária da fração ideal correspondente a 7,s0% do
imóvêl ohieto das matrículâs 144.744, 1a7.159 e 172.796 a 173.064 do 4a Registro de lmóveis do Rio de laneiro
(?Alienaçáo Fiduciá.la W€st Shopping?); (ü) Cessâo riduciária dê Direitos Creditórios oriündos da êxploração
coner.ial dos Imóveis (?Cessão fidu(iária Direitos Creditórios?); (vii) Cessâo Fiduciáriâ do valor dâ Cessão até â
veriÍicaçào das Condições P.ecedentes Bi(viii) Cásh Collat€ral O1êquivalenre a 75,0+yo doscréditos decorrenresdo
Conpromisso de Venda e CoDprã; (ix) Cash CollaterÀl OZ equivalenr€ a 85% dos cÍéditos prov€nienres da
explomção comercial dos imóveis.

/a

Emissora: Habitâsec Securitizâdora S.Â.

Âtivor CRI

Série:54 Emissãor I
Volunte na Datâ de EmissãorR$ 1ts0.000 000,00 Quantidadedeativosr 600
Dar, de ven.imenror 15/05/2029
Taxâ dê I urosr 9,45o/o aá. nâ base 360
Status INADII\4 PLI:NTti

lnâdlmplêmêntos no perlodor Pen(lêncras: dr sêcuritizrdor!: Rclaróno Jnuàl de gcsrâ. rcterenrc ros pcríodos d(, 20t6,
2077 ! zol8t - da Soctrrrtizadorâ: Rogistro da CCI qrc está pehdchtc lendo cn) vrstâ que há noccssida(le dc atuste n.
csc.rtura, pois na CCls.stào descritos 162 evcntos porém toram enviado na planrlha com l5ó, ou serâ, há úm espaqo enrre
15/02/2016 

^té15/O7l20 
l6 que está senr fluxo re - da Devedora: Cálculô do indice de Cobcrhr.â dô se^.i

Garantiasr (i) Regime nduciário instituido sobre os créditos imoblliários oriundos do Comp.omisso de Compra e
vendá Cênter shopplns, do Compromisso de conpra e venda parâl€ta shopping e do Compromisso de compra e
Venda West Shoppin$ (ii) Aliênaçáo tidüciáriã da frâçáo ideal rorrespondenre â 22,S0ô/o do imóvel obi€to das
matrículas ne 2A6377 a 2A6.534 do 9c ReCistro de lmóveis do Rio de lâneiro [?Átiênaçào Fiduciária Center
Shopping?); [iii) Alienação Flduciána da íraçào ldeât coftespond€nre a 52,50% do imóvel obieto Íla marricula
16.326 do 6s RêBistro de Imóveis de Curitiba (?Âlienação Fiduciária Cryíât Pt.za?l; (rv) AtieDâçâo Fiduciá.ia da
Íraçào idêal corespondente a 33olo do imóvetobiêto da matrícuta 14.204 do Zq Regisr.o de tnróveis de SalvaÍto.
("Alienação Fiducrá.iã Parâlela Shopplng"), (v) Atienaçáo Fidu.iária da fração ideat correspo.dente a 2Z,SOo/o do
imóvel obieto das marricülas 148.748, 187.159 e 172.796 a ti3.O6+ do 4s Registro de Imóveis do Rio de laneiro
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('Alienação Fiduciária West Shopping )j (vi) Cessào Fidüclária de Direltos Credltórios oriundos da exploração
comercial dos lmóveis ("Cessáo fiduclária Direiaos Credatórios")) (vii) C€ssáo tiduciária do Valor da Cessão àté a

v.rin(âçào dâs condiço.s P.ecedentes Bj (viii) Câsh Collâteral Ol eqqlvalertea ó2,02olo dos crêditos decorrentes do
Compromisso de vendâ e Compra; (ix) Cash Collatêral OZ equivalente a A5o/o dos c.éditos provenientes da

exploráção.omêr.iàl dos imóveis.

Emissorar Hâbitâsec Secü ri tia dora S.A.

Ativor CRI

Série,55 [missãor1
volume na Datz dê Emissão: R$ 8 474.924,93 Quântidadc de átivos: 28

Dara da vencinenrot 20 /07 /2022
TaE de luros:12qlo a.a. na base 360.
Status: lNAl)ll\41,1-ENI E

Inadimplementos no p€rlodo: PcDdêncras: - da Dev.dorâ: Descumprrnlrnto pccuniário, devidD ao não pagârn.ntu dr

fa.(ch (le a,nortiraçào reíêrente ao mês de sctemhro/17, no vâlor de R$ 133.:118,5.1; - d. Dev.dora: Nrtu reoobrna'nb pelo

pJrrimanio sepa,àdo dos valoras relerentes à veÍdâ dôs 10tcs, .onÍD.n)e l,stàdo .a notrti.ação cnvradi pcla Sccuitrz dora

ern 2 L/09/17, no vàlor dc R$ts68.476,39, dcvi(lamcnte acrcscidos da! pcnàlidades dà cllusuLâ l6 dô ftnt.rto .lc Crssào

lrducr.ina, - da l)evcdora: Não atendimento dô prazo estâbelecido pàra aornal'zação do adrtanrcnto Ào Contrito (le Ccssão

Fiduciiíia prra.rtuali2ar.r relàção de rittdrtos cedidos; - da Dcvedorâr Nao.c.omposiçio do VilDr lrlitrimo dà Cârintià,
conlornrc deliborado na 

^GT 
re,jlizadà enr 18/04/2017 Iràvorconnrmars.ovrloriser.ecoúpostoarn(laúornEncrDnado

nr notificaçiio de 09/oz/t1, r sabcr,RS 4.338.681,28. Caso tenha sido cumprido, Íavor ênviar o comprovlnter 'da
Drvedora: Conrp.ovr.te de pagamento Lla quantia de R$ 1854 595.28r c - da SecuÍitizadom: VaLor Mínnno dc Cartntia
rctorentc Jos mescs dc lulho/2018 a iulho/2019.
Gârantiâsr [i) Regine fiduciário instituido sobr€ os créditos imobiliários oriundos da CCB ns DOMUS 17§7/ZO15i
(ii) Alienação fidüciária de 75% das cotãs d. êmissão dá valêo.ia I - Pirapozinho Urbaniadora SPE Ltdâ; c (iiil
Cessào Iidüciária de7syo dos Direitos Creditórios oriundos da v€nda dos lotes do fmpr.êndimento listãdos tros

Anexos I e ll do Contrato de Cessão Fiduciáriã.

Emisso.a: Habitasec Secu.itiza dora S.A.

Ativo: CRI

Série:58 Emissão: 1

volume na Datá de Emissáor R$ 14.501.740.13 QuaDudade de ativos:48
Dara de vencimerto: l4l08/2025
Taxa de luros:11,5oló â.a. na base 360
Status: 

^TIVOInadimplcmentos no p€ríodo: Nâo Dcorre.an) inrdrnrplcmc.tos nô pcrÍodo

Garantiasr [i) Regime Fidu.iário instituído sobre os cróditos imobiliá.ios decorr€nres dâ CCB n! 24OBl2015; (ii)
Alênação tiduciária dos Imóveis d€ Rondonópolis listâdos no Termo d€ Securtizaçào, contorme aditado; (iii)
Alienação tiduciárla dê Quotâs da BRDU SPE Vermont Ltda; [iv) Cessáo fiduciária de Direiros Creditórios
dccorrentes da alienaçâo de lot€s integranres dos loreamenros lardim do Parque e Ja.dim do parque l|, bem codo
dos lot€s rêmanescent€s dos Loteamentos, sendo ceno que dev.rás.r manúdo tundo de Liquidez equrvatenLe a RS
480.000,00, e (v) tiança prestada pêla BRDU SPE Cênebra Ltda, Rafitra Empreendimentos e Parrlcipaçôes SÁ_,

Brasil Desenvolvimento Urbano SÁ., Ratael de Rezende Fe.nândêz, Carolina l,opez Pontes Ro r.r, Mar.o AuÍélio
GrillodG Brito, D€nise B€rmrdes C.illo ê ,osé Alfredo da lusta, no âEbiro do Conarato de Cessáo.

A,l/
(-,/

Emissora: Habitese( Securitizâdora S.Á

Àtivo: CRI

Séde:59 [missão: 1

Volumena Dâta de Emissãor R$ 3.625.435,03 Quantidade de ativosr 12

Data dê vencimento: l4l08/2025
Taxa de luros: l1,5yoâ.a. na base 360
Stâtus: 

^TMlnadlmpl€mentos ropêíodo: Nào ocorrerarn inadimptemenros no
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Cârântiàs: [0 Regihe Fiduciário instituido sobre os créditos imobrliários de.orrentes da CCB ne 24oA/2075: (ii)
Alienàçâo tidu.iárià dos lmóvêis de Rordonópolis listados Do le.mo d. §.curitiação, .ontorme aditadoi (iii)
Alienâçào Fiduciá.ià de Quotzs dâ BRDU sPE vermont Ltdaj (iv) cêssão Tiduciáriâ de Di.eitos Crêditóriôs
de.orrentes d, eliênáção de lotês integrartes dos lot€amentos ,ardim do Parque e lardim do Parquc lI, bêtrr como
dos lores renranescent.s dos Lotêamentos, sendo.erto quê dêvêrá s€. mántido Fundo de Li quidez equivalêntê a RS

480.000,00; e (v) Fiança prestâda pela BRDU SPE Gênebra Ltda, Rânnà Empreendlmento§ e Pârti.ipâções §.4.,
Brasil Desenvolvimento Urbano S.4., Râfaêl de Rêzende Fêrnandez, Carolina Lop€z Pontes Roitter Marco Aurólio
Grillo dêBrito, Dênise Bernardes Grillo e losé Alfredo da lusta, no áInbilo do Contrato de Cessào.

Emrssnrá: ILhil,sê. sêrtrrltizdo.â S.Á.

Ativo: CRI

Emlssáor1

Volumc nâ Dala de Emissãoi R$ 100.000.000,00 Quantidade dê ativos: 100000

Dara dê vencimentor t2111/2025
TaE d.luros CDI + 2% a.a. ná bas€ 252

Statüs: INADIMPI.ENl E

Inadimplem€ntos no p€íodo: Pcndancras: - da Sccu.rtrzadora: Rclàtóflo Gcrencial p3ra acompanhamentÍ) da ocorrôncia

de quilqtrer condição suspensrva, crso haja ê, Planilhà irdjcàndô o vàlôr dos cródinrs ünobiliirros r?prcsenrados

irtr,Aralmêntr: pelas CCI e a dâli cm qú. forar. dcposrtados na Conta Cenüalizrdora, - da Dcvedoü: Laudos dê 
^vrliaçãô 

(lc

toüos os hróvcs de propriedade da PaÍ,rge Elnprcendlntenros s.A; da Dcveilora: 
^pólrce 

do rnróvel srturdo Da AV.

ilÍgadeiro liaria l,imâ, no 3900 [mâtrículâ 162178], com vi8ência a partir de 3l 12 2018r - dâ Devedorâ; Âpólice de Scguro

reDovada P.fta8c I a IV (Cond. Ed. Alves lrerreira Çuedcs 
^v. 

Brigâdciro r_àrir l.ima, trq :j729J, Prrtâpâr c Vrnpar, - dJ

Dcvedorar Demonsúações rinanceiras da XPAR Emp''eendrmentos c Partrc'pdções LTD^, rcfc.ento au aDo (le 2018; c dJ

Dcvcdorài Dcmonstrações }'nJnceirrs Audrtâdas da Partag. Empreetrdrmlntos S.A e di Tr'âgc Enrprecndrmcntos c

Prrhopàções S.A., acompanhada (la abeftura das dÍvrdas c financiamentos por banú e operação, bern como ..onograma dc

antuniziçâo dr dívida, refercite rô ano de 2018.

Garantiasr [i] Regimê Fiduciário instituÍdo sobre os créditos imobillários decorrentês Cortratos de Locação Lâstro;
(ii) Firnça preslâda pela Páíage Emprêendrmentos ê Parh.ipáçÕes s.1., Dos teÍmos do Contrato dê Cessão, (iii)
,{lienação Fiduciá.ià dos lmóvêl Partage obieto das matí.ulas 138.652, 138.656 a 134.658, 1a5.114 â 185.116i [iv)
Alienaçáo tiduciária dos Imóvel Pratapar obiêto da mât.icula np 162.17aj (v) Alieneçáo Fiduciá.ia Imóvel vinpar
obiêto da mâtricule ne 776.471, 176.472,176.474i Íri) Ccssão Fiduciária de direitos creditórios que sobeiarem
eventual excussáo da Alienação Fiduciária lmóvel Partãge ['Ces$o [iduciária Direitos Creditórios Partâge")j (vil)
Cêssão Fiduciária de direitos creditórios oriundos dos Contratos de Locaçào Garantia, Ádicionalmente, na
ocorrência das hipóteses previstas na cláusula 8.7 do Têrmo dc S€cuntiEçáo, a Cedcnlê deveÉ constituiÍ garãntiá
âdicionâl correspondente à (i) Carta de Fiança Bancárla, contrátãda em altêrnativa à constituição do Cash Colateral,
âcima do Valor Mínrmo de CobertuE hnóvêrs, nos te.mos dos Contratos dG Aliênâção Fiduciáriaj e/ou tii) Cash

ColàterâI, enr altêrmtiva à contrãtaçào da Cárta de Fiança Bãnéná, aomã do Valor MÍnimo de Cobertura Imóveis,
no\ lermol dor Conlrátos de Allenaçáo frduciária.

/

Emissora: Habitasê. Securiü?ádorâ SÁ.

ÁtivorCRI
Série: 66 Emissão: l
volume nâ D.tâ dê Enissào: R5 I0l ii.192,75 Quanúdade de .hvos: 2 5

Data de veDcimen to: 15/0 7/2 024

Tâxâ de lüros:12olo a.a.ra basc 360

hadimplementos no período: Não o.orre.ànr idadinrplcmentos no pcriodú

Garârtiâsi (') Regime Fiduciário sob.e os C.éditos Imobiliárlos rcprescnrâdos petâ CCI e suas câranrias, com a
consequenre (oÍstirüiçáo do Pat ,mônio Sêparado, (ir) Álicnação tiduciária de Áções ? SpE corr.spondenre a 60úld
(sesseútâ por cento) dasÁções de emissão da SPE Sáo,osédos C.mposS.A., [iii) Àtienâção tiduciáriâ de Açõêssobre
ã toaalidade das eções dê Emissão da Fs Partlcipações s.A., (iv) c€ssão Fiduciária dê Dirêitos creditórios
correspondentes a 6oolo (sessênra por cênto) dos recebiveis decor.entes das vendas dos lotes da Íásê rll dô
Empreeudimento lnobiliário, [v) Cessão tiduciáriâ de Conrâ CentralizaÍtora que r€cebêrá
correspond€ntes a ó0% (sessentâ por cento) dos rêcebÍveis decorrentes das vendas dos lo!ês da fâse Ut do
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Ernprcendimeoto Imobiliário. Na Dara dc Emi§são, as Garanrias esrào consrituídãs, mâs úão registrada§, seÍdo que
os.e§pêctiros protocolos e registros são condiçÔes suspensivas para o pagâmen[Ô do valorda cessão tro ámbiro do
Contrato de Cessão, consoante irem 2,3 do reÍerido contEro,

Emisso.a: Habitase. §ecuritizadoÍa Sá.
AtivorC&l

Emissãorl
volnme ne Dátá de Emissâô: R$ 47 000 000.00 Quantidade dê ativos: 47000

Dãrâ de vên.imêrro: 10/03/202 r

'IaE de furos: CDI + 2,5% a.a. na base 252

Stetus: IN^lllMPl,ENTE

lnadlmplemertos no perlodor Pendêncras - dr Devedora: Respostã da Câfisâ à Notih..çãô do dià o4l07l2019 enviàdi
p.là iirbjtàsec Securitiz.rdora. A respostl dà GàÍlsa dev.rá contc,rplar os se8uintcs poDros, [i] Hsclr.ccimento sohro o

P.occsso Jud'.ul nq 1053286-03.20198.260100i e Ir] Ervrar .om provante dâ trànstcrência do valor.ccebido pela vcndr
rlormóvel,.ôrÍespondent.aov.lordeRS398.643,00piraconúdetituh.idadêdrHabitasec.

Gárantiasr (i) Regime [iduciário sobre os Créditos lmobiliários oriundos da ccB nq tP 0014/17 emirida pêla Gafisã

S.a., e representado por CCI (ii) Al'enaçào F'duciáriâ de lmóv.is sobre os 
'móveis 

relacionados em cada um dos
Instrumedlos Pãnlculares de Aliênaçáo Fiduciárlâ de lmóveisj e (iii) Cessão tiduclária d€ Contas CorÍentês onde
seÉo creditâdos todos os .ecursos d€correntes das futuras comercialiaçâo das unidÀdes autôromas dos imóvêis,
bem como quaisqueroulras receitas quc seiam destinadâsâo pagamcnto da CCB.

Emissorá: Hâbirrsec Se.u.il iado.a SÁ
Ativo CRI

Sérier U5 [missáor1
vôlume na Data de EmissáorR§ 50 000 000,00 Quantidade de ativos: 50000

Datã dê Vencimentor 20l08/2021
TaE dc Iuros: cDI + 2,7syo a.ã. M base 252
Statusr ÁTtVO

hâdimpl€m€naos no pcíodo: Não oco..cram hadrmpleDenrôs no período.

Carantiasr [i) ReBlm€ tlduciárlo sobre os crédltos lmoblliárlos oriundos da CCB ns 120820-1; (it] Alienaçáo
ridnciárla de lmóv€is, ros termos doAnexo ll de€ada üm dos lDstrumentos Particulares deÂlienaçào Fiduciária de
lmóveis, c€lebmdo Gntre cada uma das Fidüciántes e a Emissora.

Imisso.â: HabltâsccSecurittadoraSÁ.
Ativo: CRI

Série,90

Volumê Da Dati d. Emissãor R$ 10.000.000.00 Quantidád. deanvos. 1

DatÃ ile v encimentot 27 /07 /2021
Taxa deru.os: CDI + 3,5oloa.a. na base 252
STâtu§IINADlMPLENTE

Inadlmpl€m€ntos no peíodor PendêncrJs: - dã Sccuritizado.ar Comprovapo da Razàô t4inrma de Gârrnrid [180%]
retcrentê âo mas dc julho. NJo re.cbernôs o ReLató.io de ccsrào dc lulho desta séric; , da Sccoritizldora: Conrprovaqão dn
rnrnutcnçJo dD Ftrndo dr Re5.tua, re,erentr. aos mescs d. março a julho; e - da Llcvedorâ: 

^ 
Sccurilzadora rntorn)ou (lüe o

Í dice loi rc.onrpostr) arrrvés da.monizâçâo do rrrincrpat.
Gárântiasr (i) RegiDe Fiduciário sobre os Créditos tmobiliários oriundos dâ CCB Dc Fp FIMl/17; (ti) Atienação
tiduciáriã de Imóveis, nos termos do Ânexo Il de cada um dos lnsbumentos paniculares de Atrenaçáo fiduciárià de
lmóveis, celebrado entre.ada uma das tiduciánres e a Emissoraj e [iii) carantia tideiussória presradâ pelos
liedore§osSrs. José Roberro Tetxeirâ Pinro€ Mauro Teixeira pinro noámbto do Contraro deCessão.

Emissorar Habrlasec Secuririadom 5.4
Ativo CRI

Sérier92 [missàor1
Volümena Darâ de Emissão: R§ 3.595.000.00 Quântidade de ativosr 3595

R
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raxa de Iüos: 100% dô CDI + 4olD a.a. na base 252

Stalusr INADIMPI-l:NfE

Inádimplêmêntos no periodo: PcndancrJs: - da Sccu.rt,zrdora Co,nprcvaçro dr manutcDção do !-undo (1. Rrs.rvr
rctcrentc aos rneses dc marçD i agóstore 'dr Dcvêdorà: Dc.laÉçio dd Devcdorâ àtestândo o cunrpflrnent. das obng çors
nos pcriodos de out"bro/201B a dcze'nbro/2018 c jan!i.o/2019 r úatça/2019.
Garantias: (i) R.gime Fiduciário Instituído sob os Crédltos dccorrênLês da CCB ne tP F:lV O2l2017, representados
por CCI; (ii) Alienação riduciária de Imóveis; (iii) Fiança consubstãn(iada pelas pessoâs Ísicas sÍs. tabio Frêltas
Romano, Gu ilhermê Augusto Soares Ben€vide$ eGilbêrto Bernardo BenevidGs.

Dâtade vencimetrro: 2 5 /08/20 2 l

Emisso.ar Habitzsec S€curitiu doÍa S.Â.

Âdvor CRI

Emissãor1

volüme na Datâ dcEmissão: R$ ?8.000.000,00 Quanlidade de ãtivosr 28000

Datá de vencimenro: 26lr 0/2021

Tâ)(a de lurosrcDl + 3,soÁ a.a. na base 252

lnadllnplêmentos no perÍodo: N:io ocorreram inâdimplêmentos no pcriodo.

Garantiasr [i] Regime fiduriário sobre os Créditos lDobiliários oriurdos da CCB nc FP fllv 03/r7; (ii) Alie.ação
Fidüciária dê Imóv.is, Dos termos do Anexo ll do Instrumento Páíicülar de Aliênaçâo Fiduciária dê lnróveis,
celebrado entre a Fiduciante e a Emlssoraj e [iii) Garantia tidelussória prestada pelos Fiado.es os Srs, [dDardo
Ántonio Sahedi Ditolvo, Heloisa Helena Sit.angulo Ditolvo,lúlio Cásarda Silveira Lemos, GlauÍa Gurmaràes Lemos e

Cláúdio JoséSitrângulo Do ámhito do Contrato de Cessão.

Emissorar Habitâsec secüritirâdora S.A

Ativo- [Rl
[nrissáo: 1

Volume na DÀta deEm6sâo: Rs 8.500.000.00 Quantrdade de atlvos: 8500

Data de ven(imeítot 27 /12/2021

Stâaus: INADIMPI.ENTÍ

Inadimplehentos no pêríodo: Pendêncrâs: - da Sccuriti2âdorar Confirmação do redsrío/depósrro dâs59 CCls - dâ
Se.uritizàdo.à: Adiràmcnto ao Contrato de Custódiaj - da Sccürúrzadora: Vra ongrnaldâ AC'l'de màro, da Secu.itizado.ar 1o

Ad'ta'nento ro'lernro de Socunhzaçàoi dâ Devêdora: Cópia rcgisrrado do 1'^drtamenro ao Conr.atD de Ccssioi d3

SccuritizudorurVcrificaçao do Eun(lo dc Rese.vâ: (i)Valorcquivâlcnte d 3 (Íês) nreses d€ luros Rêmunerakt.ios bascr(lo na

esliDativa d. valor pa.r os 3 (tr':sl mcses subsequentes a Datà de P.Bâmcntôi c (iilv.lor equiv!len!ê a 6 Gcis) orcses dc
despei's relacionàdâs à.ôndomíniô e IPTU dos Imóveis, reteíenr( aos mescs de ma.ço a agosto.

Garâhtins: [i) Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários oriundos das CCB ns FP ftlv O1lr8 a 60/18, Íiil
Aliênaçào Fiduciária dê lmóveis, nos t€rmos do Ancxo Il dos lnstrumêntos Paniculâr€s dê Alienaçào Fiduciária de
Imóveis; (ill) Ga.aDtla Fideiussó.ia consubstanciada por pessoas Íisicas, dêÍlnidas na rláusula 1.1 do Termo de
Securirizaçáo; e [iv) rundo de Resena.

,e
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Emissora: Habitãsec SGcü rlti,3dora S.Â

Âtivo: CRI

Sérr.:100 Emissào:1
Volume nâ Data dê EmlssáorR$ 4.300 000.00 Quantidade de ativos: I
Dirâ de vedcimenro: 25l11l2020
TaE d. JurosrCDl + 3,50Á a.â. na bas€ 252
Status: 

^TIvoInadlmplêmentos no pe.íodo: Nâo ocorrfiànl nra.tim plem.ntos no pc.iodo.

móvels de p.opriedade dà viareggio SpE Emprcêndimentos tmobiliários Lr.la., contormc
Anexo I do respecrivo contraro; (t[] FiaDça consubsran(iada por pessoas fisicas no âmbiro do

Garaõtias: (i) Re time Fiduciáno instiruido sobre os Crédiac lmobiliários, reprê\enrados pela ( (ti (ii) Atiênâçáo
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Imissora: Habitasec Securitizrdo ra §.4.

Alivor CRI

Sérier ,07 Emissãorl
volumena Data de Emissáo: R$ 25 000000,00 Quartidade deativosr 25000

Dara de Yeúcinentot 25 /02 /2022
Tns de lurosrCDl + 6010 a.a. na base 252
Status: INÁDIMPI.E:!TE

Inâdimpl€m€.tos no perlodor Pendências: ' dà Devedorâ: Declirâçào da Dev.dora de ino.orrêtrcra dc Evcnt(, de

V(ncinrenlo Antccipado, húm .omo os dDcumentos oeccssános para ! sLra comprovaçÀo, rete.ente ro 1" sênrcstre de 2019i

dr Devedorà: VcriÍi.Jr sc al8um cmp.eendrmentô imôbiliário ticou 6 m.ses consccuhvos seD rcBrstrar ven(las Caso

positivo, sori necessária ! aprcsêntàçã.r peli Dcvcdora, um laudú dc avaliação com prazo de !âlidade de 12 me§cs; ( da

Devedora comftuvatàodÔs rcgrstros dJs Ear. has

carântias; (i) Âlienaçôes Fiduclárias de Imóveis dc propriedád€ dá TRIUNFO BÂHlÁ EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e a LISBOA EMPREENDIMENTOS SP[ LTDA., em coniunto, rcSistrados sob as matrlculas
identiÍi.âdãs no Ânexo U de cadâ um dos lnstrumentos Pârticular€s de Alienação tidu.iária de Inóveis; (ii)
GaEntia Fidêiussória consubstadciad. por pessoas Íísicasj e (iii) Fundo d. Resêra cuio valor total deverá cobrir o
montante equivâledte às sêguintes despesas, â s.r recal.ulado Drersálmente [a) valor equivalente a 3 (três) meses

de luros Remunêraaóíos, (om besê na últlma Tuâ Dl (conforme definido no Termo de §..uritlzçào) divulSadâ
peta B3; . (b) valor equlvalente a 6 (seis) meses dc d€spesas re:acionâdâs a condominio e :PTU dos lmóveis obieto
das Alienações riduciáriâs.

Contrato dc Cessão, e (iv) Fundo de Resera constituído através da.etênção de parte do Preço de Aquisição
Liquido, Da torrrâ da cláusüla 2.9.3 do Termo d. se.uriti2ação.

Emissorar Habitâsec Sêcü ritizâdora S.A.

Ativo. CRI

Séne:108 Emlssàorl
Volume na Datâ de EmissáorR$ 5 600000,00 Quantidade de ativosr 5600

Dàra dê vencimento: 25l02l2022
Taxâ de lurosr CDI + 3,75o/o a.a. nzhase 252.
S.âIu§IINADIMPLENTE

lnadilnpl€m€ntosnoperlodo:Pendêncirs:'daDevedôÍa,l'4anículadenúnrerc87.306;-daSe. ririzailorai Verificaçio dà

Râzào de (;a.artia Corrento, r.Íere.te aos mcses de tevere m a âgosto, e - da Sccuririzãdora: lircâminhrr iítôrmações
sobre os C.ér.litos lnobiliários. referentc.o ano de 2018.

Ce.antias: (i) Alienaçôes tiduciáriasde Imóveisde propriêdad€ daCflÁCARÁ sÁNTÂ MôNtCÂ sPE PÁRTICIPAçôES E

EMPRETNDTMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., registrados sob as mat iculas ldenttÍicadas no Án€xo I do thsrrumento
Particülar de Alienação Fidu.iá.ia de lmóvêisj (ii) Gárantia fideiussóriã consubstanciada porpessoas Íisicas; e (iii)
fuõdo d. Rêsêrua cuio valor total deverá cobrir o montânte equlvàlente as scguintês dêspesâs, a ser recatcul.do
mensálmeÍte (a) 3 (três) mese§ de ru.os Renuneratórios, com basê nâ últlma Taxa DI (conlormê deíinido abaixo)
divulsada p€la 83; e (b) 6 (sels) neses dedespesas rêlacionadas a condor'ínio e IPTU dos lmóveis.

Imissora: Hãbitãsec Securiaizádo ra Sá
Ativor CRI

Sé.ier I I1 Emissãor1
volumcna Data de Emissào: R§ 90 000.000.00 Quanúdade de ativos: 90000

Darâ de vencimentor 30/06/2022
Taxa de lu.os: CDI + 3Yoa.a. na base 252
Stâtus: IN^DIMPI,EN'tE

plemertos no perlodor Pendências: dá Secuntizadora: Comprovrnte dave.ificaçàoda Razaro dc Carrnria Corrcnre
(2000/0), reterenre rnJrço â àBosto, - da Securúizado.ar Vcrilicação do Fnndo dc R.se.va,.efe.ente âos nrcscs.tc )hrit a
julho, 'dJ SeLúrjtizJdoE, vra oígr.al da 

^CT 
do iliâ tO/04/2Otgt da Devedo.a; Conrp.ovr.te Íto repassc d0 R$

5 sa8.089,17, dc trcordo com i .orificaçJo do dia 30.05.2019j - da Deveijora Marriculà§ (los imóveis (^nexo I dâ AIr de

Inadim

os Imóvcis enr garânha conrprovdndoInróvcrsl ftntendo o.ancclanenro dâ hiporcca; - dâ Devedora: Cópia das natrículas d
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o reBrstrô da Al,.m r;!or d, securirizadorar - da Devedora I Cópia do Boletrm de Suh5crição das debênnrres; - dâ r)cvedora:
Declaraçiio atcsrando r ocor.ôncra ou não dos evotrtos dê Vcn.in)ento Ântecipãdo, rcte.c»te àos prrÍ({l(r\ do seg!ndo
Senr.so'edc20l8ePírnei.oSenrcstrcde20l9: dâDevêdorarBalancetcsT.rnest.rl.refe.fDreàosTrimesrresÍ1.2018 lo
'Irin,str€ de 2019 e 2'Tritrrestrc de 20L9rc - da Devedom: Dcclâmçãô, assinâ.1â pelâ Emissora, dennnsrrâDdu â .orrcrà
deÍ, nà çào .l os r eruríB, nos period os de iulho à sctembn,, outubro à deTembro, iànc,roamarço,eab.rlàjuiho.
Garrntiàs: (i) Rêgime Fiduciário e Patrltr,ônto Separado; (ii) Aliênaçáo Fiduciárià de Imóvelsi e (iii) Fundo de

Emissorar Hâbltasec Securl tiz2dora S.Á.

ALivorCRl

§éric. 114 Emissão: 1

volume na Datâ de DmissãorR$ 16.000.000,00 Quartidade de atlvos: 1600{)

Data deverci enrot 25/o? /2022
Taxa delürosrcDI
Statusi lN^DIMPI,ENTE

Inâdlmplêm€ntos no p€rlodo, Pcndências: da Sccuritiz.do.à: Denronstrâçôcs Financei.as da Hm6tura. reÍcrento ao.üro
(le 2018j . - da l)evcdora: Relalóno dc Destrnaçào de R.cursos nos tc.nús do 

^nexo 
vl da CCB, descreven(lo os valores e

pe.ccntuars desti.ados a cada empreendimento alvo atlicado no rcspectrvo pcr'Íodo, refe.êtrte âo pe.Íodo de lcvereitu a

Garántiás: ti) ReAime Êlduriá.io e Petrimônio Sepr.ado; [ii) Álienâçào Fidü.iáÍi3 de lmóveis, livres e
desêmbaragados de quái sq uer ônusi (iii) Fiadores, representâdos por três pessoasÍisicas, qu€garantem o potrtual e

integra I cumpri mento das Obrigaçóes Garântidasj e (iv) Fundo de Reseda.

Emissora: Habitâsec Sêcü ritiadora S.A.

Séne:119 Emlssáorl
Volume ná Datâ de Emissão: R$ 10.000.000,00 Quantidade de aúvos: 10000

Dar.a de Yencillientot 29 /09 /202?
IaE d.lurosrCDl + 5% a.a- na bâse 252

Statusr IN^DIMPLENl E

lnadlmpl€mentos no p€rlodo: Pendêncras: - d. Devedorai Cópia das Notas l.iscars, exrratos c ouúos do.!mcntos que
comprovenr a d(srinaçào da ?8103/201A a 3-t/12/2018, pors rc.eb.Dros somentê a dedaração da Desrrnaçiio de Re.ursôs
dos pe.iodos de 28103/2018 â 31/12l2018; e ' da l)êvedo.a: Dcclàrâçàô.la De*,nação de RecuNos do 1q semestr. de 2019
e có!ra das Notas Fis.ais, errratos e outros documentos quc comprovrn) a destin.çào esre periodo,

Garantiasr Reglme flducrário e PatÍimônio Sêparadoi Alieoaçóes Fidu.iárias de Imóveis sobre imóveis livres e

desemlraraçados de quaisquer ônusj tiadores, sêndo estes 5 pessoas Íisicas, assumindo a .esponsâbilidade p.lo
poniual e integml cumprrm€nro das obrigaçõcs Garantidas, rundo de Reseda, cuio velor rotâl d€verá cobÍir o
montante, apurâdo men$lmentê, equivaleDte a 3 parc€las de luros Rêmunerârórios e 6 lneses de despesâs
rela.iooadàs a.ondomínioe IPTU dos lmóv€is.

/

/

Emisso.ar Hâbitasec Securlüu do.â §.À.

AlivorCRl
Sórier 120

volumena Dãra deEmissào: R5 33.000.000.00 Quanlidádede anvosr 33000
Data de vencinrenro: 10/06/2026
Taxa deluros: lPcÁ + 4,95% a.a. na base 3ó0.
Stâtüs: IN^IJIMPLE:!'] ll

dos Djreitos cre.litó Ds reccbidos e pagos na conta ArrccàdrdDra, rcÍer€nrc ao nrês ílc jutho, - cópra doTernro dc Liberaçâo
(la Alicnaçio Fxluciá.ia do rmóvc/ Rrboirão ao Banco ABC Brasü s.^, conro garanria da ccts 4841618, conro.me cl 2.5 do
cootrrro do AlicDaçàu riduoánâ l,nóvel Ribeirão, - Relanirio Me.satde cesrào, rotercnre aos mcses de outubro a dercmbrol

lnadlÍrplementos .o perlodo: pondências: - Apuráção do n(lice dc Garâhtia. com dcsÍriçio individuilizadJ da njtatrdJde

Em (l
Deh I
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An.ro ll (ra fsc.'tur,r dc Em6sao dr Debóntur.s, r.lerente aos periodos entre Otl)r/2019 a 28/0212019 ldcvido .n)
úatça),01/03/2019 à 31/05/2019 (dêvido erD junho); - Cóprã (lo crono8.àma d. rvanço de obrJs dus timpreen(lirhentds
Alvo dos lreíodôs aonra, ' 2q lditamento Jo Tcrmo dc Securitização, ' 2q 

^ditan)cnto 
a Emrssão d. CCli | 2o AditrmenÍ) a

EscnhLr. (le Dcbônturcs

Garâtrriasr Os CRI contã.âo com as s€güintes gâ.aotiâsr (i) Alienações Fiduciárias de hóveis; (ii) Cessào liduciáriã
de Direitos Creditórlos; (iii) Prom€ss dê cessão Fiduciáriaj e (iv) Fundô de Rcsera. cárartir compànilhâda com a
séric 121! da 14 Emissáo da Habitãsec.

Emissora I Hâbitas€c Secü riúadora Sá.
AtivorCRl
S€riê:121 Emisráo:1
volune na Datâ de EmissãorR$ 17.000.000.00 Quarúdãde deatieos. 17000

Datâ d€ Vencimenior 10/0612026
Taxã de luÍos: tPCÂ + 4,950Á a.â- na bâse 360
Stâtus: lN^DIMPLIlNT!

Inadimplem€ntos no pêíodo: Peh(lôDciàs: ÁpúraçàD do lndicc de Carànra, corn desoiçào indiviÍlualizÂda da rolaIdJdc
dos 0i.citos Crrditórios .cccbrdos e pâgos ná Coftâ lrrecadadorâ, rcterente ao rnôs do tulhôj Rcldtóriô de Dcsriniçào (le

Rccu.sos, .ontdrdo os cotrrprovrntes/ úronogrâmâ de avanço de ohrâs dos Ernprccndinrcnros 
^lvo, 

nos moldes do Anexo 1l e

UI Iscntura dc Em'ssão de Del,êntures, relÚent. âos períodos de 01/01/2019 a 31/03/2079 c 01/Aa/20.19 r30/06/2019;
'rcrnto (lê l,ibc,ação da Arienaçào Fiduciária do lmóvel Rrberrâo ao Binco ÀBC Bràsjl 5.4, conro garantia da CLB 48416tÍt: -

Co ntrato de Al'enaçio F'd 
'rcrána 

Imóve1 lá.ãrei no RC I de RibeiÍào P reto c S P, e ma trícu1â constàndo a AFi c , Rêla rór io
Mensalde Gestiio, rettrentc àos mêses de ontubrô â dczêmbro. - 2qÁdrtameDto ao Tenro de Securitizaçaôi ,2q 

^drtamenrDa Em6sãodêCCl:e 2q^diIanrcntoa Escnhr.a de Debéntures.

Garântiasr Os CRI contârão coh âs sêguint.s Earantiasr (i) Allenaçóes Ftduciáriâs de lmóveir; [ii) Cessão ÊiduciáÍiâ
de Direitos CreditóÍios; (iii) PÍomessá de Cessão riduciáriaj e (iv) tundo de Reserva. Garanria comparrithada com â
Sériê 1Z0r da 1. Emissáo da Habitãsec.

Emissorar Habitasec Se.uritiadorâ s.A.

Âtivor CRI

Série:123
volüme na Data de [nissão: RS 10.000.000.00 Quantidade d€ anvos: 1 0000
Data ile Venclmentot 29 /72 /202?
Taxa derurosrCDl +4% a.a. na base 252

StãtusrlNÁDlMPLENTE

InadiInplêm€ntos no p€rÍodo: Pendêncrs: - R.l3t(irjo Trimêstral dc Deshnaçào de Recurírs, por meio de de.hraçào na
lornrâ dcsLrita no Anexo lll à Es.ritura dc Dcbênturcs, devrdâ,benrc assinado pclos rcpresentartes te8aN da Dcvedorâ
acornPahhada dô cronograma ÍÍsico liuân..rro do Emprêendimento Alvo, bc coôo do contraro socral da ptuprictiria (lo
uDpreendincnlo Alvo e .(;pias dos con!.atrr que derârn origem, rêspecrivas Doras trscàis e seus a.quivos no iotrnrr{r "XNtL.

reterutte âo periodo 01/0ó /2019 a 3r/0812079 (la Devedora: ACEd. Êmissorada Debô.hr.es (CEGG Enprc.ndrmentos)
conr a delbcràção dàs .ondiçôes da lmEsio de Debên!u.cs, devÍlamente r.gistrâda nâ IUCESP; ! da Deve(iorar Cópr. da
Escnturr de Dchênrures, devrdârRenre regisrrada na JUCESP.

Ga.ântias: (i) Aliemção tiduciária de Imóv€is; ê [ii) Fiança outorgãda pelâ CEGG participaçôes S-A., CECG
ConsLrütora e lncorporâdora LTDÂe 3 (três) pessoas fisi.as,conforme cotrsrá noTermo de S€curirização

Emissora: Habltâse( Securirizâdora SÁ-

sériê:124 Emissãort
volumena Dátâ de EmissãorR$ 60.000.000,00 Quanddadc de ativosr 60000
Data de Vencimenro: 21l01/2029

âxá delu.osrIGP-M + 9,5% a.a. na bâsê 360.'r
Stâtus:1NÀDIÀ4PLENTE

ti
mpl Cere t d ti (l

Con Ce d d b Dei
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EmBsora: Habitse. Securitiadora S.A.

AtivorCRl
Série: 129

Volume na Dâta de Emissáor R$ 74.000.000,00 Quartldadedeativos: 74000
Data de vencimenro: 29lt l/2022
Taxa d€ füros: CDI + 2,3% a.a. nabase 252
Stâtrrsr IN^DIMI)LENTE

Inadimplehentos Do p€ío.lo: Pendênciasr - da Secu tiãdora: Venficaçio da RÂziô dc Ca.anrE Correnre que .lcverá ser
iSual on supurior â 200%, referentc aos rneses de tcverc,ro i agostô; dâ Securitizado.a: Vcrifirâção do Iundô de Despesas.

reÍercnte a Ícvorciro a lulho; e da Dovêdorà: ltelatório T.imestral, conr a dosffição detalhada c ex!ustiv. dr Desrinaç,o de
Rccursos nos te bos do 

^nexo 
vl da CCB, descrcvcndo os vâlorcs e pe.ccntuais destrnados a cad! Enrp.ecndimenro 

^lvoaplicado no resprctrvo período, {rezembro/2018 a Íeveruro/2019, tnarço/2019 J nrarD/20I9 e iLrnho/2019 a rsosro/2019.
CamntiasrOs CRI contarão com a segülnte garâoria: Alienações [iduciárias de tmóveis

(i)pi.r tlo§ (ixtrrtos de Alienaçao Iirluciárir dê Qüotas 01,02, 0:.1, e 04, reBisrrados nos RTDS de cO e M.r da Dcve(torà:
C,)pla dos (:onn,rtos dc Cessào de Créditos, registrido nos RTD§ dô GO, ES e M]; -dr DcvêdoraiAdrraNrnto io aontmrôdc
(i.ssio l:idu.iánr, prrr conrenrplar o stahrs quo dis veodas de lotes do Empreendimenro 01, 02,01 c 04 e a nrualizaçio (los

^rrexo 
I c llj da Duvedôrà: Noriii.ação aos Adqui.entes dos ernprcendimentos, !ccr.. dá t)rêscnre ccssão tlduciá.iâ dc

Drrcin)s C,.ditóriô5; da Devcdorar Comprovação do pâgamenrô pelâs Devedo.as (BIDU 5t,E Vánca GrJrde, BRDrJ SpH
T.ürBa.á da serra, BRI)U SPE Culabj e BRDU sl'E são Máteus) dos valores .orrespondcnrês das cCBs na.onr. do p.rtrinôók)
súpatulo; da Dcvedorâ: Rêlat(trio TrÍrcst.âl comptuvârdo á tlcsrinrção .los ltccuBos dâs Cédut.rs, conforme n)odeto no
Áncxo VII dôTerrno de SccuntrzaçJo,.el.renrc áo pe.iodo de janciro. Dárço e âbrila junhoi - da DcvedorarDemonsrrrções
liÍâncti.as, bahncet$, âcompan}ados de .otas explicàtivâs das Emirentcs; e da Devedorr Denrohstrações financeirus,
brlancctes, rcompanhâdos de notas explicahvas da BRDU Urbanismú [Avalista].
Garantiâsr(i) o Aval, em cada uma dâs Cédulas, [ii) a Cêssâo Fiduciária de Dirêitos Credi.órios 01, 02, 03 e O4j (ii,) a
Alienàção fiduciária de Quotas 01,02, 03 e 04.

Emissora: Habilãsec Securitizadora S-A.

Ativo: CRI

Série:130 Enrissáo: 1

volume na Darã de Emissão: RS 40 000.000.00 Quârtidáde d€ativos: 40000
Dâta de Vencimenror 29l01/2021
Taxa deruros: CDI + 3% a.a. na base Z5Z

SlatusrINADlMPLENII:

lnadimpl€m€ntos no perlodo: Pendên Lias:.da Sccuritizadora: Venlicâçào da nra.utenção dj Razão ile caranria ern no
mnrÍno 150% do vJlor total dâs LrbngJçõcs Garântidas, retê.ente aos nreses de dezenrbro/2o18 a junho/20r9i da
Dcvedora: contrato de ÁLcnaçâo Fiduciária dc Quoras, devidamcnte rcgisn.rdo na )unrã comerciat conrpetchr. fJUCESPI; _

dJ Devcdorr: Contraro de Cesrào regrstrado nô RTD do Rro dc Janeiro/Rl; .dr Devedora: Conbaro dc DrstübuiÇào,
dcvidamente assitrâdo pelas prftes; dr Devcdou: Instrumento de Alicnáção lriduciád, de lnóvet, devrdànrente assrnãdô
pclas t)ârtes, sern o prcloÍzo do envio (lâ ve,§ào reSrsh.ada; e da Dev.dora: Rctaróno T.imestrât dc comprovãçâo dà
Dostinação dos Recursos c o Úonog,ànra de rvánço dc obras do Emprec.drr.rto Atvo, oos rcrmDs dJ ccu, reforenre ao
pcríodo dczemhru a Ícverciro e nrarçô â maio.

GarantiasrÂval prestado pela [ven CoÍstrutora c IncorpoEdora 5.Á.j Âlienaçào ftdüciárta de lmóveis ê a Alienação
Fidu.iáriâ de Quotar que será manridâ válida e em vigor aró a eÍeriva constrrurção da Âtienação Fiduciá.iá de

p-
f, dissora: Habrrásêc Se.üritizâdora S-A

ÁtivorCRI
Série:132 Ernissâo: 1

Volume nâ Dâtâ deEmissãorR$ 76.000.000,00 Quantidade d€ativos: 76000
Data de Vencimentor 1ól01/203 I
Tâxâ de luros lPcÁ + 7,5oÁ ã.a. na base 360.
Stàtus: lNAl)IMPI,ENTE
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Imdlmplementos no perlodo: l,endôn.ias: da securirizadora: Rclãtório de RatinB âtuJtrailo, rcIêrc re Jo pcríodo de
21/44/2019 ) 2l/07/2019; - da Devedorr:Cópra do Cont.ati, de Comprirnissos de Venda c Corrprà - r,ernio l)ias,
(lf!id.rmcnte Jrsrnado; - di Devcdora: cópiá do Cônrfâro (le Cohpromissos de Venda e Corbprà, p.rvatia, dcvr(tarr.ntc
J\srfrdor .d.' Devodorâ:C(itia do Contrrto de Cessão de CréÍiitiJs. Fernão Dias, devidàmênrc r.c8rsn.ado no R'flJ dc Sâo

l']auh/SP; - (la Dr!!edo»: aótia do Contrato dc Ccssio d. Cridibí - Pnviha, dcvidamente regisrrado nô RTI) dc São
l'aulo/SP; dâ DcledoràiC(jpra do Instrun)ento dc A[enâçào lriduciáru - I,ernro Diàs, d.vrdrDcfte rcgisrrado no RCt
competcntci da l)cvedôía, cópii dJ maríc!la constJndo à Allcnrção t_iducrí.u , l-ernão Diasi - da Devcdôrà: CópiJ do
lnshurnenkr de Alienação l,iduciária - Pnvâhâ, devidàmenrc regrso2do no RCt compcrenrei da D.ledora, (óprâ dr
mrtri.ula consrando a 

^Ienrçã,, 
r.iduciáriâ - Priyalia; - da D.vedoraiCópiâ da Norricação âcercâ da Cessào riduciáriâ, fos

ternrr dô Ancxo ll da Cessão lrducrária de Diretos Credrrónos, dcvendo consrar a rnfornràçào dc que todos os vab.es
rctercntc àos contr'àtos de loüção dcverào sc. depositados na Conra do Parrinrônio Scprmdo: - da Devcdora: Cópià da
l:êssr0 Fr'ltr.iirii ÍlF Di.Êiroq rrpniúr'nc - Fêrtriô Dias, devidàmenre regisn.ado no RTD (lc Sl,/Sp; e dâ Dcvedó.a: CópL dâ
Cessro Iidu.ijriâ de Direitos Crcditónos - Privàlià, devidâmenre reSisrEdo no RTD de SP/SP.

Gârantias: (i) Regime Fiduciário sobre os crédltos imobiliários lasrro, (ii) Alieração tiduciária do Imóv€t F.rnão
Dias; [rii) Ál,.naçào ridüciária do lmóvel P.iveliâ; (iv) cessão fiduciá.ia de Di.êiros Cr€ditórios Fertrão Diás; tv1
cêssào Fiduciária de Direitos Creditórios Privaliâ; e (vi) rundo de ReseBa no valor mtuimo equrvatente a r (uma)
parcela média dos cRl dos próximor 12 [doze) neses.

Emissora: HabitÂsec Securttiadorâ S.A.

Ativo: CRI

Sériêr 135 [missãor1
Volume na Dátâ d. Emissão: R$ 22.251.000.00 Quânlidadede ativos: 22251

Dara de venclmento: 2 5/0 rll2 0 29

Tâxa de luros:9,5Yo á.a. na base 360
Statusr lNADIltlPLliNTu

Inadl mplem€ntos ro perlodo: Pendênoas: - dà Securiti?âdora: Veín.àção da Raáo Minimà I.rensàl (135%), refercnte
ro§ nrescs de âbnl r julhô; dà Dovedora: Cópia do Coltrato de Distlibuição, dovidâineire assinado; - da Dev.dora; Cópias
(ios Í;ontratos de Lo.âção, de!idamente assroados, dâ Dcvedora: Cópia dos Conrraros de {iaranria, devrdamrnre
Jssinados: d. Dcvedora: C,ipia do Cô.trito de Ccssão Frducrárir, devidanrente assrnado; dà Devedom: Cóprr do Connrto
dê Árrd€ linóvcl, devidàmenre âssiDado; dâ DevedorarCópia do Contrato de Cessao lirtuciária rcgist.ado Do RTD de
5P/SI);'dâDevcdora:CópirdoConnarodcCessãoFiduciádare&stradonoll'tDdeA.acalu/SX; - d,r Devedora: CópiJ .la
nrahtula 23.521 Lonr o devrdo rcghrro dâ Alionaçào Frducránaj da Devêdora: Cópià dô Cônrraro de Ce§são devidanrcnre
rcgish'rdo no RTD de SP/SPr - dà Devêdora Cóp1a do Contrâlo de Cessáo devidâmentc regisr.ado no RTD de /Aracàju/SF;; _

ÍjE Dcvedora: Cóptâ.1o cônúâto de Alc.rçáo Fiduciária de lmóvel devidame.tc regrstrado no RLll t1o Ofício dc ArJcaju/SEl
. do Agenre de Mcdrçio:8elarório dc Mcdição de Obras contendo inÍmmaçôes retâÍivas ao andàmento das obr:rs do
ln'pre€ndimento, bcm comó unr comprrrhvo de evolução entre o previsto nô cronôaranra F_ísrcD Finàncciro do Ancro vlc
o elehvamentc exocutãdo, refe.ente aos períodos dc abrile rnaiô, c junho a

Gâ rantias: À Alienaçáo tidüciária, a Cessào Fiduciá.ia, a tiança, Fundo de Beserva ea C;obrigaçáo.

I

Emissora: Hebitâsec Securhiãdorê S.Â

Aúvo: CRI

Sérier 136 Emissáor1
vôlum€ne Datâ de EmissãorR$ t0 500.000,00 Quantidade deaúvos: 10500
Dàta de Vencim.nror 28l0 2 /20 2 4

Taxa de Iuros: CDI + 6010â.a. na base 252
Status: I NA D IIr,4 PLliNTl;

ncias: - dr Securitizadora: Verificaçào da Rrzào [4ininâ .le Câ.antia. referdrre .ros
n,êscs dc marçô a JAosto; d. o.vedora: Cópia do§ Contratôs dc Alicnação Fi.lucijria de ln)óvcis, dcvrdrjnenre asslnrdos
c/ou r.gisLÍados; - (la ll.vedora: Relrrório't nresh'al de Desrinaçãô de Rccu.sos rns teflnos do 

^fexd 
Iv (ta (:cg. ,êfen,nrê

ios pcríodos d. 0r /03/201e a 31/0s/2019 e 0rl0ó 12019 à 31/oB/2a:9j e - <tã Devêdo.ar cópia .to conrrirto de cessâo

lnadimplementos ro peíodo: Pehdó

f iducriria dc RccehÍveis, devrdamentc reg,srradonos R'rDs

tia d€ Receblveis ê (iii) Altenação Fiduciária.Ca.antias: (i) Fiançaj (ii) Cessão Fiduciá
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Série:138 Emissâor 1

Volúhê nã Dátà d€ Emissãô: RS 15 000 000 00 Qua.údâdê de ativosr 15000

Dara de Vencim.ntoi 10/0412023

Taxa dé lúros: cDI + 3olo a.a. na base 252
Status: lN^DIMPLENTE

lrâdimplementos no p€ríodo: Pcndênoas: . di Devedorâi Comprovâçào da prcnoraçào (il dos t srrurberrros de 
^F 

prm
re8rstro c {bl da CCI parà âvcrbação, pêíante o RCI compcrêntê, cujo o valDr totaldôs inróveiç, cor.espotrda a, no mtuúno de
12o'loj da l)evcdo.ar Rclâtório de Destinação de RccüBos, nJ forma do,4nexo VI da Esc.rture de Dcbêntu.cs que dcverio
estxr acon)pa»hrdas dos.locunrnto5 co )prcba«jrios quc demonsrrem a .orretâ dcstiDÀção do Vakrr dr Enr6sio, reÍerente
ro feriodo (le abnl/2019 a lunho/2019r dr Dcvedorar Cópia dos CoDt|Jtos de 

^henâção 
Fidu.iárjà que coorcmplem as

'nrr.ículàs 
93.088,440.688,55.180.107.207. dcvidrmente assinados; da Devêdorar Cópra autcntrcad.r do l.ivro de

'lr.trslêrên.iâ dc Dcbenturcs Nominaliv.sj e'dâ Oevedoü: Cópia da lcgâl Ofi.ion elâborrda pel,i assessor legal de

Gãradtras: Âlienãção Fiduciária de lmóveisê tiança.

Emissorâ: Habitâsec Se.uritirrdora S.Â

Sérle: 144 Emlssâor 1

Volume na Dãta de Emissão: R$ 9.600.000.00 Quantldadedeatrvos: 96000

Datâ de ven.iDento: 29l04/2024
Taxa de luros: CDI + 5%a.a. na bâs.252
Statusr lNAl)IMPLENTIi

Inadimplem€ntos no periodo: Pendências: - d. Devcdorz: Comprosâção do starus do registro do Coítnro de Alienaçào
Fnl c'ir'â dc Ihóvsl no ltGI .ompetcntej da Securitizadora: Verincaçãô dà Rârão de Garantia Corrcnte, .eí.rrente a rnaiô a
.rgosto, - dr Sccu.rtrzadorâ: Vcnllcâçào do Fundo de Rescrva, refcrcnte ãos mesês de m.Io a julhoi - dã Dev.dora: Rclaróriô
conr dcscr(ão dêtalhadi dâ desti.rção dos.ecursos nos rermos do Anexo MCB, descrevendo os valorcs e perccnruars
destinrdos r cada Empreendimcnro 

^lvo 
âplc.do, no reryenivo pêríodo. inclLrindo cópias dôs conn.àbs e noras liscaF no

tornrato 'XML , rctercnrc ao periôdo de Mâio a Julhoj - da Dcvedora: Cóprâ do conrrato de Ccssão, dcvrdJn)cnrc rssrhâdo
e/oa ru8istrâdo, .ll Devedora CóDra do Contrato de 

^lien.çio 
Fiduciri.ia (le lmóvcrs devidámenrc registrado; e - dã

DevêdorarCópri das matriculâs ü)m o devido resisrc daÁlien!ção Frduci,i âdelmóveis.
Garantias:AlienaÉo Frduciária dê lmóveis, tiança e Fundo dê Res€na.

Enissora: Hãbitascc Securitizadora S.A.

Ativo: CRI

Sérier145 [missãoi 1

Volumê na Dat2 de Emissão: RS 10 000 000 00 Quantidadê de âtivos: 1 0000
Dâtâ de Vencimênro: 15/05/2023
Tâxa de luros:100% do CDI+ 5% a.a. nabas.252
StâtusrlN^DIMPLENTt

Inâdiinplem€naos no perÍodo fcndênciàsr 'a Deredôr.i C(ipia do Conrrrro de C.ssão, dcvid.menre fugiskâdo nos RTDS
de l'orto Alegre/Rs c SP/SP Púndôncias da AG] 27106/2019: - a Devedorar 1q 

^dirrncnro 
.tô Cor)trxro dc C.ssão, prra

refleti. J rro.â dô im(ível conÍor e dclihcrado
Gar.núasr (i) AlienaÉo Fiduciá riad€ lmóveis, (ii) carahti. Fidciussória e [iii) Fundo dêResêrvâ

Emissorar Habitâse. Sêcuri tizdo.â s.Á

Emissãor 1

Volum€ nâ Data de ImrssãorRS 60.000.000.00 Quantidade deativos: 60000
Datâ de Vencirhêntor 30/05/2023
Taxa de luros:100o/o do cDl + 3,5oloaá. na base 252
Stâtus: lNAl)IMPLENTE

dâ Devcdora: Dc.laraçào Semesral âteslando a ocorrência ou nâo dosInadimplementos no periodor Pendências:
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Iivenr,)s Jc VÊn.irnento 
^nte.iÍi)do, 

be,n .omo os docuDcntos nccess.irros a comprovação dos evcDtos (Sej ln(orfof.'ção e

Pinic+Lrçõrs. Fridorcsl; da Dcvedora, Balancetc Trinrestral dâ 
^STN 

Panicipaçôes, reÍercnte o 2q lrimesrre 2019

tt.ntrrJdo cm junholj 'da se(úriti2adori: v,â origrnâl dD 1e 
^drtarncnto 

à CCI, para hns de custódta c, conlornre o caso,

rdiraürento Da tl:i di lluvedorâ: Cópra srmples da Escnhrra de Debenturcs, devrdamentê resrstratlo Do RTD 5Ír/Sl'r dl
IrÊvcdorr, l\4trr íLulrs consundo o rc8istro dJ Alenação Frducráda de imóvcis, r'êcebe,nos sonrente panê (làs maúíLUlàsj

da Drvcdorr: Relatóíiô Lontcndo os vrlores do prcço médio Íjo metro (lua.t.ado de vendà de uDtlad.s r)crteDce.tcs io
m.snb ompreebdimento inrolrrlário, dilerenciândo'se pela sua iúdção resideuchlou comcrcial, que tcnlrarn sido vcndnlas

no§ 06 mêscs a.teriores, cotrfo ne .1. 5.1.1 6.1 da Escritu.a de l)ebêntu.csj 'da Devedorâ Laudos dc Avàliação dos Itrróvcis

obtetu dos Instrurnentos de Alienação liduciÍria de Imóveis: da Dovedorr: Cópiâ do lhstrúmcnto de 1e A.ltâmento dâ

Alienaçào Ilduciára dé lmóveis SPE Tatrartiguerâ, dcvidan)entc rfgistrados nos RGl compotcntcs) c - da DevDdora, CóIia
d s }4atriculus Imóveis SIr!: Tabàntiguerr.o.star.lo o rcgist.o do 1" Aditam.nto da 

^licnaçâo 
rriduciária de i,!ó!eis.

câ.anüls (i) Alienações Fiduciáriâs de lmóveis; [ii) Fiança ê [iii) rundo de Reserva.

Emissorar Hâbitasec Securiti,]do.a s.a.

Série:154 Emissão: 1

volüm. na Dâtã de Emlssáo: R$ 24 500 000 00 Quânlldadê dê ativos: 24500

Data de vercimentor I 1/08/2023

TaE d.luros:100o/o do CDI + syo âá. na base 252.

Stãtus INADIMPLENl E

Inadlmplementos no p€íodo: PcDdôDcrãs, - Matrhulâs constando o dêvtdo regisrro da Ahcnrção FkltrciánJr c

Notiliràção âosÁdquircntes sobre r Cessão Fiduciárià, hos mol(lcs do 
^trexo 

lldo Contr todeCessàoIr uciária

carantiasr (i) Alienações Fiduciá.ias de lmóveis; (il) ccssão Fiduciária de Re.eblvels, [iii) FiaDça; e (iv) Iundo de

Emissora: Hahitasêc Securltizâdora SÁ.

Ativor CRI

Sérier155 Emissão: l
volumE ná Dálá dê Emissáo: RS 10.500.000.00 Quantida.te de ativos: 10500

Dará d. ven.imento: 11/08/2023

Taxa de Juros: l00o/o do CDI + a,solo ar. ná base 252
Slátus: I NA D Il\4 Pl. E:,1'l'E

ln.dlmpl€m.ntos no pêíodor lendêh.iàs: i4atrículas conslando o devido .e8istro da Áhrnação Ftlu.iári.ri e

Notihcação aos Adquirentcs sob.e a Cessàu Fiduciáriâ, nôs nroldes do Anc\o 1l do Conh!to de Cessão Fiduciána

Garantias: (i) Aienações Fidüciáriás de lmóveisi (ii) Cessão Fiduciária de Recebiveis; (iii) Fiâtrçâi ê [iv) rundo de

Emissorâ: Habiaâsec Securitizadora SÁ.

,{tivo: CRI

Sé.ie:166 Emissáor t
Volume na Datã dê [missão: RS 8.000.000.00 Quâmidád. de ativosr 8000
Dãr, de v€ncimento: 30/08/2023
Taxa de luros:100o/o do CDI + 5,5%a.a. nabase 252
Stàtus: IN^ DIMPLI;N'lE

ro períodor PcndênciJs: C('ipi! do Cont.àto de Alienaçâo l:iducrinà de lmóvet, (tevrd.únente rrsinado
c prcnotâdoie Cópia do ContrJto dc C.ssio dc Crédrtos, devjdâmenrc re8§trãdo nos R'lDs PO^/RS e SP/SP

Ga.ántias: (il Ali€mçào Fiduciária de Imóv.is; (ii) Fiançâ; e (iii) Fundo dê Rêscrua
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ÀNEXO V

ao rER^,{o DE sEcuRlÍzaçÃo DE cRÉDrros rÀ,roBrlrÁRros DA í69' sÉRE DA í' E^,ISSÃO DE

CERTIFICÀDOS DE RECEBíVEE IMOEILÉRIOS DA HAEITÁsEC SECURITIZADORA S.À. CELEBRAOO EM TT DE

SETE^,IBRO OE 2019

Decloroção do Cootdenodor Líder

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., com sede na Cidade de São Pauto, Estado de Sáo Paulo, na Âvenida

ErigâdeiÍo Faria Lima, n'2,894, 90 ândar, conjunto 92, Jaídim Paulistano, CEP 01.451'902, inscrita no

CNPJ/MF sob o n' 09.3M.4271000í-5E ("Coordenador Líder" ou "Habitasec"), na quatidade de coordenador

da oferta púbtica de distribuiçáo dos Certificados de Recebíveis lmobitiários da 1ó9'série da 1" emissào

("Emissão"), em que a própria Hôbitasec atua na qualidade de emissora dos Certjficados de Recebíveis

tmobitiários da oÍerta e a oLlvElRA TRUST olsTRlôUlDoRÁ DE TÍTULos E vaLoREs l,toBlllÁRlos s.4.,
instituiçáo financeirà, (om fitiat na cidade de São Pauto, Estado de 5áo Pauto, na Rua Joaqulm Floriano, no

1.052, 13" àndar, sata 112 (parte), ltaim Bibi, cEP 04534-004, inscrita no cNPJ/lF sob o n"

36.113.a76tcfÉ4-y, atua como agente Íiduciário ("Âeente Fiduciário"), declara, para todos os Íins e
eíeitos, que verificou, em aonjunto com a Emissora e com o Âgente Fiduciário, a têgatidade e à ausência de

vicios da operação, atém de ter agido com diLigência para assegurar â veracidôde, à consistência, a

correção e a suficiência dâs informaçôes prestadas peta Emissora no Termo de Securitizaçáo de Créditos

Imobitiários dô Emissáo.

São Paulo, 18 de setembro de 2019

74*v/"/4
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

,-L.,-- zZ,-+z --'.t-*
Nome:

Cargo: X..co.UoÔw|li.io
RO:aalta.ÍÚ'2

cPFrgrro.al!{7
Vlcônt Portlgô Noguâkâ

RG:877E36
cPF:Or6.E1t.íaa{7

Nome:

Cargo:
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