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TERMo DE sEcuRrrrzAçÃo DE cRÉDrros rMoBrlrÁnros

Pelo presente instrumento particular (conforme definido abaixo):

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedade por ações com registro de companhia
securitizadora perante a Comissão de Valores Mobiliários C'CVM'), com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894, 90 andar, conjunto 92,
CEP 01451-000, inscrita no CNPJ sob o no 09.304.42710001-58, neste ato representada na forma
de seu Estatuto Social ("EmissoraJ;

Na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10o da Lei n.o 9,514 e da Instrução CVM

no 583:

II. OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VATORES MOBILIÁRIOS S.A.,
instituição financeira, com filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim
Floriano, no 1.052, 13o andar, sala 132, pafte, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o
no 36.113.87610004-34, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Aqente
Fiduciário) ('Agente Fiduciário');

Vêm, por este, e na melhor forma de direito, celebrar o presente Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários ('Termo de Securitização'), para vincular os Créditos Imobiliários aos Certificados de
Recebiveis Imobiliários da I73a Série da 1a Emissão da Habitasec Securitizadora S.4,, de acordo com o
artigo 8o da Lei no 9.514, de 20 de novembro de L997, conforme alterada, a Instrução da CVM no 4I4,
de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, a Instrução da CVM n.o 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas,

cuusur-l PRTMETRA - DEFTNTçõES

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

1.1.1. Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas, não defin
neste Termo de Securitização, terão o significado previsto abaixo ou nos Documentos da Operação
(abaixo definido); e (ii) o masculino incluirá o feminino e o singular incluirá o plural. Todas as
referências contidas neste Termo de Securitização a quaisquer outros contratos ou documentos
significam uma referência a tais contratos ou documentos da maneira que se encontrem em vigor,
conforme aditados e/ou, de qualquer forma, modificados.

I

"Adquirente": Terceiro adquirente do(s) Imóvel(is);

"Agente Fiduciário": OLTVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.4., acima qualificada;

"Alienação Fiduciária de
Imóvel":

Alienação fiduciária em garantia a serem constituírCas sobre o Imóvel,,
nos termos do Instrumento Pafticular de AlienaÇão Fiduciária de Imóvel;
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ANBIMA BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS
FINANCEIRO E DE CAPITAIS, associação privada com sede na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida das Nações Unidas,
no 8501, ZLo andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNpJ sob o
no 34.27 1.77 t I 0007 -62;

ASSOCTAçÃO

"Assembleia Geral de Titulares
de CRI":

Assembleia geral de titulares de CRI a ser realizada em conformidade
com a Cláusula Onze deste Termo de Securitização;

ITAU UNIBANCO S.4., instituição financeira, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza

Aranha, no 100, Torre Olavo Setúbal, CEP 04726-170, inscrita no CNPJ

sob o no 60.701,190/0001-04, responsável pela liquidação financeira
dos CRI;

"Boletins de Subscricão Boletins de subscrição dos CRI, por meio dos quais os Investidores
subscreverão os CRI e formalizarão a sua adesão a todos os termos e

condições deste Termo de Securitização e da Oferta;

"83": A 83 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO - SEGMENTO CETIP UTVM,
instituição devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para a

prestação de serviços de depositário eletrônico de ativos escriturais e
liquidação financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Praça Antonio Prado, n,o 48, Centro, CEP 01010-901;

..CCB"":
A Cédula de Crédito Bancário no 41500635-0, emitida pela Devedora em

favor do Cedente, no valor de R$ 4.000,000,00 (quatro milhões de

reais), por meio da qual o Cedente concedeu financiamento imobiliário
à Devedora;

.'CCI": A Cédula de Crédito Imobiliário integral, sem garantia real, sob a forríá
escritural, emitida pelo Cedente, nos termos do 53o do artigo 18 da Lei

n.o 10.931/04 e da Escritura de Emissão de CCI, representativa dos

Créditos Imobi I iários;

"Cedente": COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, com sede no Estado

do Rio Grande do Sul, Cidade de Pofto Alegre, na Avenida Cristóvão
Colombo, no 2955 - CJ 501, Floresta, CEP 90560-002, inscrita no CNPJ)

sob no L8.282.09310001-50;

..CET]P21'': Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2 deste Termo de
Securitização;

J
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..CNPJ":
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia;

Lei no L0.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, ou outra
legislação que venha a substitui-la;

"Código de Processo Civil Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada, ou outra
legislação que venha a substitui-la;

"Condições Precedentes": São as condições precedentes para que a Emissora realize o pagamento
do Preço de Aquisição Liquido, conforme previstas na Cláusula 3.4 do
Contrato de Cessão;

Conta corrente no 12062-1, Agência no 7307 mantida junto ao Banco
Itaú Unibanco, de titularidade da Emissora

"Contrato de Cessão": O Instrumento Pafucular de Contrato de Cessão de CrédÌtos Imobiltários
e Outras Avenças, celebrado, nesta data, entre o Cedente, na qualidade
de cedente, a Emissora, na qualidade de cessionária, a Devedora, na
qualidade de devedora e interveniente anuente, os Fiadores, na
qualidade de fiadores e intervenientes anuentes e a Fiduciante, na
qualidade de fiduciante e interueniente anuente, por meio do qual os
Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, serão cedidos pelo

Cedente à Emissora;

"Coordenador Líder" A Emissora, conforme autorizada pelo artigo 90 da Instrução CVM no

414104;

"Créditos Imobiliários Os direitos de crédito decorrentes da CCB, com valor total de principal,
de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), acrescido de juros,
conforme previsto na CCB, bem como todos e quaisquer outros encargos
devidos por força da CCB, incluindo a totalidade dos respectivos
acessórios, tais como encargos moratórios, multas, penalidades,

indenizações, despesas, custas, honorários e demais encargos
contratuais e legais previstos e relacionados à CCB;

"CRI" Ceftificados de Recebiveis Imobiliários da 173a Série da la Emissão da
Emissora, emitidos com lastro nos Créditos Imobiliários, por meio da
formalização deste Termo de Securitização, nos termos do artigo 80 da

Lei no 9.514197;

"CRI em Circulação", para fins de
quórum:

Todos os CRI subscritos e integralizados, excluítCos aqueles mantidos em

tesouraria pelo próprio Cedente, pela Devedora e pela Emissora, e os de

titularidade de sociedades por elas controladas;
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..CVM'': A Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime
especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei n,o 6.385,
de 07 de dezembro de L976, conforme alterada, com sede na cidade do
Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro,
no 111, Centro, CEP 20050-006, inscrita no CNPJ sob o
no 29. 507. 878/0001-08;

"Data de Desembolso a data do primeiro desembolso dos recursos decorrentes da CCB;E

"Data de Vencimento": Cada data de vencimento de valor principal e dos Juros Remuneratórios,
conforme Anexo II deste Termo de Securitização;

20 de setembro de 20t9;

"Data de Vencimento Final A data de vencimento dos CRI, qual seja, 30 de março de2026;

"Devedora": ROBERTO VTSNEVSKT TNCORPORAçÃO E CONSTRUçõES LTDA.,
sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua João Cachoeira, no 488, 10o andar,
conjunto 1001, Itaim Bibi, CEP 04535-001, inscrita perante o CNPJ sob

o n.o 14.549.737 1000L-72;

"Dia Util Todo e qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado nacional

na República Federativa do Brasil;

"Documentos da Operação": Os documentos que integram a Emissão, quais sejam (i) a CCB; (ii) a

Escritura de Emissão de CCI; (iii) o Contrato de Cessão; (iv) o
instrumento Pafticular de Alienação Fiduciária de Imóvel; (v) o presente

Termo de Securitização; e (vi) os boletins de subscrição dos CRI,

conforme firmados por cada titular dos CRI;

"Emissora": HABITASEC SECURITIZADORA S.4., acima qualificada;

"Emissão": 173a série da 1a emissão de CRI da Emissora;

"Empreendimento Alvo": Empreendimento imobiliário residencial denominado "sintese SP",

situado no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo;

"Escritura de Emissão de CCI" O Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito ImobilÌáno
Integral, Sem Garantia Real e Sob a Forma Escritural firmado, nesta

data, pelo Cedente;

"Escriturador" ITAú CORRETORA DE VALORES S.4., instituição financeira, com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

/
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Brigadeiro Faria Lima, no 3.500, 3o andar, CEP 04538-132, inscrita no
CNPJ sob o no 61,194.353/0001-64, responsável pela escrituração da

Emissora;

Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 13 da CCB;

"Fiadores": Em conjunto, os Srs. Robefto de Castro Visnevski, brasileiro, casado,
arquiteto, portador da cédula de identidade RG no 9.474.652 SSP/SP e

inscrito no CPF sob o n.o 040.607.685-53, residente e domiciliado na

Rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques, n,o 81, Morumbi, CEP

05688-020, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e Nora Maria
Alves Visnevski, brasileira, casada, administradora de empresas,
portadora da cédula de identidade RG no 9.474.65L SSP/SP e inscrita no

CPF sob o n.o 065.838.388-42, residente e domiciliada na Rua Joaquim
Cândido de Azevedo Marques, n,o 81, Morumbi, CEP 05688-020, na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de fiadores e
intervenientes anuentes no âmbito do Contrato de Cessão;

Fiduciante" A ROVIC 60 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.,
sociedade limitada de propósito específico, com sede na cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Cachoeira, no 488, 10o andar,
conjunto 1001, Itaim Bibi, CEP 04535-001, inscrita no CNPJ sob o no

22.567.284/0001-35;

"Fundo de Reserva Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.9,3 deste Termo de

Securitização;

"IGP.M" Indice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela Fundação

Getúlio Vargas ("FGV');

"Imóvel" Fração ldeal de L2,438L4o/o (doze inteiros e quarenta e três mil

oitocentos e quatorze centésimos milésimos por cento) do imóvel

situado na Avenida lbirapuera nos 1,891 e 1,893, Indianópolis, São

Paulo/SP, objeto da Matrícula no 228.098 do 14o Registro de Imóveis de

São Paulo/SP;

"INCC" Indice Nacional de Custo da Construção;

"Instituicão Custodiante" OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE

MOBILIARIOS S.4., acima qualificada;
LOS E VATORES

"Instrução CVM no 414 Instrução da CVM no 4I4, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada, que regula a emissão e a distribuicão pública de CRI;

J
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"Instrução CVM no 476" Instrução da CVM n.o 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada,
que regula as ofertas públicas de valores mobiliários com esforços
restritos;

"Instrução CVM no 583" Instrução CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada,
que dispõe sobre o exercício da função de agente fiduciário;

O Instrumento Pafticular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia
e Outras Avenças, celebrados, nesta data, entre a Fiduciante, na

qualidade de fiduciante, e a Emissora, na qualidade de fiduciária;

.'IPCA/IBGE": Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

..JUCESP": Junta Comercial do Estado de São Paulo;

"Juros Remuneratórios": Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.1, alínea "(g)", deste
Termo de Securitização;

Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que

dispõe sobre as sociedades por ações;

Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, que

regula o Sistema de Financiamento Imobiliário;

"Lei no 10.931/04": Lei no 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterada, que dispõe
sobre a afetação de incorporações imobiliárias, letras de crédito
imobiliário, cédula de crédito imobiliário, cédula de credito bancário,
altera o decreto-lei 911, de 1 de outubro de 1969, as leis 4.59L, de 16

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

de janeiro de 2002, e dá outras providências;

"Obrigações Gara ntidas" (¡) a obrigação de pagamento de todos os direitos de crédito
decorrentes da CCB, com valor total de principal de R$ 4.000.000,00.
(quatro milhões de reais), acrescido de juros, conforme previsto na CCB,

bem como todos e quaisquer outros encargos devidos por força da CCB

e do Contrato de Cessão, incluindo a totalidade dos respectivos

acessórios, tais como encargos moratórios, multas, penalidades,

indenizações, despesas, custas, honorários e demais encargos

contratuais e legais previstos e relacionados à CCB, e (ii) de quaisquer

outras obrigações, pecuniárias ou não, incluindo, sem limitação,

declarações e garantias prestadas pela Devedora e/ou pela Fiduciante
e/ou pelos Fiadores, nos termos dos Documentos da Operação;

/
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"Ofetta"l Os CRI serão objeto de oferta pública e distribuídos com esforços
restritos, em conformidade com a Instrução CVM n.o 476, estando,
poftanto, automaticamente dispensada de registro de distribuição na

CVM, nos termos do aftigo 6o da referida Instrução;

"Patrimônio Separado": Patrimônio constituído mediante a instituição do Regime Fiduciário, pela

totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pela CCI, pela Conta
do Patrimônio Separado e pela Alienação Fiduciária de Imóvel, incluindo
todos seus respectivos acessórios, os quais, nos termos do aftigo 11 da

Lei no 9.514197: (i) constituem patrimônio destacado do patrimônio da
Emissora; (ii) serão mantidos apartados do patrimônio da Emissora até
que complete o resgate da totalidade dos CRI; (iii) serão destinados
exclusivamente à liquidação dos CRI a que estão afetados, bem como
ao pagamento dos respectivos custos de administra$o e de obrigações
fiscais, inclusive tributos de qualquer natureza, vigentes ou que venham
a ser instituídos ao longo do prazo do CRI, que tenham como base de

cálculo eventuais ganhos apurados pelo Patrimônio Separado;
(iv) estão isentos de qualquer ação ou execução promovida por

credores da Emissora; (v) não são passiveis de constituição de garantias

ou de excussão por quaisquer credores da Emissora, por mais
privilegiados que sejam, e só responderão, exclusivamente, pelas

obrigações inerentes aos CRI; e (vi) só responderão pelas obrigações
inerentes aos CRI a que estão afetados;

"Prazo de Colocação Prazo de colocação dos CRI, contado do início da Oferta até a ocorrência
de uma das seguintes hipóteses: (i) subscrição e integralização da

totalidade dos CRI pelos investidores; ou (ii) encerramento da Ofefta a
exclusivo critério da Emissora, o que ocorrer primeiro;

"Preço de Aquisição" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.8 deste Termo de

Securitização;

"Preço de Aquisicão Liquido" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2,8 deste Termo de

Securitização;

"Regime Fiduciário" Regime Fiduciário instituído sobre os Créditos Imobi
representados pela CCI, a Conta do Patrimônio Separado e a Alienação
Fiduciária de Imóvel, nos termos do artigo 90 da Lei no 9.5L4197;

"Taxa DI Variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos
Inteffinanceiros - DI de 1 (um) dia, over extra-grupo, expressas na

forma percentual ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e

cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulqadas pela 83 no

J
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informativo Diário disponivel em sua página na Internet
(http : //www, ceti p,com. br);

"JÊUlares dos_CRl Os investidores subscritores e detentores dos CRI, conforme o caso;

"Valor Nominal Unitário" Tem o significado que lhe é atribuftCo na Cláusula 3,1, alínea "(e)i deste
Termo de Securitização.

1.2. Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se expressamente
indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer data aqui prevista não ser Dia Útil, haverá prorrogação
para o primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer penalidade.

1.3. A Emissão regulada por este Termo de Securitização é realizada consoante o parágrafo terceiro
do aftigo 22 do Estatuto Social da Emissora, consolidado em data de L7 de abril de 2017, mediante
deliberação tomada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, também realizada em 30 de abril de
2015, cuja ata foi devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em data de
17 de agosto de 2015, sob o número 362.7441L5-4.

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁNTOS

2.1" Obieto: Pelo presente Termo de Securitização, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e
irretratável, a totalidade dos Créditos Imobìliários, representados pela CCI, cedidos à Emissora pelo

Cedente, sem qualquer coobrigação, nos termos do Contrato de Cessão, aos CRI da L73a Série da la
Emissão da Emissora, cujas características são descritas na Cláusula 3.1 deste Termo de Securitização,

2.I.1.. O valor integral da subscrição e integralização dos CRI, que será equivalente ao Preço de
Aquisição, ficará depositado e retido na Conta do Patrimônio Separado, e somente será liberado
pela Emissora à Devedora, por conta e ordem do Cedente, nos termos da Cláusula 3.4 do Contrato
de Cessão,

2.2. Créditos Imobiliários Vinculados: A Emissora declara que, pelo presente Termo de Securitização,
foram vinculados à presente emissão de CRI os Créditos Imobiliários, representados pela CCI, de sua

titularidade, com saldo devedor de R$ 4,000.000,00 (quatro milhões de reais), na Data de Emissão.

2'2.L. O presente Termo de Securitização será registrado na Instituição Custodiante, nos termos
do aftigo 23, parágrafo único, da Lei no 10,931/04, através da declaração contida no Anexo V
deste Termo.

2.3, Características dos Créditos Imobiliários: As características dos Créditos Imobiliários,
representados pela CCI, vinculados a este Termo de Securitização estão perfeitamente descritas e

individualizadas no Anexo I deste Termo de Securitização,

2.4, Vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRI: Os pagamentos recebidos pela Emissora em virtude
dos Créditos Imobiliários representados pela CCI serão computados e integrarão o lastro dos CRI até sua

integral liquidação. Todos e quarsquer recursos relativos aos pagamentos dos Créditos Imobiliários

Y
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representados pela CCI estão expressamente vinculados aos CRI por força do Regime Fiduciário,
constituído pela Emissora em conformidade com o presente Termo de Securitização, não estando sujeitos
a qualquer tipo de retenção, desconto ou compensação com ou em decorrência de outras obrigações da
Emissora. Neste sentido, os Créditos Imobiliários representados pela CCI, a CCI, a Alienação Fiduciária de
Imóvel e a Conta do Patrimônio Separado:

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

(b) permanecerão segregados do patrimônio comum da Emissora até o pagamento integral da
totalidade dos CRI;

(c) destinam-se exclusivamente ao pagamento dos CRI e dos custos da administração nos termos
deste Termo de Securitização, bem como ao pagamento dos custos relacionados à Emissão,
incluindo mas sem se limitar a (i) emolumentos da 83 relativos tanto à CCI quanto aos CRI;
(ii) remuneração da Emissora pela estruturação da Oferta; (iii) remuneração a ser paga à

Instituição Custodiante; (¡v) remuneração e eventuais reembolsos de despesas devidos ao
Agente Fiduciário; (v) despesas relativas a registro de ativos nos sistemas da 83, e atualização
da classificação de risco dos CRI, se houver; e (vi) averbações em cartórios de registro de
imóveis e tftulos e documentos, quando for o caso;

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

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

(Ð somente respondem pelas obrigações decorrentes dos CRI a que estão vinculados.

2.5. A titularidade dos Créditos Imobiliários representados pela CCI foi adquirida pela Emissora através
da celebração do Contrato de Cessão e de transferência realizada através da 83, sendo que todos e
quaisquer recursos decorrentes dos Créditos Imobiliários representados pela CCI serão depositados
diretamente na Conta do Patrimônio Separado, mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou por
outra forma permitida ou não vedada pelas normas então vigentes.

2.6. A CCI representativa dos Créditos Imobiliários foi emitida sob a forma escritural e a Escritura de
Emissão de CCI encontra-se custodiada pela Instituição Custodiante, tendo sido a CCI devidamente
registrada na 83, na forma prevista nos parágrafos 30 e 40 do artigo 18 da Lei no 10.93U04. A
transferência da CCI do Cedente para a Emissora será realizada por meio de negociação na 83, conforme
previsto no Contrato de Cessão.

2.7. Administração Ordinária dos Créditos Imobiliários: As atividades relacionadas à administração dos
Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI serão exercidas pela Emissora, incluindo-se
nessas atividades, principalmente, mas sem limitação: o cálculo e envio de informação à Devedora
previamente às suas datas de vencimento quanto ao valor das parcelas brutas decorrentes da CCB, bem
como o saldo devedor atualizado da CCB, além do recebimento, de forma direta e exclusiva, de todos os
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pagamentos que vierem a ser efetuados por conta dos Créditos Imobiliários representados integralmente
pela CCI na Conta do Patrimônio Separado, deles dando quitação,

2.8. Preço de Aquisição e Preço de Aquisição Lhuido: O preço de aquisição a ser pago pela cessão da
totalidade dos Créditos Imobiliários no âmbito do Contrato de Cessão e mediante os procedimentos
estabelecidos no Contrato de Cessão é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) C'preçpjlC
AquisiçãoJ. Considerando a dedução dos valores relacionados às Despesas Flaf, conforme previsto pela
Cláusula 3.L.2. do Contrato de Cessão, o Preço de Aquisição lQuido a ser recebido pela cessão da
totalidade dos Créditos Imobiliários no âmbito do Contrato de Cessão é de até Rg 3,755.586,26 (três
milhões setecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos)
('Preço de Aquisição LiquidoJ.

2.8.1. O pagamento do Preço de Aquisição será realizado nos termos do Contrato de Cessão e
deduzido das despesas e custos relacionados com a Emissão e descritas no Contrato de Cessão.

2.8,2. Nos termos do Contrato de Cessão, parte do Preço de Aquisição Liquido ficará retido para
a constituição de um Fundo de Reserva, cujo valor total deverá cobrir o montante descrito no
Contrato de Cessão, de acordo com as condições previstas no Contrato de Cessão.

2.9. Garantias da Operação

2.9.1. Alienação Fiduciária de Imóvel: Em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento das
Obrigações Garantidas, será constituída pela Fiduciante a Alienação Fiduciária de Imóvel, livre e
desembaraçado de quaisquer ônus, nos termos dos respectivos Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária de Imóvel.

2.9.!.L' A Alienação Fiduciária de Imóvel poderá ser aditada, nos termos da Cláusula
5,1.3 do Contrato de Cessão, a fim de prever a substituição do objeto da Garantia real,
passando da fração ideal do Imóvel, para a totalidade das unidades autônomas de uso
comercial integrante do Empreendimento Imobiliário.

2.9'2. Garantia Fidejussória: Os Fiadores, casados entre si em regime de comunhão universal de
bens, assumem, como fiadores e principal pagadores, em caráter solidário e sem qualquer
benefício de ordem, o pontual e integral cumprimento das Obrigações Garantidas .

2'9.3. Fundo de Reserva: Adicionalmente às garantias acima, tendo em vista que parte do Preço
de Aquisição Liquido ficará retido na Conta do Patrimônio Separado, este estará afetado pelo
Patrimônio Separado dos CRI para a constituição de um fundo de reserua ('Fundo de ReseruaJ,
cujo valor total deverá cobrir o montante equivalente às seguintes despesas, a ser recalculado
mensalmente:

(¡) Valor equivalente a 3 (três) meses de Juros Remuneratórios, com base na última Taxa DI
(conforme abaixo definido) divulgada pela 83; e

,/
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(¡i) Valor equivalente a 6 (seis) meses de despesas relacionadas a condomínio e IpTU dos
Imóveis.

CUUSU¡.N TERCEIRA - IDENTIFICAçÃO DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUIçÃO

3.1. Características dos CRI: Os CRI objeto da presente emissão, cujo lastro se constitui pelos Créditos
Imobiliários, possuem as seguintes características:

(a) Emissão: 1a;

(b) Série: 1734;

(c) Quantidade de CRI: 4.000;

(d) Valor Global da Série: Rg 4.000.000,00 (quatro milhões de reais);

(e) valor Nominal unitário: Rg 1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão;

(Ð Atualização Monetária: Não há.

(g) Juros Remuneratórios: 1000/o (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias
diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI de 1 (um) dia, overe*ra-grupo, expressas na
forma percentual ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis, calculadas e divulgadas pela 83 no informativo Diário disponivel em sua página na
Internet ftttp:llwww,cet¡p, ) ("Taxa_DIJ, acrescida de spread (sobretaxa) de
5¡50o/o (cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, com base em um ano
de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e

cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos durante o período de vigência da
CCB f'Juros Remuneratórios');

(h) Periodicidade e Forma de Pagamento da Amoftização: de acordo com a tabela
constante do Anexo II deste Termo de Securitização, obseruadas as hipóteses de
amoftização extraordinária dos CRI previstas neste Termo de Securitização e nos demais
Documentos da Operação;

(¡) Periodicidade de pagamento de Juros Remuneratórios: Mensalmente, obseruado o
previsto pela Cláusula 5 da CCB e de acordo com a tabela constante do Anexo II deste
Termo de Securitização;

0) Regime Fiduciário: Sim;

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

(f) Data de Emissão; 20 de setembro de 20Lgì
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(m) Local de Ernissão: São Paulo - Sp;

(n) Data de Vencimento Final: 30 de março de 2026;

(o) Prazo de vencimento: 2383 (dois mil trezentos e oitenta e três) dias;

(p) Taxa de Amortização: Variável, de acordo com a tabela de amoftização constante do
Anexo II deste Termo de Securitização;

(q) Garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel, Garantia Fidejussória e Fundo de Reserva;

(r) Coobrigação da Emissorar Não há;

(s) Carência do Principal: 19 (dezenove) meses contados desde a Data de Emissão;

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

(u) Data do Primeiro Fagamento de Juros Remuneratórios: 30 de setembro de 2019;

(v) Data do Prlmeiro Pagamento de Amoftização Programada:29 de abril de 2021; e

(w) Forma: escritural

3.2. Registro dos CRI: Os CRI serão depositados para: (i) distribuição pública no mercado primário,
sendo a distribuição liquidada financeiramente de acordo com os procedimentos da 83; e (ii) negociação
no mercado secundário, obseruado o disposto neste Termo, por meio do CETIP21 - Títulos e Valores
Mobiliários C'CETIP21'), administrado e operacionalizado pela 83, sendo as negociações liquidadas
financeiramente e os CRI custodiados eletronicamente na 83.

3.3. Oferta dos CRI: A Oferta dos CRI será realizada em conformidade com a Instrução CVM n.o 476 e
com as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e está automaticamente dispensada de
registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6o da Instrução CVM n.o 476.

3.3,1. A Oferta é destinada apenas a investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9-A
da Instrução CVM no 539, de 13 de novembro de 2013 ('Investidores Profissionais').

3.3.2. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM n.o 476, o Coordenador LítCer se
compromete a zelar para que os CRI objeto da Oferta sejam ofeftados a, no máximo, 75 (setenta
e cinco) Investidores Profissionais e subscritos ou adquiridos por, no máximo, 50 (cinquenta)
Investidores Profissionais. De acordo com os termos da Instrução CVM n.o 476, o Coordenador
Líder deverá manter lista de relação com a identificação dos Investidores Profissionais consultados,
identificando aqueles que efetivamente subscreveram os CRI, e deverá entregar à Emissora uma
cópia da referida lista quando do encerramento da Oferta.

Y
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3.3.3. Os CRI serão subscritos por meio da assinatura dos Boletins de Subscrição e serão
integralizados no ato de subscrição, pelos Investidores Profissionais, de acordo com os termos dos
referidos Boletins de Subscrição, devendo os Investidores Profissionais, por ocasião da subscrição,
fornecer, por escrito, declaração no Boletim de subscrição, atestando que:

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

(b) estão cientes de que os CRI ofeftados estão sujeitos às restrições de negociação previstas
na Instrução CVM n.o 476; e

(c) são Investidores Profissionais, nos termos do artigo 9-A da Instrução CVM n.o 539

3.4. Encerramento da Distribuição dos CRI: A distribuição pública dos CRI será encerrada quando da
subscrição e integralização da totalidade dos CRI, devendo o Coordenador Líder enviar o comunicado de
encerramento à CVM no prazo legal, conforme previsto na Cláusula 3.4.1 deste Termo de Securitização.

3.4.1. Em conformidade com o artigo Bo da Instrução CVM n.o 476, em até 5 (cinco) dias corridos
contados do encerramento da Oferta, o Coordenador Líder deverá realizar a comunicação de
encerramento da Oferta à CVM, devendo referida comunicação ser encaminhada por intermédio
da página da CVM na rede mundial de computadores ou, caso este meio esteja indisponivel, por
meio de protocolo em qualquer dos endereços da CVM na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, ou na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

3,4.2. Caso a Oferta não seja encerrada dentro de 06 (seis) meses da data de seu início, o
Coordenador Líder deverá realizar a comunicação prevista na Cláusula 3,4.1 deste Termo de
Securitização com os dados disponíveis à época, complementando-o semestralmente até o seu
encerramento,

3.5. : Os CRI poderão ser negociados
em mercados organizados de valores mobiliários: (i) apenas entre investidores qualificados, assim
definidos nos termos da Instrução CVM n,o 539 ("Investidores QualificadosJ, e (ii) depois de decorridos
90 (noventa) dias contados da data de cada subscrição ou aquisição pelos investidores C'período_¡le
Restrição'), conforme disposto, respectivamente, nos artigos 15 e 13 da Instrução CVM n.o 476 e
obseruado o cumprimento, pela Emissora, do artigo 17 da Instrução CVM n.o 476. Após o Período de
Restrição e obseruado o disposto na Instrução CVM n.o 476, os CRI poderão ser negociados entre
Investidores Qualificados nos mercados de balcão organizado.

3.5.1. Observadas as restrições de negociação acima, os CRI da presente Emissão somente
poderão ser negociados entre Investidores Qualificados, a menos que a Emissora obtenha o
registro de oferta pública perante a CVM, nos termos do caputdo artigo 21 da Lei n.o 6.385/76 e
da Instrução CVM n,o 400, de 29 de dezembro de 2003.

3.6' Declarações: Para fins de atender o que prevê o item 15 do Anexo III da Instrução CVM no 414,
seguem como Anexo III, Anexo IV , Anexo V e Anexo VIII ao presente Termo de Securitização, declaração
emitida pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, pelo Custodiante e pelo Coordenador Líder,
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respectivamente.

cLAusuLA QUARTA - st BscRrçÃo, TNTEGRALIZAçÃo e rrruLARrDADE Dos cRr

4.1. Subscrição dos CRI: Os CRI serão subscritos por meio da assinatura de Boletim de Subscrição pelo
Investidor Profissional.

4.2. Integralização dos CRI: A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente nacional,
conforme estabelecido no Boletim de Subscrição. O preço de integralização poderá ser acrescido de
eventual ágio ou deduzido de deságio negociado na distribuição, calculados pro rata drê, desde a data da
primeira integralização até a data de sua efetiva integralização. A integralização dos CRI será realizada via
83 ou mediante crédito em conta corrente de titularidade da Emissora.

4.3. Ttularidade dos CRI: A titularidade dos CRI será comprovada pelo extrato em nome de cada titular
e emitido pela 83, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na 83, Adicionalmente, serão
admitidos extratos emitidos pelo Escriturador com base nas informações prestadas pela 83.

CUUSUU QUINTA - CÁLCULO DO SALDO DËvEDoR E JURos REMUNERATóRIos Dos cRI

5.1. Forma de Pagamento dos CRI: O Valor Nominal Unitário dos CRI e os Juros Remuneratórios, serão
pagos nas Datas de Vencimento e demais condições especificadas no Anexo II deste Termo de
Securitização, sendo (i) a primeira parcela de amortização devida em 28 de maio deZ02L; e (ii) os Juros
Remuneratórios pagos em 30 de setembro de 2019, conforme Cláusula 3.1 e o Anexo II deste Termo de
Securitização. Os Juros Remuneratórios serão calculados de acordo com a seguinte fórmula:

¡ = lVNb x (Fator de Juros - L)l
Onde:

J: Valor da remuneração devida em cada data de pagamento dos Juros Remuneratórios,
calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

VNb: Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI na Data da Primeira
Integralização dos CRI, ou da última Data de Aniversário ou incorporação de juros, se
houver, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento,

Fator de Juros: Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de sobretaxa
(spread), calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da
seguinte forma:

Føtor de Juros - (Fator DI x Fa.tor Spread)
Onde:

Fator DI: Produtório das Taxas DI, desde a Data da Primeira Integralização dos CRI, ou a Data de
Aniversário imediatamente anterior, inclusive, e a próxima Data de Aniversário, exclusive,
calculado com B (oito) casas decimais, com arrendamento, apurado da seguinte forma:

Fatorp¡ = fl{r +rDrk)
k-l
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Onde,

N:

&'
TDIr:

Número de taxas DI over utilizadas;
Número de ordem da Taxa DI, variando de 1 (um) até n,

Taxa DI de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, da seguinte forma :

TDIL:

Fator Sprea.d:

(i#.')
1

252

Onde:

Drr: Taxa DI divulgada pela 83, utilizada com 2 (duas) casas decimais.
Fator Soread: Sobretaxa de juros fixos calculados com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,

conforme calculado abaixo,

_L

+1
dut
252Spreød.

100

6 (seis rnteiros);
Número de dias úteis entre a Data da Primeira Integralização dos CRI, ou a Data de
Aniversário imediatamente anterior, e a próxima Data de Aniversário;

Observações:

(i) a "Þê-D[" deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgada pela
B3;

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

(iii) efetua-se o produtório dos fatores diários (t+TDIù, sendo que a cada fator diário acumulado,
trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e
assim por diante até o último considerado;

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

(v) o fator resultante da expressão: FøtorDI xFatorspreøddeve ser considerado com 9 (nove)
casas decimais, com arredondamento;

(v¡) para a aplicação de "Dlk" será sempre considerado a "Taxa DI" divulgada no 5o (quinto) Oia Útil
imediatamente anterior à data de cálculo (exemplo: para cálculo no dia 14, aTaxa DI considerada
será a publicada no final do dia 9 pela 83, pressupondo-se que tanto os dias g, LO, II, L2, !3 e
14 são Dias Úteis);

(vii) para os fins deste Termo de Securitização o termo "Data de Aniversário" significa cada data de
pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme Anexo II deste Termo de Securitização.

O Cálculo da Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário do CRI será calculado da seguinte forma:

AAi: (VNb x TAi) x AMi

4
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Onde,

TAi:

AAi: Valor unitário da i-ésima parcela de amortização, calculado com I (oito) casas decimais,
sem arredondamento.

Conforme definido anteriormente,
Taxa da i-ésima parcela de amortização, informada com 4 (quatro) casas decimais,
conforme os percentuais informados na coluna "Taxa de Amortização - TAii nos termos
estabelecidos nas tabelas constante do Anexo II deste documento.
Amoftização mínima do i-ésimo período calculado com 10 casas decimais, com
arredondamento, de acordo com a seguinte condicionante:

VNb:

AMi:

VNb
Se: ,' <7; AMt=0

VNb tVNb - SDi¡,
Se: ,a > L AnIi. = \rrø "r^)

Onde:

SDi: Saldo devedor no i-ésimo período, conforme valor informado na coluna Saldo Devedor
do Anexo II do presente Termo de Securitização,

o cálculo da parcela bruta do cRI (PMT) será calculada da seguinte forma:

Pí: AAi * ]

Onde

Valor da i-ésima parcela bruta do CRI

Conforme defi n ido a nteriormente.
Conforme defi nido a nteriormente.J¡

AAi:

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

5'3. Datas de Paoamento: As datas de pagamento de Juros Remuneratórios e da amoftização dos CRI
encontram-se descritas no Anexo II deste Termo de Securitização.

5.4. Intervalo entre o Recebimento e o Pagamento: Fica cefto e ajustado que deverá haver um intervalo
de pelo menos 1 (um) oia Út¡l entre o recebimento dos recursos necessários para realizar os pagamentos
referentes aos CRI, advindos dos Créditos Imobiliários e a realização pela Emissora dos pagamentos
referentes aos CRI.

5'5. Substituição da Taxa DI: Se a Taxa DI não estiver disponível quando da data de vencimento dos
Juros Remuneratórios, será utilizado, em sua substituição, para apuração da Taxa DI, o percentual
correspondente à última Taxa DI divulgada oficialmente até a data do cálculo, não sendo devidas
quaisquer compensações financeiras, multas ou penalidades, quando da divulgação posterior da Taxa DL
Na hipótese de extinção ou impossibilidade legal de utilização da Taxa DI, ou de ausência de apuração ou
divulgação da Taxa DI por prazo superior a 10 (dez) Dias Úteis consecutivos, ou a 15 (quinze) Dias Úteis
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alternados durante o período de 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anterior à última data em que
se verificar a ocorrência de qualquer desses eventos, a Emissora fica desde já autorizada a utilizar, para
apuração dos valores devidos em razão deste Termo de Securitização, seu substituto legal ou, na sua
falta, o IPCA/IBGE. No caso de extinção ou impossibilidade legal de utilização, ausência de apuração ou
divulgação do IPCA/IBGE a Emissora deverá, em até 2 (dois) Dias Úteis contados de referido evento,
convocar uma Assembleia Geral de Titulares de CRI para que seja deliberado pelos Ttulares de CRI o
novo parâmetro a ser utilizado para a remuneração dos CRI.

cuusum sExTA - AMORTTZAçÃO OCTnAORDTNÁRrA PARCTAL

6.1. Antecipação dos Créditos Imobiliários: Os Créditos Imobiliários oriundos da CCB e representados
pela CCI, poderão ser antecipados nos seguintes casos: (i) vencimento antecipado da CCB; (¡¡) caso a
Devedora seja exigida a realizar a Amortização Extraordinária Compulsória em viftude da não verificação
da Razão Mínima de Garantia, conforme previsto e definido no Contrato de Cessão. Nestes casos, a
Emissora utilizará os recursos decorrentes desses eventos para a amoftização extraordinária parcial e
proporcional, mas limitado a 98o/o (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário, na próxima Data
de Vencimento, ou, conforme o caso, caso haja a antecipação total dos CRI, em até 2 (dois) Dias Úteis
contados da data de recebimento dos referidos recursos na Conta do Patrimônio Separado.

6.1.1. Na hipótese de amoftização extraordinária parcial dos CRI, se necessário, a Emissora
elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário um novo cronograma de amoftização dos CRI,
bem como atualizará o cadastro na 83, recalculando os percentuais de amortização das parcelas
futuras, caso aplicável, sendo tal cronograma considerado, a partir da data de disponibilização ao
Agente Fiduciário e atualização na 83, a tabela vigente.

6.2. : A amortização
extraordinária parcial e/ou o resgate antecipado total dos CRI, em decorrência da antecipação dos Créditos
Imobiliários, conforme previsto na Cláusula 6.1, deste Termo de Securitização, serão realizados pelo
percentual do Valor Nominal Unitário do CRI, limitado a 98o/o (noventa e oito por cento), no caso de
amoftização extraordinária parcial, e pelo Valor Nominal Unitário, no caso de resgate antecipado total,
acrescidos de Juros Remuneratórios, na data do evento, de forma pro rata die, conforme disposto na
Cláusula 5,1 deste Termo de Securitização. Adicionalmente, os pagamentos recebidos pela Emissora em
viftude de um Evento de Vencimento Antecipado, do cumprimento das obrigações pecuniárias previstas
na CCB, nos termos do Anexo II da CCB, ou da amoftização extraordinária da CCB, deverão ser creditados
na Conta do Patrimônio Separado e aplicados única e exclusivamente ao pagamento dos CRL

6.3. Destinação dos Recursos dos Créditos Imobiliários: Os Créditos Imobiliários oriundos da CCB e
representados pela CCI destinam-se exclusivamente ao desenvolvimento imobiliário residencial, real
pela Devedora, ainda que por meio de suas controladas, no âmbito dos Empreendimentos Alvo, incluindo
o pagamento dos custos diretos relativos à construção do Empreendimentos Alvo e os custos gerais das
respectivas incorporações imobiliárias, ou seja, todas e quaisquer despesas oriundas do desenvolvimento
dos Empreendimentos Alvo, excetuadas as despesas relativas a reembolso de despesas pagas em data
anterior à integralização dos CRI.
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6.4. A comprovação da destinação dos recursos mencionada na Cláusula acima, será feita pela
Devedora a Securitizadora e ao Agente Fiduciário, semestralmente a paftir da Data de Emissão da CCB,
com descrição detalhada da destinação dos recursos nos termos do Anexo IV da CCB, descrevendo os
valores e percentuais destinados ao Empreendimento Alvo aplicado no respectivo período, respeitado o
prazo limite da Data de Vencimento da CCB ("Relatório Semestral'), acompanhado dos comprovantes de
destinação dos recursos da CCB, incluindo, mas não se limitando, ao cronograma de avanço de obras do
Empreendimento Alvo, cópia das notas fiscais, notas fiscais eletrônicas, os arquivos XML das notas fiscais
eletrônicas para fins de autenticação das notas fiscais eletrônicas via sistema, ou demais documentos que
permitam a comprovação das informações constantes do respectivo Relatório Semestral.

6.5. Sempre que solicitado pela Securitizadora, ou ainda, pelo Agente Fiduciário dos CRI conforme o
caso/ ou por força de uma solicitação a estes expedida por órgãos públicos, incluindo, sem limitação, a
Receita Federal, a Devedora se obriga a comprovar a aplicação dos recursos da CCB, em até 03 (três)
Dias Úteis, por meio de declaração e/ou da apresentação de contratos, notas fiscais, faturas e/ou
documentos relacionados ao presente financiamento imobiliário de acordo com os termos da CCB.

6,6. Caberá a Devedora a verificação e análise da veracidade dos documentos encaminhados
atestando, inclusive, que estes não foram objeto de fraude ou adulteração, não cabendo ao Agente
Fiduciário e a Securitizadora a responsabilidade por verificar a suficiência, validade, qualidade, veracidade
ou completude das informações técnicas e financeiras dos eventuais documentos enviados pela Devedora,
tais como notas fiscais, faturas e/ou comprovantes de pagamento e/ou demonstrativos contábeis da
Devedora, objeto da destinação dos recursos, ou ainda qualquer outro documento que lhe seja enviado
com o fim de complementar, esclarecer, retificar ou ratificar as informações do mencionado no Relatório
Semestral.

6.7. A Securitizadora e o Agente Fiduciário dos CRI não realizarão, diretamente ou por meio de
consultores contratados para este fim, o acompanhamento físico das obras dos Empreendimentos
Imobiliários, estando tal fiscalização restrita ao envio, pela Devedora à Securitizadora e ao Agente
Fiduciário dos CRI dos relatórios e documentos acima previstos assinados por profissionais habilitados
para acompanhar a evolução das obras.

6.8. Uma vez atingida e comprovada a aplicação integral dos Recursos, a Deveodra ficará desobrigada
com relação ao envio do Relatório Semestral e dos documentos acima referidos e o Agente Fiduciário
ficará desobrigado da obrigação prevista na cláusula acima.

6.9. A Devedora declarará no Relatório Semestral, em caso de utilização dos recursos por meio de
sociedades por ela controladas, que é titular do controle societário das SPE investidas, conforme definição
constante do aftigo 116 das Sociedades por Ações, e assumirá a obrigação de manter o controle societário
sobre a SPE investida até que seja comprovada, pela Devedora, a integral destinação da parcela dos
recursos correspondente ao respectivo Empreendimento Alvo. Sem prejuízo do acima, quando do
encaminhamento do Relatório Semestral, a Devedora enviará os documentos necessários à comprovação
do controle acima previsto,
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7,L. Fatos Relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora: A Emissora obriga-se a informar todos os
fatos relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora mediante publicação no jornal de publicação de
seus atos societários, assim como imediatamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por
meio de comunicação por escrito.

7.2. Relatório Mensal: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, a partir do mês
subsequente à integralização dos CRI, bem como a colocá-lo à disposição dos Investidores e enviá-lo ao
Agente Fiduciário até o 25o (vigésimo quinto) dia de cada mês, ratificando a vinculação dos Créditos
Imobiliários aos CRI.

7.2.L O referido relatório mensal deverá incluir:

(a) Data de Emissão dos CRI;
(b) Saldo devedor dos CRI;
(c) Data de Vencimento Final dos CRI;
(d) Valor pago aos Investidores no mês;
(e) Valor recebido dos Créditos Imobiliários;
(f,) Valor nominal remanescente dos Créditos Imobiliários;
(g) Valor da Razão Mínima de Garantia, conforme definida na CCB;
(h) Valor das despesas recorrentes dos CRI ocorridas no mês de referência;
(i) Valor aplicado na Conta do Patrimônio Separado;

0) Informações sobre a Alienação Fiduciária de Imóvel (quantidade de unidades alienadas
fiduciariamente (prenotadas ou registradas), região do Empreendimento do imóvel alienado
fiduciariamente, função do imóvel (residencial ou comercial), valor em reais do imóvel alienado
fiduciariamente);
(k) Informações sobre as amoftizações extraordinárias dos CRI e da CCB realizadas no mês
de referência; e

(l) Informações sobre as unidades autônomas que integram o Empreendimento em
incorporação sobre o Imóvel vendidos, incluindo descrição do Imóvel e valor da venda,

7.3. Responsável pela Elaboração dos Relatórios Mensais: Tais relatórios de gestão serão preparados
e fornecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora.

7.3.L. A Emissora declara que verificou a legalidade e ausência de vbios da emissão dos CRI,
além da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas no presente
Termo de Securitização.

7.4. :AEmissora obriga-sea fornecer
aos Ïtulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados do
recebimento da respectiva solicitação, todas as informações relativas aos Créditos Imobiliários, desde que
estas estejam disponíveis ou sejam disponibilizadas à Emissora por parte do Cedente e/ou da Devedora,
conforme o caso.

4
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7.4.1. A Emissora obriga-se, ainda, a (i) prestar, fornecer ou permitir o acesso do Agente
Fiduciário, em 5 (cinco) dias úteis contados da data de solicitação fundamentada deste, a todas as
informações e documentos necessários ao desempenho de suas funções relativas aos CRI;
(ii) encaminhar ao Agente Fiduciário, na mesma data de suas publicações, os atos e decisões da
Emissora destinados aos titulares dos CRI que venham a ser publicados; e (iii) informar ao Agente
Fiduciário a ocorrência de qualquer dos eventos que sejam de seu conhecimento, que permitam a
antecipação dos Créditos Imobiliários, conforme previsto no Contrato de Cessão e neste Termo de
Securitização, imediatamente após tomar conhecimento de sua ocorrência, não sendo considerados
para esta finalidade os prazos e/ou períodos de cura estipulados, bem como as medidas
extrajudiciais e judiciais que tenham e venham a ser tomadas pela Emissora.

7.5. Relatório Anual: A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o organograma, todos os dados
financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme Instrução CVM no 583,
que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados
pela Emissora em até 30 (trinta) dias corridos antes do encerramento do prazo para disponibilização na

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

7.6. A Emissora obriga-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a cuidar para que as

operações que venha a praticar no ambiente 83 sejam sempre amparadas pelas boas práticas de mercado,
com plena e perfeita observância das normas aplicáveis à matéria, isentando o Agente Fiduciário de toda
e qualquer responsabilidade por reclamações, prejuízos, perdas e danos, lucros cessantes e/ou
emergentes a que o não respeito às referidas normas der causa, desde que comprovadamente não tenham
sido gerados por atuação do Agente Fiduciário.

7.7. A Emissora neste ato declara que:

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

sociedade por ações com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras;

(b) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à celebração
deste Termo de Securitização e dos demais Documentos da Operação de que seja pafte,

à emissão dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas e previstas nos

demais Documentos da Operação de que seja parte, tendo sido satisfeitos todos os
requisitos legais e estatutários necessários referentes à Emissora para tanto;

(c) os representantes legais que assinam este Termo de Securitização e os demais
Documentos da Operação de que seja parte têm poderes estatutários e/ou delegados para

assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os
poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

(d) é legítima e única titular dos Créditos Imobiliários representados pela CCI e da Alienação
Fiduciária de Imóvel prestadas nos termos do Contrato de Cessão;
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(e) foram contratados escritórios especializados para avaliar os Créditos Imobiliários
representados pela CCI, e, em conformidade com a opinião legal da operação, encontram-
se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições de natureza
pessoal, real, ou arbitral, não sendo do conhecimento da Emissora a existência de qualquer
fato que impeça ou restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo de Securitização
e os demais Documentos da Operação de que seja parte;

(Ð tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar a
existência do Crédito Imobiliário, nos exatos valores e nas condições descritas no Contrato
de Cessão;

(g) obseruado o disposto no item "(e)" acima e nas condições enunciadas nos demais
Documentos da Operação, não tem conhecimento da existência de procedimentos
administrativos ou ações judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza,
contra a Emissora em qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos
Imobiliários representados pela CCI e/ou a Alienação Fiduciária de Imóvel, ou, ainda que
indiretamente, o presente Termo de Securitização;

(h) conforme declarado pela Devedora, não tem conhecimento, até a presente data, da

existência de qualquer pendência ou exigência de adequação suscitada por nenhuma
autoridade governamental referente ao Imóvel;

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

este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operação de que seja parte
constituem uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, exequivel de acordo com

os seus termos e condições.

7.7,L. A Emissora compromete-se a notificar imediatamente o Agente Fiduciário caso quaisquer
das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou
incorretas.

CLÁUSULA OITAVA - R.EGIME FIDUcIÁRIo E ADMINIsTRAçÃo Do PATRIMôNIo SEPARADo
E PRIORIDADE NOS PAGAMENTOS

8'1. Regime Fiduciário: Na forma do artigo 9o da Lei no 9.5L4197, a Emissora institui, em caráter
irrevogável e irretratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, representados pela CCI, a
Conta do Patrimônio Separado e a Alienação Fiduciária de Imóvel, constituindo referidos Créditos
Imobiliários lastro para os CRL O Regime Fiduciário, mediante entrega deste Termo de Securitização na

Instituição Custodiante, será registrado conforme previsto no artigo 23, parágrafo único, da Lei

no 10.931/04.

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

0)
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do patrimônio comum da Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos CRI

8.3. Isenção de Ação ou Execução: Na forma do artigo 11 da Lei no 9.514197, os Créditos Imobiliários,
representados pela CCI, as Alienação Fiduciária de Imóvel e os recursos poruentura mantidos na Conta
do Patrimônio Separado estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, não se
prestando à constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais
privilegiados que sejam, e só responderão, exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CRI,
ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento pela aplicação do artigo 76 da Medida provisória

n.o 2.158-351200L

8.4. Patrimônio Separado: Os Créditos Imobiliários, representados pela CCI, a Alienação Fiduciária de
Imóvel e os recursos mantidos na Conta do Patrimônio Separado permanecerão separados e segregados
do patrimônio comum da Emissora até o vencimento e pagamento integral dos CRI.

8.5' Administração do Patrimônio Separado: A Emissora administrará, por si ou por seus prepostos,
ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua
regularidade, notadamente a dos fluxos de recebimento dos Créditos Imobiliários e de pagamento da
amortização do principal, juros e demais encargos acessórios dos CRI.

8.6. Declarações da Emissora: Para fins do disposto nos itens g e L2 do Anexo III à Instrução CVM

no 4I4, a Emissora declara que:

(a) com relação à CCI, a custódia da Escritura de Emissão de CCI será realizada pela
Instituição Custodiante; e

(b) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários são atividades da
Emissora, da seguinte forma: à Emissora caberá: (i) o controle da evolução dos Créditos
Imobiliários; (Ei) o controle e a guarda dos recursos que transitarão pela Conta do Patrimônio
Separado; e (iii) a emissão, quando cumpridas as condições estabelecidas, dos respectivos termos
de liberação de garantias.

8,7. Tributos: Todos os tributos e/ou taxas que incidam sobre os pagamentos da remuneração da
Emissora descrita na Cláusula 2.4, item (c) deste Termo de Securitização serão suportados pela Devedora,
inclusive os tributos incidentes na fonte que devam ser retidos pela Devedora sobre tais pagamentos, que
deverão ser ajustados para que a Emissora receba o valor devido livre de quaisquer tributos incidentes na

fonte (gross-up).

8.7.L' A Taxa de Administração, conforme definida na Cláusula t1.t deste Termo de
Securitização, será devida pela Devedora, com recursos do Patrimônio Separado, e paga a partir
do 1o (primeiro) Dia Útil subsequente à integralização dos CRI e, a partir de então, mensalmente,
até o resgate total dos CRL

8.7.2. Sobre os valores em atraso devidos pela Devedora à Emissora, incidirão multa moratória
de 2o/o (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês, calculado pro rata temporþ se necessário,

4
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8.8. Guarda da CCB: A Emissora será responsável pela guarda da via negociável da CCB, recebendo a
Instituição Custodiante uma cópia simples da CCB,

8.9. Ordem de Prioridade de Paqamentos, Os valores recebidos em razão do pagamento dos Créditos
Imobiliários, incluindo qualquer recurso oriundo de amortizações extraordinárias, liquidação antecipada
ou realização da Alienação Fiduciária de Imóvel, deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem
de prioridade de pagamentos, de forma que cada item somente será pago, caso haja recursos disponiveis
após o cumprimento do item anterior:

(a) Despesas do Patrimônio Separado, caso a Devedora não arque com tais custos e despesas;

(b) Retenção dos valores necessários à recomposição do Fundo de Reserua, conforme previsto
pela Cláusula 2.9.3 deste Termo de Securitização, caso necessário;

(c) Pagamento dos Juros Remuneratórios;

(d) Amortização do saldo devedor do Valor Principal.

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

cumprimento das obrigações do CRI previstas nos itens "(a)" a "(c)" da Cláusula 8.9 deste Termo
de Securitização, a Emissora notificará a Devedora para que em até 2 (dois) Dias Úteis deposite
recursos necessários para cumprimento de todas as obrigações, a qual somente responderá por
tais pagamentos em caso de mora nas amortizações previstas no item "(h)"da Cláusula 3.1deste
Termo de Securitização,

8.10. Prejuízos ou Insuficiência do Patrimônio Separado: A Emissora somente responderá por prejuízos
ou insuficiência do Patrimônio Separado em caso de comprovado descumprimento de disposição legal ou
regulamentar, negligência ou administração temerária reconhecidos por sentença condenatória transitada
em julgado ou, ainda, desvio de finalidade do Patrimônio Separado.

8.11. Aplicação de Recursos da Conta do Patrimônio Separado: Os recursos disponiveis na Conta do
Patrimônio Separado oriundos dos pagamentos dos Créditos Imobiliários, representados pela CCI, serão
aplicados nos termos previstos pela Cláusula 8,12 deste Termo de Securitização, Os pagamentos
referentes aos valores a que fazem jus os titulares dos CRI serão efetuados pela Emissora na medida em
que existam recursos no Patrimônio Separado, utilizando-se dos procedimentos adotados pela 83.

8.12. Investimentos Permitidos: Os recursos da Conta do Patrimônio Separado estarão abrangidos pela

instituição do Regime Fiduciário e integrarão o Patrimônio Separado, sendo cefto que poderão ser
aplicados pela Emissora, na qualidade de administradora da Conta do Patrimônio Separado, em (i) cotas
de fundos de investimento de renda fixa (o que inclui fundos referenciados DI) regulados pela Instrução
CVM n.o 555lLa; (ii) títulos públicos federais; (iii) tflulos de emissão do Banco Central do Brasil;
(iv) certificados e recibos de depósitos a prazo e outros titulos de emissão de instituições financeiras com
classificação de risco, em escala nacional, equivalente a no mínimo "4,q-" atribuída pela Standard&Poors,
Fitch ou Moody's, incluindo, sem limitação, CDB; e (v) operações compromissadas lastreadas em títulos

Y

/
Página 25 de 68



públicos federais. Os recursos oriundos dos rendimentos auferidos com tais investimentos integrarão o
Patrimônio Separado. A Emissora não terá qualquer responsabilidade com relação a quaisquer eventuais
prejuízos, reivindicações, demandas, danos, tributos, ou despesas resultantes das aplicações em tais
investimentos, inclusive, entre outros, qualquer responsabilidade por demoras (não resultante de
transgressão deliberada) no investimento, reinvestimento ou liquidação dos referidos investimentos, ou
quaisquer lucros cessantes inerentes a essas demoras.

8.12.1. Antes de realizar a aplicação dos recursos, a Emissora informará à Devedora sobre
a as condições da aplicação, tais como: Produto, Rentabilidade e Liquidez.

8.L2.2. Caso a Devedora não concorde com as características da aplicação, poderá sugerir
outras alternativas de investimento, desde que atendam às condições estabelecidas na Cláusula
8.12 acima. Caso a sugestão a Devedora não atenda às condições estabelecidas na Cláusula 8.12
acima, ou haja desacordo entre a Devedora e a Emissora, a sugestão deverá ser aprovada pelos

Titulares dos CRI, nos termos da Cláusula Onze deste Termo de Securitização.

CLAUSULA NONA. AGENTE FIDUCIÁRIO

9.1. Agente Fiduciário: A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita a

sua nomeação, para desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo-lhe devida uma
remuneração nos termos da lei e deste Termo de Securitização.

9.2. Declarações do Agente Fiduciário: Atuando como representante dos Ttulares dos CRI, o Agente
Fiduciário declara:

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

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

(b) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no aftigo
6o da Instrução CVM no 583;

(c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função que
lhe é atribuída, conforme o 5 30 do artigo 66 da Lei 6.404176 e Seção II do Capftulo II da Instrução
CVM no 583, conforme consta no Anexo VI deste Termo de Securitização;

(d) estar devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a cumprir com suas
obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários
necessários para tanto;

(e) assegura e assegurará, nos termos do $ 10 do artigo 60 da Instrução CVM no 583,
tratamento equitativo a todos os Titulares dos CRI em relação a outros titulares de certificados de
recebÍveis imobiliários das emissões realizadas pela Emissora, sociedade coligada, controlada,
Controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, conforme consta no Anexo VII, em que
venha atuar na qualidade de agente fiduciário;
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(f) não possui qualquer relação com a Emissora ou com a Devedora ou com a Fiduciante que
o impeça de exercer suas funções de forma diligente; e

(g) ter analisado e verificado, diligentemente, a legalidade e ausência de vícios da operação,
além de verificar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela
Emissora e contidas no Termo de Securitização, sendo cefto que verificará a constituição e
exequibilidade das garantias quando do registro da Alienação Fiduciária de Imóvel na medida em
que forem registradas junto aos Cartórios de Registro de Imóveis competentes e do Contrato de
Cessão quando do registro nos Caftórios de Tftulos e Documentos das sedes das paftes, nos prazos
previstos nos Documentos da Operação. Dessa forma, em que pese a Securitizadora possuir os
direitos sobre o objeto das Garantia na data de assinatura do presente Termo de Securitização,
cujos contratos das Garantias deverão ser registradas nos termos acima descritos, existe o risco
de atrasos dado à burocracia e eventuais exigências caftorárias ou, ainda, de impossibilidade na
completa constituição da referida garantia, podendo impactar a devida constituição e consequente
excussão da garantia caso as condições acima não sejam implementadas. Por fim, segundo
convencionados pelas partes nos contratos da Alienação Fiduciária de Imóvel, o Imóvel é suficiente
em relação ao saldo devedor dos CRI na data de assinatura deste Termo de Securitização.

9.3 Incumbências do Agente Fiduciário: Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente:

(a) exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os Ïtulares dos
CRI;

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

(c) verificar a regularidade da constitr-rição das Alienação Fiduciária de Imóvel, bem como o
valor dos bens dados em garantia, quando ocorrerem, observando a manutenção de sua
suficiência e exequibilidade;

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

(e) intimar, conformeocaso, a Emissora, a Cedenteea Fiduciantea reforçara garantia dada,
na hipótese de sua deterioração ou depreciação;

(f) manter atualizada a relação dos Titulares dos CRI e seus endereços mediante, inclusive,
gestão junto à Emissora;

(g) exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações assumidas
nesta operação, a administração do Patrimônio Separado;

(h) promover a liquidação do Patrimônio Separado, conforme previsto na Cláusula 10.1 deste
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Termo de Securitização;

(¡) renunciar à função de Agente Fiduciário na hipótese de superveniência de conflito de
interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da
assembleia que deliberará sobre sua substituição;

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

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

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

(m) notificar os Titulares dos CRI, no prazo máximo 7 (sete) dias úteis, contado a partir da

ciência de eventual inadimplemento, pela Emissora, de quaisquer obrigações financeiras
assumidas neste Termo de Securitização, incluindo as obrigações relativas a garantias e a cláusulas
contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares de CRI e que estabeleçam condições
que não devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequências para os Ttulares dos
CRI e as providências que pretende tomar a respeito do assunto;

(n) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado e solicitar,
quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora ou no Patrimônio Separado;

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

(p) acompanhar a prestação das infornrações periódicas pela Emissora, aleftando os Ïtulares
de CRI acerca de eventuais inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

(q) fornecer à Emissora declaração de encerramento, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após
satisfeitos os créditos dos Titulares dos CRI e extinto o Regime Fiduciário;

(r) convocar, quando necessá rio, a Assembleia Geral de Ttulares de CRI, conforme prevista
no Termo de Securitização, respeitadas outras regras relacionadas às assembleias gerais

constantes da Lei n.o 6.404176;

(s) comparecer à Assembleia Geral dos Titulares de CRI a fim de prestar informações que lhe

forem solicitadas;

(t) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes no Termo de Securitização,
especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer; e
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(u) divulgar em sua página na rede mundial de computadores, em até 4 (quatro) meses após
o fim do exercício social da Emissora, relatório anual descrevendo os fatos relevantes ocorridos
durante o exercício relativos a presente Emissão, conforme o conteúdo mínimo previsto no Anexo
15 da Instrução CVM no 583/16;

(v) Em atendimento ao Ofício-Circular CVM/SRE no 02llg, o Agente Fiduciário dos CRI poderá,

desde que de forma justificada, às expensas dos Fiduciantes, contratar terceiro especializado para

avaliar ou reavaliar, o valor das garantias prestadas (presentes e futuras) no âmbito da operação
de securitização dos CRI em que estejam vinculadas, conforme o caso, bem como solicitar
quaisquer informações e comprovações que entender necessárias, na forma prevista no referido
ofício,

9.3.1. No caso de inadimplemento de quaisquer condições nos âmbito da emissão dos CRI, o
Agente Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou neste Termo de
Securitização para proteger direitos ou defender os interesses dos Titulares dos CRL

9.4. Remuneração do Agente Fiduciário: Pelo exercício de suas atribuições, o Agente Fiduciário
receberá da Emissora, com recursos do Patrimônio Separado e às expensas da Devedora, como
remuneração, pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste
Termo de Securitização, durante o período de vigência dos CRI ou até a liquidação integral dos CRI, (i) à

título de implantação, será devida parcela única de R$ 3.000,00 (três mil) devida em até 5 (cinco) Dias

Úteis após a primeira data de integralização dos CRI, e (ii) à título de honorários pela prestação dos

serviços, serão devidas parcelas mensais de R$1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) cada, para o
acompanhamento padrão dos seruiços de Agente Fiduciário, devida em até 5 (cinco) Dias Úteis após a

primeira data de integralização dos CRI e as demais a serem pagas nos meses subsequentes até o resgate
total dos CRI, e (iii) serão devidas parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada verificação da destinação
dos recursos, nos termos da CCB, sendo esta devida até a aplicação integral dos recursos oriundos da

CCB, atualizadas anualmente pela variação acumulada do IGP-M, ou na falta deste, ou ainda, na

impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituÊlo, calculadas pro rata die, se necessário,

inclusive a remuneração (flat e recorrente).

9.4.f. A remuneração definida acima e na Cláusula 9.4.2, deste Termo de Securitização,

continuará sendo devida e calculada pro rata drþ mesmo após o vencimento dos CRI, caso o
Agente Fiduciário ainda esteja exercendo atividade inerentes à sua função em relação à emissão.

9.4.2. No caso de inadimplemento no pagamento dos CRI ou da Emissora, ou de reestruturaSo
das condições dos CRI após a Emissão, ou da participação em reuniões ou conferências telefônicas,
antes ou depois da Emissão, bem como atendimento à solicitações extraordinárias, serão devidas
ao Agente Fiduciário, adicionalmente, o valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por
hora-homem de trabalho dedicado a tais fatos, incluindo, mas não se limitando, à (i) comentários
aos documentos da emissão durante a estruturação da mesma, caso a operação não venha se

efetivar; (ii) execução de garantias, (iii) participação em reuniões internas ou externas ao escritório
do Agente Fiduciário, formais ou viftuais com a Emissora e/ou com os titulares de CRI ou demais
paftes da Emissão; (iv) análise a eventuais aditamentos aos documentos da operação; e (v)
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implementação das consequentes decisões tomadas em tais eventos, pagas em 5 (cinco) dias
corridos após comprovação da entrega, pelo Agente Fiduciário, de "relatório de horas" à Emissora.
Entende-se por reestruturação das condições dos CRI os eventos relacionados a alteração (i) da
garantia, (ii) prazos de pagamento e remuneração; (iii) condições relacionadas ao vencimento
antecipado; (iv) de assembleias gerais presenciais ou viftuais e ad¡tamentos aos documentos da
operação, Os eventos relacionados à amortização dos CRI não são considerados reestruturação
dos CRL

9.4.3. No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários ou da Emissora com relação às suas
obrigações assumidas neste Termo de Securitização, todas as despesas em que o Agente Fiduciário
venha comprovadamente a incorrer para resguardar os interesses dos Investidores deverão ser,
sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos investidores. Tais despesas
incluem os gastos com honorários advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenizações,
custas e taxas judiciárias de ações propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas à

solução da inadimplência, enquanto representante dos Investidores. As eventuais despesas,
depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente
supoftadas pelos Titulares dos CRI, bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do
Agente Fiduciário, na hipótese de a Emissora permanecer em inadimplência com relação ao
pagamento destas por um período superior a 30 (trinta) dias corridos, podendo o Agente Fiduciário
solicitar garantia dos Titulares dos CRI para cobeftura do risco de sucumbência,

9.4.4. A remuneração não inclui as despesas que sejam consideradas necessárias ao exercício
da função do Agente Fiduciário, tais como, exemplificativamente: publicações em geral (por
exemplo, edital de convocação de Assembleia Geral dos Ttulares dos CRI, ata da Assembleia Geral
dos Titulares dos CRI, anúncio de comunicação de disponibilidade do relatório anual do Agente
Fiduciário, entre outros), notificações, extração de certidões, fotocópias, despesas com viagens e

estadias, transpotes e alimentação de seus agentes, contratação de especialistas, tais como
auditoria e/ou fiscalização, contatos telefônicos e/ou conference cal assessoria legal ao Agente
Fiduciário, bem como custas e despesas cartorárias em geral e relacionadas aos termos de
quitação e acompanhamento da Alienação Fiduciária de Imóvel, conforme o caso, necessárias ao
exercício da função do Agente Fiduciário, as quais serão cobertas pelo Patrimônio Separado,
obseruando-se que a Emissora será, sempre que possível, comunicada sobre tais despesas,
previamente e por escrito.

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

9.5. Encarqos das Remunerações: No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações
previstas nas Cláusulas acima, o valor em atraso estará sujeita à multa moratória de2o/o (dois por cento)
sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios de lo/o (um por cento) ao mês, ficando o valor do
débito em atraso sujeito ao reajuste pelo IGP-M, o qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo
pagamento, calculado pro rata die, se necessário.
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9.5.1' As remuneração referida nas Cláusulas acima será atualizada pela variação acumulada do
IGP-M, oLl na falta deste, pelo índice que vier a substituÊlo, ou ainda na impossibilidade de sua
utilização, pelo índice que vier a substituÊlo, a paftir da data do primeiro pagamento, até as datas
de pagamento seguintes, calculadas pro-rata die, se necessário,

9.5.2. A remuneração definida nas Cláusulas acima será acrescida dos seguintes impostos: ISS
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração
Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), IRRF (Imposto de
Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração
do Agente Fiduciário nas aliquotas vigentes nas datas de cada pagamento,

9.6. Substituição do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de
ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência ou qualquer outro caso
de vacância, devendo ser realizad at no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrência de qualquer desses
eventos, Assembleia Geral de Titulares de CRI para que seja eleito o novo agente fiduciário.

9.7. Destituição do Aqente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser destituído:

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

(b) por deliberação em Assembleia Geral de Ttulares de CRI, independentemente da
ocorrência de qualquer fato que imponha ou justifique sua destituição, requerendo-se, para tanto,
o voto de 213 (dois terços) dos Titulares dos CRI; ou

(c) por deliberação em Assembleia Geral de Ttulares de CRI, obseruado o quórum previsto no
item acima, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei 9.5L4197
ou das incumbências mencionadas na Cláusula 9,3 deste Termo de Securitização,

9.8. : O agente
fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 9.6 deste Termo de
Securitização e da Cláusula 9.7 acima assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades
constantes da legislação aplicável e deste Termo de Securitização.

9.9, Substituição Permanente: A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser
objeto de aditamento ao presente Termo de Securitização.

9.10. Substituto Provisório: Por meio de voto da maioria absoluta dos Ttulares dos CRI em Circulação,
estes poderão nomear substituto provisório do Agente Fiduciário em caso de vacância temporária.

9.11. Validade das manifestações: Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem
responsabilidade para os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem
como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, inclusive
a assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário nas hipóteses previstas nesse
Termo de Securitização, somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares dos
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CRI reunidos em Assembleia Geral

9.L2. Atuação Vinculada: O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo
sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de definição pelos
Ttulares dos CRI, comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade com as instruções que lhe
forem transmitidas pelos Titulares dos CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer
responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das
orientações dos Titulares dos CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares dos CRI e
reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados
em decorrência disto aos Titulares dos CRI ou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao
escopo da Instrução CVM no 583, conforme alterada e dos artigos aplicáveis da Lei no 6.404176, estando
este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha
decorrido da legislação aplicável.

9.13. Presunção de Veracidade: Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente
Fiduciário assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados
pela Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. Não será ainda,
sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos societários da Emissora, que
permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação
aplicável.

9.1,4. Renúncia: O Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suas funções até a escolha e
aprovação do novo agente fiduciário, em caso de renúncia, situação em que se compromete a realizar a

devolução de quaisquer valores recebidos referentes ao período após a sua renúncia.

cuusur-l DEz- LTQTJTDAçÃo OO PATRTMôNIO SEPARADO

10.1. Liquidação do Patrimônio Separado: Caso seja verificada: (i) a insolvência da Emissora, com
relação às obrigações assumidas nesta Emissão; ou, ainda (ii) qualquer uma das hipóteses previstas na

Cláusula 10.4 abaixo, o Agente Fiduciário, conforme disposto nos itens acima, deverá realizar imediata e

transitoriamente a administração do Patrimônio Separado constituído pelos Créditos Imobiliários e os

recursos porventura mantidos na Conta do Patrimônio Separado, ou promover a liquidação do Patrimônio
Separado, nas hipóteses em que a Assembleia Geral de Ïtulares de CRI venha a deliberar sobre a

assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou sobre tal liquidação.

10.2. Convocação da Assembleia Geral: Em até 5 (cinco) dias a contar do início da administração, pelo

Agente Fiduciário, do Patrimônio Separado, deverá ser convocada uma Assembleia Geral de Ttulares de
CRI, na forma estabelecida na Cláusula 11.1 e seguintes deste Termo de Securitização, e na Lei

no 9.5t4197 para fins de deliberação das novas normas e regras de administração do Patrimônio Separado
pelo Agente Fiduciário ou administração por nova securitizadora,

10.3. Deliberação Pela Liquidação do Patrimônio Separado: A Assembleia Geral de Ttulares de CRI

deverá deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado, ou pela continuidade de sua administração por
nova securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração desta última, bem como as condições de sua

viabilidade econômico-fi nancei ra.
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10,4.
Fiduciário: Além da hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações assumidas nesta
operação, a critério da Assembleia Geral de Titulares de CRI, a ocorrência de qualquer um dos eventos
abaixo poderá ensejar a assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, para
liquidá-lo:

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

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

10.4.L. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente
comunicada, ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 1 (um) Oia Út¡|.

CLAUSULA ONZE - ASSEMBLEIA GERAL

11.1 Assembleia Geral de Titulares de CRI: Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se
em Assembleia Geral de Titulares de CRI, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão
dos Ttulares de CRI.

LL'z. Convocação: A Assembleia Geral de Titulares dos CRI poderá ser convocada pelo (i) Agente
Fiduciário, (ii) pela Ëmissora, ou (üi!) por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 100/o (dez por
cento) dos CRI em Circulação,

11'3. Forma de Convocação: Observado o disposto na Cláusula 11.2 deste Termo de Securitização,
deverá ser convocada Assembleia Geral de Titulares de CRI mediante edital publicado 3 (três) vezes no
jornal, toda vez que a Emissora, na qualidade de titular dos Créditos Imobiliários, tiver de exercer
ativamente seus direitos estabelecidos na CCI ou em quaisquer outros Documentos da Operação, para
que os Ïtulares dos CRI deliberem sobre como a Emissora deverá exercer seu direito frente à Devedora,

LL.4. Prazo para Realização: A Assembleia de Titulares dos CRI mencionada na Cláusula 11.3 deverá
ser realizada com no mínimo 20 (vinte) dias a contar da data da primeira das 3 (três) publicações do edital
relativo à primeira convocação ou no prazo mínimo de 8 (oito) dias a contar da primeira das 3 (três)
publicações do edital relativo à segunda convocação, caso a Assembleia de Ïtulares dos CRI não tenha
sido realizada na primeira convocação.

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

11.6. Responsabilidade da Emissora: A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer
juízo sobre a orientação definida pelos Titulares dos CRI, comprometendo-se tão somente a manifestar-
se conforme assim instruiCa. Neste sentido, a Emissora não possui qualquer responsabilidade sobre o
resultado e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos Titulares dos CRI por ela manifestado,
independentemente dos eventuais prejuízos causados aos Ttulares dos CRI ou à Emissora.

LL.7. Legislação Aplicável: Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Ttulares de CRI, no que couber, o
disposto na Lei no 9.514, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das
assembleias gerais de acionistas.

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

11.9. Votos: Cada CRI em Circulação corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais de Ttulares dos
CRI, sendo admitida a constituição de mandatários, Ttulares dos CRI ou não.

11.10. Quóruns: Os quóruns de deliberação das Assembleias Gerais de Titulares de CRI deverão levar em
conta a totalidade dos CRI em Circulação presentes.

11.11, Presença da Emissora: Será obrigatória a presença dos representantes legais da Emissora nas
Assembleias Gerais de Titulares de CRL

LL.l,z. Prestação de Informações: O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de Ttulares
dos CRI e prestar aos Titulares dos CRI as informações que lhe forem solicitadas, sendo que a Emissora,
o Agente Fiduciário e/ou os Titulares dos CRI poderão convocar quaisquer terceiros (inclusive, a
Devedora), para participar das Assembleias Gerais de Ttulares de CRI, sempre que a presença de qualquer
dessas pessoas for relevante para a deliberação da ordem do dia, Sem prejuízo da referida faculdade, a

Devedora e/ou suas partes relacionadas não poderão participar do processo de deliberação e apuração
dos votos dos Titulares dos CRI a respeito da respectiva matéria em discussão.

11.13. Presidência: A presidência da Assembleia Geral de Ïtulares de CRI caberá, de acordo com quem
a tenha convocado, respectivamente: (i) ao Agente Fiduciário; (ii) ao Diretor da Emissora; ou (iii) ao
Titular dos CRI eleito pelos Titulares dos CRI presentes.

11.14. Quórum de Deliberacão: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo Securitização e/ou
nos Documentos da Operação, todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação, por maioria
simples dos CRI presentes na Assembleia Geral de Ttulares de CRI e, em segunda convocação, por
qualquer número,

11.15. Quóruns Qualificados: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de Securitização e/ou
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nos Documentos da Operação, as propostas de alterações e de renúncias feitas pela Emissora em relação:
(i) às datas de pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI e às datas de pagamento da amortização
de principal; (¡¡) à forma de cálculo da evolução financeira dos CRI, os Juros Remuneratórios dos CRI, a
amoftização de principal e o Valor Nominal Unitário; (iii) ao prazo de vencimento dos CRI; (iv) aos
Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado; (v) aos Eventos de Vencimento Antecipado; (vi) aos
Créditos Imobiliários, representados pela CCI, que possa impactar os direitos dos Ttulares dos CRI; (vii)
à Alienação Fiduciária de Imóvel que possam comprometer sua suficiência, exequibilidade, validade ou
liquidez, incluindo sem limitação, a substituição da Alienação Fiduciária de Imóvel, exceto no caso da
definição da ordem e da forma da excussão das A.lienações Fiduciárias; (viii) aos quóruns de instalação
e/ou de deliberação das Assembleias de Ttulares de CRI; (ix) realização de qualquer amoftização
extraordinária ou resgate antecipado dos CRI; (x) qualquer alteração às previsões referentes à
amoftização extraordinária ou resgate antecipado dos CRI; (xi) qualquer liberação específica com relação
a um inadimplemento da Devedora (sempre considerando que qualquer liberação de um evento, numa
data específica, não significa liberação de fatos posteriores); e (xii) eventual deliberação acerca do
investimento adotado para os recursos da Conta do Patrimônio Separado, conforme a Cláusula 8.L2.2
deste Termo de Securitizaçáo, deverão ser aprovadas em primeira convocação da Assembleia de Titulares
dos CRI por Ttulares de CRI que representem, maioria simples dos CRI em circulação e em qualquer
convocação subsequente, por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, maioria simples dos CRI
presentes à referida Assembleia Geral de Titulares dos CRI, desde que os presentes em qualquer
Assembleia Geral de Titulares dos CRI, em segunda convocação, representem, no mínimo, 50% dos CRI

em circulação,

11.16, Dispensa para Instalação: Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo
de Securitização, será considerada regularmente instalada a Assembleia de Ttulares dos CRI a que
comparecerem todos os Titulares dos CRI, sem prejuízo das disposições relacionadas com os quóruns de

deliberação estabelecidos neste Termo de Securitização.

!t.17. Dispensa: E dispensada a necessidade de convocação e realização de Assembleia de Tìtulares dos
CRI sempre que tal alteração decorrer exclusivamente: (i) quando tal alteração decorrer exclusivamente
da necessidade de atendimento a exigências de adequação a normas legais, regulamentares ou exigências
da CVM, ANBIMA, 83 e/ou demais reguladores; (ii) quando verificado erro material, seja ele um erro
grosseiro, de digitação ou aritmético; e (iii) em viftude da atualização dos dados cadastrais da Emissora

e do Agente Fiduciário, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que

não haja qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares do CRL

11.18. Encaminhamento de Documentos para a CVM: As atas lavradas das Assembleias Gerais de

Ttulares de CRI serão encaminhadas somente à CVM via Sistema de Envio de Informações Periódicas e

Eventuais - IPE, sendo que sua publicação em jornais de grande circulação não será necessária, exceto
se a Assembleia Geral de Titulares de CRI deliberar em sentido diverso

CLAUSULA DOZE- DËSPËSAS ÐA EMISSÃO

12.1. Em virtude da securitização dos Créditos Imobiliários representados pela CCI, bem como diante /
do disposto na Lei no 9.5L4197 e nos atos e instruções emanados pela CVM, que estabelecem as
obrigações da Emissora, será devido à Emissora, durante o todo o período de vigência dos CRI, taxa de
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administração, no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ao mês, atualizada anualmente pela
variação acumulada do IGP-M, ou na falta deste, ou ainda, na impossibilidade de sua utilização, pelo índice
que vier a substituÊlo, calculadas pro rata die, se necessário, a ser paga à Emissora no 1o (primeiro) Dia
Útil a contar da data de subscrição e integralização dos CRI, e as demais na data de verificação dos meses
subsequentes até o resgate total dos CRI ("Taxa de Administração,).

12.1'1. A remuneração definida nesta Cláusula 12.1 continuará sendo devida, mesmo após
o vencimento dos CRI, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de Créditos Imobiliários
inadimplidos, remuneração esta que será calculada e devida proporcionalmente aos meses de
atuação da Emissora,

L2.L.2' Caso a Devedora atrase o pagamento de qualquer remuneração prevista nesta
Cláusula, estará sujeita a multa moratória à taxa efetiva de 2o/o (dois por cento) incidente sobre o
valor em atraso, bem como a juros moratórios à taxa efetiva de !o/o (um por cento) ao mês,
incidentes sobre o valor em atraso, calculados dia a dia.

12.L'3. Os valores referidos nesta Cláusula 12.1 serão acrescidos dos impostos que
incidem sobre a prestação desses serviços, tais como ISS (Impostos sobre Serviços de Qualquer
Natureza), CSSL (Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido), PIS (Contribuição ao Programa de
Integração Social), COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), IRRF
(Imposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a
remuneração da Emissora, nas ahquotas vigentes na data de cada pagamento.

L2,L.4. Caso não sejam quitados em dia todos os impostos e demais tributos que incidam
ou venham a incidir sobre o Imóvel e/ou sobre os empreendimentos edificados no Imóvel, poderá
a Emissora fazë-lo, com recursos do Patrimônio Separado, desde que previamente aprovado pelos
Titulares dos CRI reunidos em Assembleia Geral de Titulares de CRI, ficando a Devedora obrigada
a reembolsá-la das quantias despendidas, no prazo de até 05 (cinco) Dias Úteis após recebimento
de notificação encaminhada pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, sob pena de, sobre tais
quantias, incidir os encargos moratórios previstos no Contrato de Cessão e no Instrumento
Pafticular de Alienação Fiduciária de Imóvel, conforme aplicável. As deliberações tomadas pelos

Titulares dos CRi nos termos desta Cláusula deverão ser aprovadas pelo quórum definido na

Cláusula 11,14 deste Termo de Securitização.

l2'2. Despesas do Patrimônio Separado: São despesas de responsabilidade do Patrimônio Separado:

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

(b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, agente escriturador, Instituição
Custodiante, Agente Fiduciário, contadores, auditores ou fiscais, bem como as despesas com
procedimentos legais, incluindo mas sem limitação, depósito judicial e sucumbência, incorridas
para resguardar os interesses dos Titulares dos CRI, do Agente Fiduciário e/ou da Emissora e/ou
relacionados a realização dos Créditos Imobiliários integrantes do Patrimônio Separado, que
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deverão ser, sempre que possivel, previamente aprovadas e pagas pelos Titulares dos CRI. No
caso do risco de sucumbência, o Agente Fiduciário poderá solicitar garantia aos Titulares dos CRI.
Tais despesas incluem também os gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos,
custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário e/ou pela Emissora ou contra
o Agente Fiduciário e/ou contra a Emissora intentadas, no exercicio de suas funções, ou ainda que
lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos Titulares
dos CRI, ou Emissora dos CRI;

(c) as despesas com publicações em geral (por exemplo, edital de convocação de Assembleia
Geral dos Titulares dos CRI, ata da Assembleia Geral de Titulares de CRI, anúncio de comunicação
de disponibilidade do relatório anual do Agente Fiduciário, entre outros), notificações, extração de
ceftidões, fotocópias, despesas caftorárias, transpofte, alimentação, viagens e estadias, contatos
telefônicos elou conference ca//, necessárias ao exerchio da função de Agente Fiduciário e da
Emissora, durante ou após a prestação dos seruiços, mas em razão desta, serão pagas pelo
Patrimônio Separado, desde que, sempre que possivel, aprovadas previamente pela Emissora;

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

(e) as eventuais taxas e tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRI, venham a ser
criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada,
questionada ou reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um
incremento da tributação incidente sobre os recursos do Patrimônio Separado, sobre os CRI e/ou
sobre os Créditos Imobiliários;

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

(g) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos
Titulares dos CRI; e

(h) demais despesas previstas em lei, na regulamentação aplicável, ou neste Termo de
Securitização,

12,3. Despesas Suportadas pelos Titulares dos CRI: Considerando-se que a responsabilidade da
Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei no 9.5L4197, caso o Patrimônio Separado
seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas na Cláusula L2.2 deste Termo de Securitização,
tais despesas serão suportadas pelos Titulares dos CRI, na proporção dos CRI titulados por cada um deles
mediante aporte de recursos do Pairimônio Separado.

12.3.1. As despesas do Patrimônio Separado serão arcadas pelos Créditos Imobiliários,
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representados pela CCI que remuneram aos CRI objeto desta Emissão, conforme o presente Termo
de Securitização.

112.4. Responsabilidades dos Titulares dos CRI: observado o disposto nas Cláusulas LZ.Z e I2.3 acima,
são de responsabilidade dos titulares dos CRI:

(a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não compreendidas
na descrição da Cláusula 12.1 deste Termo de Securitização;

(b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos
Titulares dos CRi, observada a Cláusula 72.4.I e 12.4.2 deste Termo de Securitização; e

(c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, incluindo, mas não se
limitando, àqueles mencionados na Cláusula 13,1 deste Termo de Securitização

L2.4.I. No caso de transferência da administração do Patrimônio Separado para outra
entidade que opere no Sistema de Financiamento Imobiliário, nas condições previstas neste Termo
de Securitização, os recursos necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou
extrajudiciais, necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRI,
deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas pelos Ïtulares dos CRI e adiantadas ao
Agente Fiduciário, na proporção de CRI detidos, na data da respectiva aprovação.

L2.4.2. Aporte de Recursos. Caso qualquer um dos Ttulares dos CRI não cumpra com as
obrigações de eventuais apoftes de recursos na conta do Patrimônio Separado, para custear
eventuais despesas necessárias a salvaguardar seus interesses, e não haja recursos suficientes no
Patrimônio Separado para fazer frente a tal obrigação, a Emissora estará autorizada a realizar a

compensação de eventual Remuneração a que esse Titular dos CRI inadimplente tenha direito com
os valores gastos pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciárìo e/ou pelos demais Ttulares dos CRI

adimplentes com estas despesas.

L2.5. Recursos Excedentes após Pagamento das Despesas: Se, após o pagamento da totalidade dos CRI

e dos custos do Patrimônio Separado, sobejarem Créditos Imobiliários seja na forma de recursos ou de
créditos, tais recursos e/ou créditos devem ser restituídos pela Emissora à Devedora, conforme sua
proporção sobre os Créditos Imobiliários à época, sendo que os créditos na forma de recursos lþuidos de
tributos (incluindo seus rendimentos lþuidos de tributos) restituídos à Devedora, ressalvados à Em

os benefícios fiscais oriundos destes rendimentos,

cLÁusuLA TREZE - TRATAMEnTTo rR.rBUTÁRIo ApLrcÁvEL Aos rNvEsrIDoREs

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

/
Página 38 de 68



circunstâncias específicas de seu investimento.

13.1.1. Investidores Residentes Ou Domiciliados no Brasil

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não financeiras estão
sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), a ser calculado com base na
aplicação de alQuotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicação geradora dos rendimentos
tributáveis: (a) até 180 dias: alþuota de 22,5o/o; (b) de 181 a 360 dias: alþuota de 20o/o; (c) de
361 a 720 dias: alrquota de I7,5o/o e (d) acima de 720 dias: alQuota de 150/0. Este prazo de
aplicação é contado da data em que o respectivo Titular de CRI efetuou o investimento, até a data
do resgate (aftigo 10 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004 e artigo 65 da Lei no 8,981,
de 20 de janeiro de 1995).

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificação
como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituição financeira,
sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de tftulos, valores
mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento
mercantil ou investidor estrangeiro.

O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não financeiras tributadas com base
no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda devido,
gerando o direito à dedução do IRPJ apurado em cada período de apuração (artigo 76,I da Lei no

8,981, de 20 de janeiro de 1995 e artigo 70, I da Instrução Normativa no 1,585/2015). O
rendimento também deverá ser computado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. As aliquotas do
IRPJ correspondem a 15o/o e adicional de 10%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do
lucro real que exceder o equivalente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano. Já

a aliquota da CSLL, para pessoas juriCicas não financeiras, corresponde a 9ol0.

A paftir de 10 de julho de 2015, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não
financeiras tributadas sob a sistemática não cumulativa, sujeitam-se à contribuição ao PIS e à
COFINS às ahquotas de 0,65% e 4o/o, respectivamente (Decreto no 8.426, de 1o de abril de 2015).

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

Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI
por essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo

IRPJ, à alþuota de 15% e adicional del0o/o; pela CSLL, à alíquota de20o/o entre 1o de setembro
de 2015 e 31 de dezembro de 2018, ou no caso de cooperativas de crédito, à aliquota de l7o/o, e
à alþuota de 15% a partir de 1o de janeiro de 2019, de acordo com o artigo 30 da Lei no 7,689,
de 15 de dezembro de 1988, e das alterações trazidas pela Lei no 13,169, publicada em 7 de
outubro de 2015. As cateiras de fundos de investimentos estão isentas de Imposto de Renda
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(aftigo 28, parágrafo 10, da Lei no 9.532197). Ademais, no caso das instituições financeiras e
determinadas entidades definidas em lei, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI
estão potencialmente sujeitos à contribuição ao PIS e à COFINS às aliquotas de 0,65% e 4o/o,

respectivamente.

Para as pessoas físicas, desde 1o de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplicação em
CRI estão isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do
aftigo 3o, inciso II, da Lei no 11.033/04. De acordo com a posição da Receita Federal do Brasil
(*RFB'), expressa no artigo 55, parágrafo único, da Instrução Normativa da RFB no 1.585, de 31
de agosto de 2015, tal isenção abrange, ainda, o ganho de capital auferido na alienação ou cessão
dos CRL

Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou
seja, o imposto não é compensável, conforme previsto no artigo 76, inciso II, da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995. A retenção do imposto na fonte sobre os rendimentos das entidades imunes
está dispensada desde que as entidades declarem sua condição à fonte pagadora, nos termos do
aftigo 71 da Lei no 8,981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei no 9.065, de 20
de junho de 1995.

13.1.2, Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior

Com relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que invistam em
CRI no país de acordo com as normas previstas na Resolução CMN no 4.373, de29 de setembro
de2014, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IRRF à alQuota de 150/0. Exceção
é feita para o caso de investidor domiciliado em país ou jurisdição considerados como de tributação
favorecida, assim entendidos aqueles que não tributam a renda ou que a tributam à alQuota
inferior a 20o/o ou cuja legislação não permita o acesso a informações relativas à composição
societária de pessoas jurídicas, ou à sua titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de
rendimentos atribuídos a não residentes.

A despeito deste conceito legal, no entender das autoridades fiscais, são atualmente consideradas
"Jurisdição de Tributação Favorecida" as jurisdições listadas no artigo 1o da Instrução Normativa
da Receita Federal do Brasil no 1,037, de 04 de junho de 2010,

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

13.1.3. Imposto sobre Operações Financeiras (IOFI

Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio

Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos
mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições previstas na Resolução
CMN no 4.373, de 29 de setembro de20L4, inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo
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as operações de câmbio relacionadas aos investimentos em CRI, estão sujeitas à incidência do
IOF/Câmbio à alrquota zero no ingresso e à ahquota zero no retorno, conforme Decreto no 6.306,
de 14 de dezembro de2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alþuota do IOF/Câmbio
pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de 250lo

(vinte e cinco por cento), relativamente a operações de câmbio ocorridas após esta eventual
alteração.

As operações com CRI estão sujeitas à alþuota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto no 6.306,
de 14 de dezembro de 2007 , e alterações posteriores. Em qualquer caso, a aliquota do IOF/Títulos
pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de
I,50o/o ao dia, relativamente a operações ocorridas após este eventual aumento.

CLAUSULA QUATORZË - PUBLTCTDADE

L4.l Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Ttulares dos CRI (excetuados os atos e
fatos relevantes da administração ordinária da Emissora), bem como as convocações para as respectivas
Assembleias Gerais de Titulares de CRI, serão realizados mediante publicação de edital no jornal em que
a Emissora publica seus atos societários, sendo ceto que, todas as despesas com as referidas publicações,

serão arcadas pelo Patrimônio Separado.

1'4.2. As demais informações periódicas ordinárias da Emissão, da Emissora e/ou do Agente Fiduciário
serão disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio
de informações periódicas e eventuais da CVM,

CLAUSULA QUTNZE - R.EGTSTR.O DO TERMO DE SECURTTTZAçÃO

15.1. Registro do Termo de Securitização: O presente Termo de Securitização será registrado na

Instituição Custodiante em até 1 (um) Oia Útil, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei

no 10.931/04, ocasião em que a Instituição Custodiante emitirá a declaração constante do Anexo V a este
Termo de Securitização.

cLAUStf LA DEZESSËI5- NOTÏFÏCAçÕES

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

Para a Emissora

HABITASEC SECI.! R.ITIZADO RA S/A
Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,90 andar, conjunto 92,
São Paulo, SP - CËP 01451-000
At.: Marcos Ribeiro do Valle e Controladoria e Backoffice
e-mai I : mrval le@habitasec,com. br / monitoramento(ôhabitasec.com. br;

,l
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Tel.: 55 (11) 3062-6902

Para o Agente Fiduciário

OLIVËIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALoRES MoBILTÁnTos s.n.
Rua Joaquim Floriano, no 1.052, 13o andar, sala 132, pafte

São Paulo, SP - CEP 04.534-004

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

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

Tel,: (21) 3s14-0000

16.2. Consideração das Comunicações: As comunicações serão consideradas entregues quando
recebidas com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECf,
nos endereços mencionados neste Termo de Securitização. As comunicações feitas por fac-símile ou
correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja
confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). Os respectivos
originais deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da
mensagem. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada tanto pela Emissora
quanto pelo Agente Fiduciário caso tenham seus endereços alterados,

CLAUSIJLA DEZESSETE * RTSEOS

L7.t. Riscos: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser analisados
independentemente pelo potencial investidor. Estão descritos a seguir os riscos, não exaustivos,
relacionados, exclusivamente, aos CRI e à estrutura jurídica da presente emissão:

(a)
: Os CRI são lastreados

nos Créditos Imobiliários, os quais foram vinculados aos CRI por meio deste Termo de
Securitização, no qual foi instituído o Regime Fiduciário e constituítCo o Patrimônio Separado, Os

Créditos Imobiliários representam créditos detidos pela Emissora contra a Devedora. O Patrimônio
Separado constituído em favor dos Titulares dos CRI não conta com qualquer garantia flutuante
ou coobrigação da Emissora.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares dos CRI dos montantes devidos
depende do pagamento dos Créditos imobiliários pela Devedora, em tempo hábil para o
pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação
econômico-financeira da Devedora poderão afetar negativamente a capacidade do Patrimônio
Separado de honrar suas obrigações no que tange o pagamento dos CRI pela Emissora.

No caso de inadimplemento dos Créditos Imobiliários pela Devedora, o valor a ser recebido pelos

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

4
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(b) : As fontes de recursos da
Emissora para fins de pagamento aos Titulares dos CRI decorrem direta ou indiretamente dos
pagamentos dos Créditos Imobiliários. Os recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem

ocorrer posteriormente às datas previstas para pagamento de juros e amoftizações dos CRI,
podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI. Após o recebimento dos
referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabiveis para a

cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Imobiliários, caso o valor recebido não seja
suficiente para saldar os CRI, a Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos para
efetuar o pagamento de eventuais saldos aos titulares dos CRI.

(c) Baixa Liquidez no Mercado Secundário: O mercado secundário de CRI no Brasil apresenta
baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação
dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso estes
decidam pelo desinvestimento. Os titulares dos CRI que adquirirem os CRI poderão encontrar
dificuldades para negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparados para manter o
investimento nos CRI até a Data de Vencimento Final.

(d) Risco da existência de Credores Privilegiados: A Medida Provisória no 2,158-35, de24 de
agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, disciplina que "as normas que estabeleçam a

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

Por força da norma acima citada, os Créditos Imobiliários e os recursos dele decorrentes, não
obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais,

trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e
previdenciários de pessoas físicas e jurídicas peftencentes ao mesmo grupo econômico da
Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas
peftencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, concorrerão
os detentores destes crédiios com os Titulares dos CRI, de forma privilegiada, sobre o produto de
realização dos Créditos Imobiliários, em caso de falência. Nesta hipótese, é possivel que Créditos
Imobiliários não venham a ser suficientes para o pagamento Ìntegral dos CRI após o pagamento
daqueles credores,

(e) Risco da não realização da cafteira de ativos: A Emissora é uma companhia emissora de
títulos representativos de créditos imobiliários, tendo como objeto social a aquisição e securitização
de créditos imobiliários através da emissão de CRI, cujos patrimônios são administrados
separadamente. O Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os Créditos
Imobiliários. Desta forma, qualquer atraso ou falta dos Créditos Imobiliários pela Devedora e/ou
pelos Fiadores poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações
decorrentes dos CRL I\a hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário
deverá assumir a custódia e administração dos Créditos Imobiliários e dos demais direitos e
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acessórios que integram o Patrimônio Separado, Em Assembleia Geral, os Ttulares dos CRI
poderão deliberar sobre as novas normas de administração do Patrimônio Separado ou optar pela
liquidação deste, que poderá ser insuficiente para o cumprimento das obrigações da Emissora
perante os Titulares dos CRL

(Ð Falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora: Até que os CRI tenham sido
integralmente pagos, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial
ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio
Separado sobre os Créditos Imobiliários, eventuais contingências da Emissora, em especial as
fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais Créditos Imobiliários, principalmente em
razão da falta de jurisprudência significativa em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de
patrimônio.

(g) Manutenção do Reqistro de Companhia Abefta: A sua atuação como Emissora de CRI

depende da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas
autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos da CVM em relação às
companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim,
as suas emissões de CRI.

(h) Crescimento da Emissora e de seu Capital: O capital atual da Emissora poderá não ser
suficiente para suas futuras exigências operacionais e manutenção do crescimento esperado, de
forma que a Emissora pode vir a precisar de fonte de financiamento externas, Não se pode

assegurar que haverá disponibilidade de capital no momento em que a Emissora necessitar, e,

caso haja, as condições desta captação poderiam afetar o desempenho da Emissora.

(¡) A Importância de uma Equipe Qualificada: A perda de membros da equipe operacional da

Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado, pode ter efeito adverso
relevante sobre as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora, O ganho
da Emissora provém basicamente da securitização de recebiveis, que necessita de uma equipe
especializada/ para originação, estruturação, distribuição e gestão, com vasto conhecimento
técnico, operacional e mercadológico de nossos produtos, Assim, a eventual perda de
componentes relevantes da equipe e a incapacidade de atrair novos talentos poderia afetar a nossa
capacidade de geração de resultado.

(j) Inexistência de Jurisprudência Firmada Acerca da Securitização: Toda a arquitetura do
modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um conjunto de rigores e
obrigações estipuladas através de contratos elaborados nos termos da legislação em vigor.
Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de
capitais brasileiro no que tange a este tipo de operação financeira, em situações de estresse poderá

haver perdas por parte dos Investidores, inclusive decorrentes do dispêndio de tempo e recursos
necessários para fazer valer as disposições contidas nos documentos desta operação.

(k) Risco de Estrutura: A presente emissão de CRI tem o caráter de "operação estruturada";
desta forma e pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro,
econômico e jurídico considera um conjunto de fatores e obrigações de parte a pafte, estipulados
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através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No entanto, em
razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro
no que tange às operações de CRI, poderá haver perdas por pafte dos Ttulares dos CRI em razão
do dispêndio de tempo e recursos.

(l) Efeitos da Elevação Súbita da Taxa de Juros: A elevação súbita da taxa de juros pode
reduzir a demanda dos investidores por títulos e valores mobiliários de companhia brasileiras e por
tÍLulos que tenham seu rendimento pré-fixado em níveis inferiores aos praticados no mercado após
a elevação da taxa de juros. Neste caso, a liquidez dos CRI pode ser afetada desfavoravelmente.

(rn) Risco Tributário: Este pode ser definido como o risco de perdas devido à criação ou
majoração de tributos, nova interpretação ou, ainda, interpretação diferente que venha a se
consolidar sobre a incidência de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou os Titulares dos CRI
a novos recolhimentos, ainda que relativos a operações já efetuadas.

(n)
operacionais da Emissora: O Governo Federal regularmente implementa alterações no regime
fiscal, que afetam os participantes do setor de securitização, a Emissora e seus clientes, Essas
alterações incluem mudanças nas ahquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários,
cuja arrecadação é associada a determinados propósitos governamentais específicos, Algumas
dessas medidas poderão resultar em aumento da carga tributária da Emissora, que poderá, por
sua vezl influenciar sua lucratividade e afetar adversamente os preços de serviços e seus
resultados. Não há garantias de que a Emissora será capaz de manter seus preços, o fluxo de
caixa de forma a cumprir as obrigações assumidas junto aos titulares dos CRI por meio dos CRI

se ocorrerem alterações significativas nos tributos aplicáveis às suas operações.

(o) Risco em Funcão da Dispensa de Registro da Oferta: A Oferta dos CRI, está
automaticamente dispensada de registro perante a CVM nos termos do artigo 6o da Instrução CVM

no 476, de forma que as informações prestadas pela Devedora, pelos Fiadores, pela Emissora e
pelo Agente Fiduciário não foram objeto de análise pela referida autarquia federal.

(P) : Os CRI poderão estar sujeitos,
na forma definida neste Termo de Securitização, a eventos de amoftização extraordinária parcial

ou resgate antecipado total. A efetivação destes eventos poderá resultar em dificuldades de
reinvestimento por parte dos Titulares dos CRI à mesma taxa estabelecida como remuneração
CRI.

(q) :

Considerando que a responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos
da Lei no 9.574197, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com as despesas da
Emissão, tais despesas serão supoftadas pelos Titulares dos CRI, na proporção dos CRI titulados
por cada um deles mediante aporte de recursos do Patrimônio Separado, nos termos da Cláusula
12,4 deste Termo de Securitização.

(r) Risco de ausência de Quórum para deliberacão em Assembleia Geral: Determinadas
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deliberações no âmbito da Assembleia Geral necessitam de quórum qualificado para serem
aprovados, O respectivo quórum qualificado pode não ser atingido e portanlo a deliberação pode
não ser aprovada, o que poderá impactar os CRL !

(s) : A auditoria jurídica realizada
na presente emissão de CRI limitou-se a identificar eventuais contingências relacionadas a parte
do Imóvel, à Devedora, aos Fiadores e à Fiduciante, assim como eventuais riscos envolvidos na
constituição da Alienação Fiduciária de Imóvel, não tendo como finalidade, por exemplo, a análise
de questões legais ou administrativas, ambientais ou de construção relativas ao Imóvel, ou aos
antigos proprietários do Imóvel. A não realização de auditoria jurídica completa, conforme acima
descrito, não confere a segurança desejada com relação à total ausência de contingências
envolvendo os Créditos Imobiliários e/ou o Imóvel, podendo ocasionar prejuÍzo aos Ttulares dos
CRI.

(t) Risco de Insuficiência da Garantia Real Imobiliária: Possíveis variações no mercado
imobiliário poderão, eventualmente, impactar o valor de mercado do Imóvel objeto da Alienação
Fiduciária de Imóvel, de forma positiva ou negativa, durante todo o prazo da Emissão. As variações
de preço no mercado imobiliário estão vinculadas predominantemente, mas não exclusivamente,
à relação entre a demanda e a ofefta de imóveis de mesmo perfil, bem como à respectiva
depreciação, obsolescência e adequação para outras atividades diferentes daquelas exercidas
pelos respectivos proprietários.

(u) : Na

presente data, as garantias outorgadas nos termos do Instrumento Pafticular de Alienação
Fiduciária de Imóvel e no Contrato de Cessão não se encontram devidamente constituídas e
exequiveis, na medida em que os referidos contratos não foram registrados no caftórios
competentes. Os prazos para obtenção dos referidos registros encontram-se especificados nos
respectivos instrumentos, desta forma, existe o risco de atrasos dado à burocracia e exigências
caftorárias ou, eventualmente, de impossibilidade na completa constituição das referidas
garantias. Assim, tais fatos podem impactar negativamente a devida constituição e consequente
excussão das referidas garantias caso as condições acima não sejam implementadas.

(v) Demais Riscos: Os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos
alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis
aos CRI, alteração na política econômica, decisões judiciais etc.

CLAUSULA DEZOITO .- DrSpOSrçöES FTNATS

18.1' Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de
Securitização. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito,
faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Titulares dos CRI em razão de qualquer
inadimplemento das obrigações da Emissora, prejudicará ta¡s direitos, faculdades ou remédios, ou será
interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá
novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora e/ou pelo Agente
Fiduciário ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso,
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18.2. O presente Termo de Securitização é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando a
Emissora e o Agente Fiduciário, bem como seus sucessores.

18.3. O presente Termo e suas disposições apenas serão modificados, aditados ou complementados
com o consentimento expresso e por escrito tanto pela Emissora quanto pelo Agente Fiduciário, mediante
aprovação dos Titulares dos CRi, exceto se disposto de outra forma acima, atuando por seus
representantes legais ou procuradores devidamente autorizados.

18.4. A Emissora e o Agente Fiduciário reconhecem, desde já, que o presente Termo de Securitização
constitui tfLulo executivo extrajudicial nos termos dos artigos 784, BLs e seguintes do Código de processo

Civil.

18.5. Se uma ou mais disposições aqui contidas for considerada inválida, ilegal ou inexequível em
qualquer aspecto das leis aplicáveis, a validade, legalidade e exequibilidade das demais disposições aqui
contidas não serão afetadas ou prejudicadas a qualquer titulo,

18.6. o Agente Fiduciário responde perante os Titulares dos CRI pelos prejuízos que lhes causar por
culpa ou dolo no exercício de suas funções, conforme decisão transitada em julgado, da qual não caiba
mats recursos.

cr-lusu¡-n DEzËNovË - cLAssIFrcAçÃo DE RISCO

19.1 Os CRI objeto desta emissão não serão objeto de análise de classificação de risco.

c¡-nusum vrNTE - FoRo

20.1. Foro: A Emissora e o Agente Fiduciário elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São
Paulo, como o único competente para dirimir todo litígio ou controvérsia originária ou decorrente deste
Termo de securitização, com renúncia a qualquer outro, por mais especial que seja.

2O.2. Execução Específica: A Emissora e o Agente Fiduciário poderão, a seu critério exclusivo, requerer
a execução específica das obrigações aqui assumidas, conforme estabelecem os aftigos 536, 806, 815 e
501 do Novo Código de Processo Civil.

O presente Termo de Securitização é firmado em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de 2
(duas) testemunhas.

São Paulo/SP, 20 de setembro de 2019.
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ANEXO I
Ao rERMo DE sEcuRrrlzAçÃo DE cRÉDrros rMoBrlrÁRros DA 173a sÉnre DA la

¡UTSSÃO DE CERTIFICADOS DE REcEBÍv¡rs rMoerlrÁRlos DA HABITAsEc
SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 20 DE SETEMBRO DE 2019

Ca racterístias dos Créditos Imobiliá rios

cÉoum oe cnÉp¡ro rMoBrlrÁruo LocAL E DATA DE EMrssÃo: sÃo pAULo,20
DE SETEMBRO DE 2019

SERIE NUMERO 2675 TIPO DE CCI INTEGRAL

1. EMISSOR

RAZAO SOCIAL: TNUÍUA PAULISTA COMPANI.IIA HIPOTECÁNIN
CNPJ : 53.746.22110001-39

ENqEREçO: Rua João Pessoa, n.o 61/63
COMPLEMENTO N/A CÏDADE Santos UF SP CEP 3-903i101

2. INSTITUI C[JSTODTANTE

RAZAO SOCIAL: OLTVEIRA TRI'ST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBI os s,A.
CNPJ : 36. 1 13.876 10004-34
END Rua uim Florian no 1.052
COMPLEMENTO 13o andar,

sala 132

CIDADE São Paulo UF SP CEP 04.534-004

3. DEVEDORA

RAZÃO SoCIAL: RoBERTo vIsNEVsKI TNcoRPoRAçÃo E coNsTRUçõEs LTDA.
CNPJ/ME: 14.549.737 I 0007-72
ENDEREçO: Rua João Cachoeira, no 488

COMPLEMENTO 10o Andar CIDADE São Paulo UF SP CEP 04535-001
4, GARANTIAS- Não há
5, VALOR DO CRÉDITO IMOBTLTÁRIO: 4.000 uatro milhões de reais na Data de Desembolso.

LO: Cédula de Crédito Bancário no 41500635-0
DESCRIçÃO: Emitida em 20 de setembro de 2019 ("Data da Constituição do Crédito'), por meio da q
concedeu um financiamento imobiliário à devedora da CCB no valor total de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
para aplicação exclusiva no desenvolvimento dos gastos incorridos nos empreendimentos imobiliários descritos abaixo.

ual o Emissor

IDENTFICAçÃO DOS EMPREENDTMENTOS:

Empreendimento Cartório Matrícula Endereço

Empreendimento

imobiliário

denominado 'Síntese

SP'

L4o Registro

de Imóveis de

São Paulo/SP

Matrícula

¡o
728.098

Avenida lbirapuera nos 1,891 e 1.893, Indianópolis, São ' )
Paulo/SP

6. CONDIçõ¡S oe EMrSSÃO
6.1 DATA DE PRIMEIRO PAGAMENTO 27 de setembro de 2019

6.2 DATA DE VENCIMENTO FINAL 27 de marÇo de2026
6.3 VALOR PRINCIPAL R$ 4,000.000,00 (quatro milhões de reais), na data de desembolso
6,4 ATUALTZAÇÃO MONETÁRrA N/A
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6.5 JUROS CDI + 5,500/o â,a.

6.6 PERIODICIDADE DE PAGAMENTOS

(JUROS E AMORTTZA$O DE

PRINCIPAL)

Pagamento mensal de Juros Remuneratórios e amoftização do principal
conforme tabela no Anexo II da CCB

6,7 LOCAL DE PAGAMENTO São Paulo/SP,

6.8 ENCARGOS (i) juros remuneratórios equivalentes à taxa pactuada na ccB, incidente
sobre o valor total do saldo devedor apurado na Data de pagamento;

(ii) multa não compensatória de2o/o (dois por cento) sobre a importância
total devida; e
(iii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.
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ANEXO II
Ao rERMo DE sEcuRITrzAçÃo DE cRÉDrros rMoBrlrÁRros DA t73a sÉnrr DA la

eMrssÃo DE cERTrFrcADos DE REcEBÍvrrs rMoarlrÁRros DA HABITASEc
SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 20 DE SETEMBRO DE 2019

cronograma de Amortt2ação de principal e Jaros Remunerakírios

Período Datas de Faganrento do
CRI

Saldo Devedor
(SD¡)

Taxa de Amortização
(TA¡)

Pagamento de
Juros?

Emissão 20/09120rs 1.000,00 0,00000/o

1 30/0e120t9 1.000,00 0,00000/o Sim
2 30/t0120t9 1.000,00 0,0000% Sim
3 28lru20r9 1.000,00 0,0000% Sim
4 30lL2l20re 1.000,00 0,0000% Sim
5 3010r12020 1.000,00 0,00000/o Sim
6 27/02/2020 1.000,00 0,00000/o Sim
7 3010312020 1.000,00 0,0000% Sim
B 2910412020 1.000,00 0,0000% Sim
9 2810s12020 1.000,00 0,00000/o Sim
10 2e10612020 1.000,00 0,0000o/o Sim
11 3010712020 1.000,00 0,00000/o Sim
t2 2810812020 1.000,00 0,00000/o Sim

13 2e/0912020 1,000,00 0,00000/o Sim
L4 2s1r012020 1.000,00 0,0000% Sim
15 271ru2020 1.000,00 0,00000/o Sim
16 30/1212020 1.000,00 0,00000/o Sim
t7 28l0rl202r 1,000,00 0,0000% Sim
1B 2s1021202t 1.000,00 0,00000/o Sim
19 3010312021 1.000,00 0,00000/o Sim

20 29/04/202r 1.000,00 t,47760/o Sim
2t 28/0s1202r 985,22 r,484go/o Sim
22 291061202r 970,60 r,5r39o/o Sim

23 291071202t 955,90 r,5227o/o Sim

24 3010812021 94I,35 1,55350/o Sim

25 2910912027 926,72 r,60670/o Sim

26 28/t01202t 911,83 I,66t6o/o Sim

27 29lrrl202t 896,68 r,69690/o Sim

28 301121202t 881,47 L,66950/o Sim

29 2810r12022 866,75 r,7498o/o Sim

30 24/0212022 851,59 1,8306% Sim

31 3010312022 836,00 1,B0B2o/o Sim

32 2810412022 820,89 l,9t42o/o Sim
33 3010s12022 805,17 r,8954o/o Sim

34 2910612022 7Bg,9r r,96240/o Sim

35 28/0712022 774,4L 2,0107o/o Sim
36 30/08/2022 758,84 2,0t84o/o Sim

37 29/0e/2022 743,52 2,tt29o/o Sim
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Saldo Devedor
(SD¡)
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(TA¡)

Pagamento de
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38 281t012022 727,8t 2,r894o/o Sim

39 291tu2022 711,88 2,2479o/o Sim

40 291t212022 695,88 2,26670/o Sim

4t 3010r12023 680,10 2,33020/o Sim

42 2710212023 664,26 2,4823o/o Sim

43 3010312023 647,77 2,4485o/o Sim
44 27/0412023 631,91 2,62900/o Sim

45 3010s12023 615,29 2,62490/o Sim

46 2910612023 599,r4 2,7297o/o Sim

47 2810712023 582,79 2,8188o/o Sim

48 3010812023 566,36 2,8709o/o Sim
49 28/0912023 550,10 3,0342o/o Sim

50 30/1012023 533,41 3,I2I2o/o Sim

51 291rr12023 516,76 3,2575o/o Sim

52 281t212023 499,93 3,3815% Sim

53 3010t12024 483,02 3,4720o/o Sim

54 2810212024 466,25 3,67780/o Sim

55 27/0312024 449,r0 3,BL23o/o Sim

56 2910412024 43I,98 3,93760/o Sim

57 2910s12024 4I4,97 4,13960/o Sim

58 2710612024 397,79 4,3590o/o Sim

59 3010712024 380,45 4,5t30o/o Sim

60 2e10812024 363,28 4,7708o/o Sim

61 27/0912024 345,95 5,0547o/o Sim

62 3017012024 328,47 5,3049o/o Sim

63 28/r112024 311,04 5,6935% Sim

64 301t212024 293,33 6,04!7o/o Sim

6s 301011202s 275,6r 6,4375o/o Sim

66 27/021202s 257,87 6,9554o/o Sim

67 28/031202s 239,93 7,5285o/o Sim

68 2s1041202s 22I,87 8,15300/o Sim

69 291051202s 203,78 8,8932o/o Sim

70 271061202s 185,66 9,82630/o Sim

7t 301071202s 167,4t 10,8795o/o Sim

72 281081202s r49,20 12,3IÙLo/o Sim

73 291091202s 130,83 t4,07960/o Sim

74 301t0/202s It2,4I 16,4422o/o Sim

75 27lrr/2025 93,93 19,83810/o Sim

76 301r212025 75,30 24,8103o/o Sim

77 29/0r12026 56 I 33,t728o/o Sim

7B 26/0212026 37,83 49,92570/o Sim

79 3010312026 18,95 100,0000% Sim
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ANEXO Iil
Ao rERMo DE SEcURITIZAçÃo DE cRÉDrros rMoBrlrÁRros DA 1z3a sÉnre DA ta

eMrssÃo DE cERTrFrcADos DE REcEBÍvrrs ruo¡ruÁRros DA HABrrAsEc
SECURITIZADORA S.A, CELEBRADO EM 20 DE SETEMBRO DE zOLg

Declaração da Emissora

HABITASEC SECURITIZADORA S,4., sociedade por ações com registro de companhia securitizadora
perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM'), com sede na cidade de São paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.8g4, 9o andar, conjunto 92, CEp 01451-000, inscrita no
CNPJ sob o no 09.304.4271000L-58, por seus representantes legais ao final assinados (doravante
denominada simplesmente "Emissora'), na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 173a Série de sua 1a Emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente), que serão objeto de
OfCrtA Púb|ica de distribuição e a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDoRA DE TÍTULos E VAtoREs
MOBILIÁRIOS s'A., instituição financeira, com filial na cidade de São paulo, Estado de São paulo, na
Rua Joaquim Floriano, no 1.052, 13o andar, sala 132, pafte, CEP 04,534-004, inscrita no CNpJ/MF sob o
no 36'113.87610004-34, , atua como agente fiduciário ("Agentg_Elelueiølg'), DECIARA, para todos os fins
e efeitos, que verificou, em conjunto com o Agente Fiduciário, a legalidade e a ausência de vícios da
operação, além de ter agido com diligência para verificar a veracidade, a consistência, a correção e a
suficiência das informações prestadas no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão,

São Paulo/SP, 20 de setembro de 2019

HABITASEC SECU RITIZADORA S.A.

%*"%'a
Nome:

Cargo: ll¡rcoe Rlboko do tl¡llc Neto

RG:44.858.æ5-2
CPF:308.200.¿lt&07

Nome:

Cargo: Vicente Postlga Nogueira
RG:877836

CPF:076.811'1¿18{tz
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ANEXO IV
Ao rERMo DE sEcuRrrlzAçÃo DE cRÉDITos IMoBrLrÁRros DA t73a sÉnr¡ DA la

¡MrssÃo DE cERTIFIcADos DE REcEBÍvrrs r¡qoerlrÁRros DA HABrrAsEc
SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 20 DE SETEMBRO DE 2O'p

Declaração do Agente Fiduciário

oLIVEIRA TRUST DTSTRTBUIDORA pr rÍruLos E vALoREs MOBrUÁnrOS S.A., instituição
financeira, com filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, no 1,052,
13o andar, sala 132, pafte, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o no 36.113.87610004-34,, neste
ato, representada na forma de seu Estatuto Social (doravante denominada simplesmente "Aoente
Fiduciário'), na qualidade de agente fiduciário dos Certificados de Recebiveis Imobiliários da 173a Série
da la emissão ("CRI" e "Emissão", respectivamente), da HABITASEC SECURITIZADORA S.A.,
sociedade por ações com registro de companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894, 9o andar, conjunto 92,
CEP 01451-000, inscrita no CNPJ sob o no 09.304.42710001-58 ('EmissoraJ, DECIARA, para todos os fins
e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora, a legalidade e a ausência de vícios da operação,
além de ter agido com diligência para verificar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das
informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

São Paulo/SP, 20 de setembro de 2019.

OLIVEIRA TRUST DTSTR.IBUIDORA DE TÍTULOS E VALoRES MoBILTÁnTos s.n.
Agente Fiduciário

Nome:

Cargo
Nome:

Cargo:

,/
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ANEXO V
Ao rERMo DE sEcuRrrlzAçÃo DE cRÉDrros IMoBrLrÁRros DA 173a sÉnr¡ DA ta

eM¡ssÃo DE cERTIFIcADos DE REcEBÍvers rMo¡rlrÁRros DA HABrrAsEc
SECURITTZADORA S,A. CELEBRADO EM 20 DE SETEMBRO DE 2019

Decla ração da Institu ição Custodia nte

OLIVEIRA TRUsr DTSTRTBUIDORA or rÍtulos E vALoREs MoBruÁnros s.A., instituição
financeira, com filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, no 1.052,
13o andar, sala 132, pafte, CEP 04.534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o no 36.113.87610004-34,, neste
ato representada na forma de seu Estatuto Social ('Instituição Custodiantet, na qualidade de instituição
custodiante do Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário Integral sem Garantia
Real Imobiliária sob a Forma Escritural e Outras Avenças ("Escritura de Emissão de CCI'), por meio da
qual foi emitida 1 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário integral, sem garantia real, sob a forma escritural
("CCI'), DECLARA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei no 10.93U2004, que lhe foi
entregue, para custódia, a Escritura de Emissão de CCI e que, conforme o Termo de Securitização (abaixo
definido), sua vinculação aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 173a Série da 1a emissão C'CRI"
e "Emissão", respectivamente) da Habitasec Securitizadora S.4,, sociedade por ações com registro de
companhia securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894, 50 andar, conjunto 52, CÊP 01451-000, inscrita no CNpJ sob o
no 09.304.42710001-58 f'Emissora'), foi realizada por meio do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da Emissão, firmado em 20 de setembro de 2019 entre a Emissora e esta Instituição
Custodiante, na qualidade de agente fiduciário ("Termo de SecuritizaçãoJ, tendo sido, nos termos do
Termo de Securitização, instituído o regime fiduciário, pela Emissora, no Termo de Securitização, sobre a

CCI e os créditos imobiliários que ela representa, nos termos da Lei no 9.514/1997. Regime fiduciário este
ora registrado nesta Instituição Custodiante, que declara, ainda, que o Termo de Securitização e a
Escritura de Emissão de CCI encontra-se, respectivamente, registrado e custodiada nesta Instituição
Custodiante, nos termos do artigo 18, 5 40, da Lei no 10.931/2004.

São Paulo/SP, 20 de setembro de 2019.

OLIVEIRA TR.L¡ST DTSTR.IBUTDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILTÁNTOS S.N.
Instituição Custodia nte

Nome

Cargo
Nome:

Cargo:

,/
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ANEXO VI
Ao rERMo DE sEcuRrrlzAçÃo DE cRÉDrros rMoBILrÁRros DA 1z3a sÉnr¡ DA ta

EMTSSÃO DE CERTTFICADOS DE REcEBÍvrrs rmoerLrÁRlos DA HABITAsEc
SECURITIZADORA S.A. CELEBRADO EM 20 DE SETEMBR.O DE 2Ol¿9

Declaração de fnexistência de Conflito de Interesses
Agente Fíduciário Cadastrado na CVM

O Agente Fiduciário a seguir identificado:

Razão Socia|: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE ÍTUIOS E VALoRES MoBILIÁRIoS
S.A.

Endereço: Rua Joaquim Floriano, 1052, 13o andar, sala 132 - pafte, cEp 04.534-004

Cidade / Estado: São Paulo / SP

CNPJ no: 36.113.876 10004-34

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

Silva

Número do Documento de ldentidade: 109.003 OAB/RJ

CPF no: 00t.362.577-20

da oferta pública com esforços restritos do seguinte valor mobiliário:

Valor Mobiliário Objeto da Oferta: Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI
Número da Emissão: la
Número da Série: 173a

Emissor: Habitasec Securitizadora S.A.

Quantidade: 4.000 (quatro mil)
Forma: Nominativa escritural

Declara, nos termos da Instrução CVM no 583/2016, a não existência de situação de conflito de interesses
que o impeça de exercer a função de agente fiduciário para a emissão acima indicada, e se compromete
a comunicar, formal e imediatamente, à 83, a ocorrência de qualquer fato superueniente que venha a

alterar referida situação.

São Paulo/SP, 20 de setembro de 2019

OLIVEIRA TRUST DISTR.TBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MoBItIÁRIos s.A.
Agente Fiduciário

Nome: Nome:

Cargo:

J

Cargo:
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ANEXO VII
Ao TERMo DE sEcuRrrrzAçÃo DE cRÉDrros IMoBrLrÁRros DA 173a sÉRrE DA ta EMrssÃo DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIoS DA HABITASEC SECURITIZADoRA s.A. CELEBRADo EM 20

DE SETEMBRO DE 2019
Outras Emissões da Emissora nas Quais o Agente Fiduciário Atua

Declaração acerca da existência de outras emissões de valores mobiliários, públicos ou privados, feitas pela Emissora, por

sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora em que o Agente Fiduciário

tenha atuado como fiduciário no
E¡risøa Fb'becSeo¡itia&n S.A"
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ffi377aäßS3/.do$Hi*to&¡ÌtircbófùoèJaæioßA¡er@Hrifthærslngi¡plmA¡qìqäoÉú¡ürbdafnÉoihlsr¡qronûÈal7ÿ/ob
inó,doþþbdarr*Írå161ædoeHi*o&kníæbdeCutut?A¡snaçaoH"ráb0$tdHaa?if'{A¡€rtËoFúriáÈdafr4âoiledsre+orÈæatMoú
irnælohicüdarn*Íila1¿t304doæHiúo&lmó,eb&Sddr(?A¡enaËoH.dáàhnlehstrop¡rig+MA¡ernÉoFdudáàdafnfrokkalorerycnùtea

FdräbdeDfeibOedúbcirdæeoflon$oorrærûnd6FníiÆbfrcessoFdräbDfeire0eduíirï (vi)ffifrtiírbô\åbùCesão#a
wücaËotuøtdçõesnædets$(ñ)HrCohd0feai*Èa75,049¿o&eqlítu*oltr*sdoccrponÈsoè\ftrúecøqga¡fDd6rCoM(P
e+iwlenÞa 8ÿ2fu oefu poær*ytsdaoflrafroorærrill dc iyúßil

Enisa: Ffu Seo.¡iti¡adm SÂ
¡{iwCR
Sáþ:54 Enisãc1
\ihl¡re ru Dab & Ern¡sãc ß lm.m.m,m Q,.rarüdededimeffi
Þtade\,brinertrt15/6Íñ8
Tæade}ræg¡s/oaarsh3flI
Staü¡SIMDMPUNTE
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ItdnpbnrenmrcpidcFerdêrrin:-daSeflritizadc{a:Relab:xbannldege$ordereneaoçærinm *?fiI6,NI7e2O18;-daseolrfiadora:Regi*odaOCqLne#
perdenuætdoemvisb qælu necaÝiadedeajurfernescritura, posnaCClsedãodeJcr;rbs1626/enb6poÉmfuameúadona pbnilluon 156,ouga, hí umepço
ente15/0¿20164É15/0il2rJI6qßúærnfltNl;e-daDeædoa:GkubdoÍdicedeC¡hytur¿doseriçodâdi/kh.

Oaarin(¡l
Fanlehstrp¡igedocoqrurúsoèOorprae\ên&\À€*$oppiE{ÐA¡erËoFfuärhefiafük enlærrcspor*rc aÐ#/ocr,ffiÅdiemdænwÍ¡¡æ
rÊffiSriaffiS9.do$HiSoèlrrú€bdoÈoclebræiofi¡A¡ernËoH.riíbCerrerShoging]F]A¡emçaoEúriárbdafraçaokledoonespondenre agÐ/o
doinidoÞiftdam*tuIa163?6do6eRe$tudelmtæbeû¡iflæßA¡ernÉoFd"dä¡OÉdklh¿ÆetqãoFifriáhda@ok*dorryrturÞa3O/o
doiniælotiebdamattulal¿t2MdoæRegitodernóæbèSahådor('AþÉdbF*d*bÞrdebshopig')M¡r¡emÉof*xärbdafraþokftalurespodere
a2ÿ/où:tú'æ/.otimdæn*ir¡æL48.7Ær181.15f,eL7L7'lføLTS@rdorPRqisodehìóæbdoHoc¡eÌ¿rrio('A¡ereËoFúriárhUe*Shogrit')Í,/ilCÈ{qo
ffirtih de Dfefts Oeúóric simdæ da edraÉo ryrrriJ dc ffiiris ('C€sËo Fúriárh Dielb Oeduibd') fuif Cesão Fûräir ù \åkr ù tesão # a
wlhfrodæCmdeesneedentesB[ðHlCftrdûlerfiøþrtea6i.@ocn'afufudeonerftsúCmpurbde\ftrrbeCorqr4[0dCætrCol*rd{2
e4i*Ëa86'/oùsædupoær*xlesdaoçbnfroornrúldcffireh

Erústra l-hlhecSeoräa&lia SA
¡ÊirtrCR

Sáþ:55 Enlsãa1

n
mde\ftrrinenb
Taa del.¡æ lllD/o aa, rn h fr ).
SI*.eII,iADMH.ENTE

Itrlùnpþnænurppi¡daFendênciæ:- daDo,edora:Deurmgimenbpeorniárb,darùloaoÉopagarnentcdaperceladeannrtiza$ordererteaonÈdeseEîbrcÁ¿

no wbr cle R5 133.31853; - & Doædora: När reæbinBnt¡ æb parìnpnb sepr¿do dæ rabres rehrene à lerda dos lofts, onfurme lilado rm rptificaÉo erùùada peh

secuútizadcffi emzWIT, rp ukr de$868.47639 ds/iùmente aoesckks dæ penal'rdades da dáucrh l-6 do Coru-¿bc de Gssão Fduiárb; -da Doædora: Não
ah:rldinenb do prd¡o ñffiido pan fonrnliæçao do adiÞnentc ao Conffi de Ces$o Fdrriírta prn ahnlizar a re@ de credibs ædkts; - ú Daædor¿: Comffmnb
de rcomposËo do \åbr Mininro & GanrÏb, orfunrn delibe€do n¡ AGI reelÞaù em I8/M/2f,77; -da Ds,edora Comtrclanþ de p(Fnìent¡ da +arfb de R5

1.854.595,28;e 2018ajulhode2019.

eaaü$ 0 neghEüriábiuitibsùeæædmirpblibqindæda@rÉDofuus1ru//2015 fr)AÞnaËoHrdibdeTEYodæffi&enisãoù
\derbl-P?apitntlhr¡ladraSPEllda;e(E|€o¡s5oFúfäh&75l"dcDieitæOetrlioeqindædarændaù6hhsdofn¡reerrfrærøffiruArucle
ll do €orÉab è redo Fd.riíia

Erim: l.hHBecSeqriliza&n S.¡r

ÊAiwfr
Sáþ:58 EnúçãaL
l,bl,nærnDataèEñ{çsãc R$ 14501.740,13 q¡anffideati'G48
Ètade\êrxlnerh
Tæ & isw, 1$Ý/oaå. na he 360

Sbü^eATIVO

È l",lãooæneram irudimdenrenþs rc ærido.
Garrfi¡c f')RegiYEFúri*ioiÉÍbsohecoéfuirroblibcdecrentæsdaCtBrÊ240q@15s|n¡smçãoFd.¡íibdæfnúæb&RmdøÉpoßlúdæm
TrnuèSeoriÈaSqoísûe#dq(RA¡eÿ@Fúrffideqffida BnürSft\þmortl&(ir)C.es6äoFùtrdeDieftæOeùórbdeæruftsda
*mfroel:bi@raæsùckæarærtæ"bnfndoPrçee"bnlndoÞrçeIbemcorndækresrernnesoÈsdmL*arænmcsrdoærbqædanríer
ûEft rtrdo de l4idq erf¡*G a Ë ¿m.@Ð e (v) fiarç prcshda peb BmU sFE @nebn l.û, Rafr'a rnrpeenfræntm e hrticþSes SA, Brad
Desennl¡irsút]&tpSA,kldeÞnde@,CarcfuUFronesWfvlatoAr'reloGùdeBþOainBenadoQfoeJoeéAlfredodaI.¡b,rr
âñdoCøfrabèAessão

E¡riçon: FbHbecSeoritiztrra SA
ÆiwCH

SerÞ59 Enisãa1
ìibl¡re¡æData&EnúsãG &S3.6254q5,C8 Q-Enti#dealii6:12
Data de\,|ertirnla 14/æ/n25
Tæa deis: 1L,ÿ/o aå. m he :160 (

Sau"6:ATIVO

lrdnpbnænb mpeú¡da l\ãomneam inadimñnrentcc rþ ærÍdo.

Temæ deSeûriliaÉq Gtfitrrc adbdq (i) A¡erlaFo Fd.räb de Q'ffida BRÐU SPE \,bnnt tüù; M Cdo Fd,xiíb de Dietox0eúúix deconerræsda
demÉodehæsh@raæsdckæânstuffiîdoP¿qæe.bntndohrc¡æ[,bemorodæbrcnuræsærresdæLoHnaroqsdoerboi.Edeæráser
nsfido Frdo de t$flez eq.i# a 6 ¿l80ffiB e M Har[a pr€dada peb BRÍLT SPE Geræhra ltb, ndm fnryrùrentæ e ÈrtkþSes S.4", &æl
Desen¡t¡imnOtltnrÞSA, R*dde nærdeknsrdes,Carc¡E lætunÞs tu@ Ivla@Ärr€¡oGflode B'ftq, hrúse BensÈÊiloeJoeéAñedodaLÉa, rp
änÈiodoCstrab&Ces6ão
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Erússtra l-HibecSeoritiaùn SA
Æirffi(H

Séth:63 Erisão:1
\&lrrn m Dffi de Erris*kr 6 lmm.m,m Qrantrdedediiælm
Dabde\lbxinenbIUUÍÐ?S
Tð6 de¡re CD + T/o aâ. îâfu ã,2-

$aü"eIMDMRENTE

m*npgræ¡trppidchrdêrrias:-daSearitiadon:RehtorbGe¡errjalpanaæmpanhanì$bdaoonêrriadeqLoherærrÍposispenlia,casohaþe,Pbniltu
irdkardoowbrdæsedrboirnobil¡árbsregesrrÞdmin@nlfiEnbpebsæeadauemq.efcramdepoibdøruGnbCenkahdon; -&Ds¡edord:l"audosdeArahÉo

detodøosinroæbdepopiedadee hrbgeEmp€erdlmenbsS{ -daDe\Ædoa'Apólbedoirnoræls¡h€do ruAVBrþcldnrFariaLinn,nç39ú(rnaúí!h 162.178)olr
vþêrrba prrtir&3L122018; -da Daædoa:ApoltedeSqgurorenoaù hqela M(Cond. Ed.AhesFe,nein Guedes-Av Brigældro Farb Linn, ns3729) PrabparevnprD-
daDaedøa:DetnrsúaSestinarreiræ&XFAREmp€erdimenbsehrticipaÉesUfA,referenÞæanodeÐl8;e-dlDoædo.a:DennndradesFnaræirasAdihdæ&
hrtge Empw"dimetus SA e ù Trige Emp'€endirenb e hrticjpaÉes SA, aæmpanha& da abetua das diJfrlas e financbnrrltcs por bonm e o¡ærafro, bem conn
oorngama &anoÉiæfr e di/i$, rebrerrbaoam de2018.

Grafàs 0 nqiYe Fd.räioirúifcsobrccæfu iyrcbtibdeørqrbsConhabdelocaÉoL@ 0 fÊlp pr€5bda peb hrtagÊËrytæerrúnenbe
hrtiinÉes5Â'rmErsdoccttabdeAessãqFlA¡erEËoFd¡räbdæknóælh@ediebdærrdirk138662,[ts666a[lB,@l85.t14a115.116;(M
ÆennfroFd,xähdGkniìælhFroþþ{pdar¡*i¡ÈÉ15¿UtsMÁen@Fd{iáÈknirclWfr{ieùr*í¡å¡Ý1^76A71,TßÆ72,176474MGes$o
Fúriátf¡ de údu oeftib q^e sobe*ilEnt e nü.C so¡éo da ¡t¡sr¡aÉo Ftuiárb lrntrd æe (çessão Fd'd*b Dieb Aetrrb kl4e'Ì (vi) res€o
Fd.xiíbè*ebædbbci¡dædæCanrædeLorafro@¡*¡orcrse,mærênbdætiftæsrer¡ËtasrnúínÈ&TdoTenmdeSeqritlaÉq
a€effiùæníonliniga¡atha*iodone+orrter¡eàfi)CaadeFarçBarrá¡iaqtræúem#miraàqrfrifoóGdrøbbnf*itndo\åbrMáùþ
deCoher¡raffiæbrsBnmfuCuffideA¡enaÉoÉúdtbdol(¡lHrCoenlanalænntinào*'aa$odatrÈFarçBtrrib,n¡rndo\åkr
MÍtno* Cobeñra lrníæis, ruBnu dæ C.of ræde¡q¡emÉo Fùxäb.

Erúsr¿ FblhecSeoritizaùn SÄ.

Átir,rCH

Sáb:66 ffia1
\bl¡ræ m Dffi de Erni$ãc ffi &013.192Æ Q.¡aiÍdadedealiuc¡25
Datade!þminenb
Taa & lu'æ, 12/oaa. rn h 360.

9il5:IMDIMH.ENTE

ItdrpbnærærcpeúdcFendêrrft¡s:-daSecuritiædora:Verifræ@daRaâoMinirudeGrantiaonespordea L2CZo(cfftcevhbporænto)& PN4fdoOìtrfue
aonlfudejulho.

Grarits{¡)ÈgireHrÉiosobec0édmhnobtfubrcpcsna¿cpeg@ec.6@rarths,omaønesqrenÞouiuifrodoP*ûnôrúoSeprado,{¡)AbßÉo
Fdt/Éia é Açoes?SPEorcWderæa tr/.(ceçenb porsb)dæAçõeseen¡ssãoda SPESãoJcreédæCanpcSA., FlA¡emÉoFùdáh deAdessobrea
ffidedæafres èEnúsãoùFSFrtiþçõesSÂ,Mtb*ãoFdxÉb&DiefsOedlúrbdrcspondenhsâ6(fá(ceçrrûaporænbldærediæb*ffi€nÞs
fuìær#fuhlF(dabilcbEnrpeerxfnaülnËbfibMc.$ãoH¡iâi¡&ConbMraçercæberá6rccrmæon€rponderfrsa6(P/o(wfapor
tertb)dærcdiæb&caænesúsrænfud6hfÉsdafueldofnpeerrfrærbknoblfibl,laDatadeEraisäqæGâfffi¡seqåocnrCù.iüqnrærËor*Imdæ,
ser*q"Ec@it6ptæcobeercgi*G€ooldpess"Wri6rcopagtïerÍDdorakrdaes#orpårttbdofuiffibÈCp.(ãqqEærþiffl23do
¡#ootræ.

Rrúwa: FhHecseqriliadtra 94,

ei¿sß
Sérþ:79 F¡rúsãa1

\bLrre rs De & Emlsãc 647.m.m,m Qnntiådedeatiuæ47ffi
ffi de\,krrinenb IO/ßlXnl
Taa deJuæ CD + 2ÿ/o aa. rtafu ?Ð-

ffilsII\IA,DMPIENTE

lm¿nplercrumpi¡daFerdêrrir:-daDaæclora:RespoûdaCafisaàNntificafr ùdøC/¡/Oilz11genvbe pebHabhsecseqrñtjzadd€.Ar€po#&GafuadåÆiá

contem$rosæguiqespontr6,(i)Eserecjnænb¡sobeoProrpsoJr.didalns16328ffi2019S26.01Qe(ii)ErviarcomproanÞcbf¿rtferércbdorabrreæL*bpebr,errcb

doinxíel,onespondenb¡¡owkrdeR$398,643,00gira@ntadet'ilhrkhdeú l-hh'hec
Garari¡E(ÛeirnFd.rÉbsobreæûefulmobtí¡bocrirùda(fBrÉPúf4Á7en*thpbGaftaS.A.,erepeænudogA4OAhr@f¿ri*i¡e
lnúæissoheæ¡rúæbrehciradæerndr¡ndæùtursrbpmh¡aesén¡erupoFúriárhdelûuÆbefr)Çe¡sãoFdxäb&CffbffiaìdeseÉo.
oe&dætofuæreo¡sdemrr€nbsdæfi.træcrrerbtafrodæw*h*sa.ÉuræfuiruBibemøm+nbCtrq"trðtwtæcfæsiÿndedinadææ
rcanutbdaC(B.

Entsüa l-HthecSeo.riffira S.A

ÆivçCR

Sérb;85 Entsãa1
\bl¡rn ru Dda deEnüssäa S 50.m.mp Qnntidadedealiuæ5m
Data de\êncirgrta n/Wn21
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Ta{a rnh252.
Staü"c;ATniO

Gaati¡s0HtuÊHxätiosotrcæedlclmo*íbqindædaGBrP12@tfrlAhn4ãoFtuäheffidSrmErrmôAeo[Èøúumdæ
lrñmænG Hhått¡&AlernÉo Fd.tiáñdelrniræb æffi enuecaú r,rm dæ HuiaÍesea EnÈsa.

Érisaa l-ú1bec Secuiffi n SA
AirtrOü
Serþ:90 EnúFãr1.
\rbl¡nemDatadeEmb$c F$ 10.Cm.m,00 Qnnlidadedeaiuql

rBbæe252.

Stah,E¡Il\,lATTMN.ENTE

f*ryenærmmpeú¡dc Ferdêrries:-daSeafibdora:Conpro4årda RaãoMínirræ deGrantb(18cPloi refererÞao nÈdejulho. Näo recebenmoRelabrbde
GedãodeJultn desmserie;-da Smlritizadora:bmpoa@ú nunuÞrËo do furdodeRese¡ia, reÞrenÞaosnresesdenurpa julho; e-da Deve<bra:ASealritizacJor¿

annftia$odopirripl,irrfrnrrnuqueo

RegtûËFd¡äbskeøOéffælrpblá*roindmdaCBrf pFl/0I,/17;(ï)n¡emËoFú¡äbdeffiæeruÞrrmdoAreoltdecadaurndæ
lnsfffiErrtcPãtb¡il€sdeÂ¡ernÉokf¡iárbdefníwi*celebndoenffidr,rnfuHd.rirrtsseaEnÉwa;efi)GarartbFiJeirs*ibprcstadapeksFadocscgs
JoæRobsbÏeh*a Phbew{atrcTeiniaPinbmànbbdoffi deHo

erarb*(Íl

Þrúso'a l-ffi cSeoritiadon SÀ
¡tirtrffi
Serb92 ffia1
\blrremDffi 3595

Daûade\,bxinaia
Taa cf el¡ç lIlf ÿo ú d + $/oaa. nh 7q¿

Staü¡SIMDMPIEwTE

ltædrpþncnumpeú¡da Pendê¡rbs:- daSeanritizadona:Compro@ ù nnruerËodo Furdode Resena, rffia6mesesdernarçoaæoúc;cla Doædora:

Dedar@daDaedona' sbndooclmpinrentrdæohþa$es,rnsperi¡dædea¡b.¡broÆOl8adeæmhop0lSejareirÐ/201garnrp/2019;-daseo.rritizado'a:Copiaù

2eAdiEìmentoàCfB,ændardooajr"dedorabrùCCB;-daSearritizador¿:VnoriginaldolsMÌhnìe{¡toàOClændardooajudedorabrdaCßpomfirsdeadlmnæn6na83;

-daSeruritiædoa:CoFìladoæAdiÞmentoaoConhabdeCsÉoregi*'adoeroFIIDdeSãohubedeSanhs,cordardooajr&dor.abrdaffi;e-&seorritiædoralCo¡*l

dco Conffise/ouAdiønæntsaø ber onndæ respeaiøsnubfu l¿sæmprl¿rdoÞb rce&6
6ara{bs tÛ eeiYe Fúräb ffiÍb g¡b æ ûÉfu decrs*s da G rP P HN g2tñL7, rcp€sentadæ por G 0 AÞnaËo Fùffi de kni'Æb F} Faça
ouålarxidapbpæomñ*as9rH*offiRortaqq.trenrnAgutos@rcsBerß/iteseGÈerbBenndoSerß/ires

RrÈrya: lhHecSeo¡itùadon 54,
&ivcGü
Sérb:97 ffic1
\blrtæ Qqntiùdedeatiuc28ffi
Datade\,brinenb
Tæa de Jr¡æ (D + 3 ÿ/oaa. rafu?5l
SlahÃAllVO

l\lãoooneram

Gffiri¡cfi)kgiûEHxärbsobecffilnrobÊiboindædaGBÉPm/ßÊ7;{ÐAlereËoFd.rùibdefnúßb,ncgrcdoArþotdoYrur¡rænb
mrüüa de ÆøeËo Fd¡äb è lnúcb, æþbado erìüe a Fduiræ e a Enisøa; e fr) eranth ftir*ib æstada pekr Fadqes c 9r ü¡aù Aürio Satnd
Dtrllill*bal{denaStrarBdoDibtr}JúbAésdaSlæûalârEGilhraGrinaãesLorueCEulo.hÉSfârgdorD*nktudoffi&C€sSo

Enisora l-btiæcSeo¡itiadcra SA.

¡ûiuaClU

Seù:90 Enisåc1
\ól¡ræ rn Dm & ûrffi RS 8.5m.ffi,m Q¡antiùdedeatiucSff
hde\errhgrbz7/n[xnL
Taa delre CtI + ?/o e rgfu?5?-
Staüls|MDMnËNIE

lønSrcrm m pci¡da Pendêrd,æ: - ú Seorritbdon: \brificado do furìdo de Reser\6: (í\åbr equir,alenb a 3 (u.è) nreses de Juros Remuneähricg baseado na

edirnatjwdembrpanø3(tè)mesess.r@ænþsa MdeÈganæñtïe(ii)\åbrequiralenÞa6þis)nrese dedespeæsrekicnadæaondominpelPrudøhroæ6i
refuenteaGrnesesdenurpa4orc;-daSeorritiadoø:Ad'lbnrentoaoConffideûl*ódn pø praærono,orabnderegi*odasno¡açSgCClsconfurrneerr¡aìldoNibon

e¡n04,/W1J8,funcorno reaføaÉo de bl æbrarç; - & Securitìadøa: pbnilha pan firs de rqi*o/depú;it¡ das 59 üs; pbniha para firs de ad'rtanraltr da G 1; - da

øþrnldo 1eadArr¡enbaoTenncdeSeouitiza$oorÈrdoa no,a estub.lra úoæraÉo;-daSmrritizadora:\fa orþnal daAGlde nub assinada; -da Securitjadøa:Vn
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Þrisøa: FbbiEc Seo¡itiadon SA.

Æit,t¡CR

Sétb:lffi ffi1
\ôlrrc m Ih de Errúsäct Ë 4300.m,m q.Enliùdedeatiiæl
Dâh

TÐa h2s¿
Staüis:IlllADMREÍVIE

nt\,€6.
irshilosobrc æOetu lmoblåþ repr€serffi peb @; &lA¡erup tkt¡äb & lnríiæb de popis¿a* da VâËESbSPE

Emfffi*rænbirntrlåb[th.,øfutreilofifi*rpAreoldorespeclirncodrab;fr]fapønJcSarrildap'rcmfüæmânùitodoCmnæé
Cesãqe[À4RãdodeRestaænsltribeaÆsda]ænÉodeFÉdohepeÁq¡*åol"ilirbmfrxn€dadfusrå2g3doTanndeseorfriaéo

Gar¿rix fil FÞürc ffiriído

Seofiffia:CopadoaConffideAjbrndoFd.çtírbdeødaunodæ@AlienaçaoFidrc¡.íriì;-&Secr¡ritizadora:õprrqishadadoleAdiÞnenh:æConhatrdeGsão;

e-dasærritidor¿:0opriadas60uniù*semgrantbomprorardoæregiscrsúAl'næSoFduiárh.

Gardrbs (û Rqhæ Fûriíbmheæftfuffiírixci¡rdosfuCBrf PHMOI,/II|a0/180A¡eruøoHrffidekrÿiwbrubnudoAreoldæ
Itrfi¡rnnbkrthlatg&AþnËoftt¡äbdefnáÆbF)Gar¡tbfdei¡coÉøs.ùonncirdaporpenamficmt,defübradir*àUdoTenndeSenrtbfro;
e(w)RrÉftRæena.

F¡riscr-a: F*it¿çc Setr¡Ítiadon SA,

¡cimCSü

Sáie:107 ffi1
\blnæmDaùa&Enúsãa Q¡anüededealir,w25m
Data

Taa de Juæ CII + @/o aa- m@É2
StaüIs;II\IADMPIENTE

m*npgrrerm m pi¡da FerdêrnÈrs - & Daecbra: Decbraçao da Doædora de i.lmn'ench de Áfft: de \lerrirneflte AnÈcjpado, bem onrc os dærnenbs
necessárixpaaasuaæmpoafro,rderenÞao1sSefiìe*ede2{Il9;& Duædora:\brihrseaþumempreerdinrent¡irnrbitárbfiou6nresesorseartirossemrqifar
wrdasCaçopcxitivqsáræsárhaapresenÞfro,¡æbDaædoraumlaLdodeaaltr$oonrpraæderalisdede12rneseqe-&Deædom:Compu@d6rcgiùGdas
ganntis

carüri¡sfi)AþfEeesFúxi*Èndeknoeb*proprixhedamrutwBAHAm/FRErlÐvtnrG;MæüÁffispÊ]IDAeat$BoAHVtpRffiìDlýlÐüIGspE
IIUA" ern øir@ qisùa(ho sob æ rn*hk ifeff¡* m Areo ü & cada r,m fu ñr¡rutuo Frthåres de AlermÉo Fdri*b e ffiæiT {1 Garadit
neirssótb cønertirh prrcæfisiæ e[i)F¡rdoe kæna oþ\*rbtaldercfiá cohionuä1beq¡r&teõsegrùæsdespes6a serreoh.tr
nermkÏætæ{a)t,*reqir,Ma3fte)rredelrukn¡rer#ri¡ciqnbasemrÍftinæTaaü(oftned*ûJomTenrp¿eSeorltlaÉo)ú¡rþ¿apebBB;e
þ)*re+¡#a6(seb)rædedæpesasrebcix#aørùrúbePIUdæffißiroUtutuA¡ernÉesRtucätn

ËrÌisora: Fhbihec Seqritùadda SA"

Æi'ÆCfU

SáisLß Emissãc1

\,hlnc r¡a Dù & E¡rússãc R$ 5.6mm,m Qantiúdedeatiuw56m

TÐ{ade}"G

SIafuSIM,DMPIËNTE

lmdmpþrnrrcrppi¡dolPerdêrrbs:-daSeo¡itjædon:\êtÍficaçaoùRaãodeCraantiaConenþ,nefuenÞaosmesesdefoæreiroaqotu;e&Daætbn:Co¡iaasìna&r

doConffideAl'enaËo Fdt{iária dos'mÕæbotlet¡dere.brçodegpnanth, ænbnne N;f en/æNlÙ;da D*ædora:Co¡*rdæmatfulas@mprcruardoærqiffrdæ
gamntiæù lagaúedo rebrçodeganntia acin¡ descrihr.

sobæm*hlæiftrriñcatbrcAeoldol¡rst¡ursfrcathfrdeAlernfroFd.räb#kntìæi5(ile*arirndeisótlcu"ffipøpesøñiAefr)
h¡dodeþsnßaþvalortohlde€nobrionrsnanteeq.i*leæse$ftesrleælaserrccah.¡edonerahærÈ(a)3{rê$næefrærunns¡rt¡ti6
ombæe16úIimTaoü(ofunædeftüoatdo)ô¡*adaæbs3;eþ)6(sis)r¡ædedeæesaslebcbÉaGlùrr*beIPTUdclnó,¡dr

Gaãrhsû)A¡enâÉes

Erúsm: FbbibecSeariti¡adoraSA.

Æir,[ECRI

SáieL1L ffi1
\/olurre m Daùa & Enússãc R$ S.m.m,m qranli&dedeatiiæm
Data de\,trrinenln n/Wn22
Tao de"i.rc CII + ?/oaa. n@ BL
Staü.¡sll\ADMPTENTE

lrdnpþmenumpeÍ¡ùFendêrriu:-daSecuritiadon:ComøoaneúieriñæfrdaRadodeGnntbConente(2Øo),rdee¡bneçoaæodo;-daSsr¡riffira:
\(yiftaËodoRtrdodeResem,Ëfureqbaømesesdeabrìlajultm;-&Dnædora:Conpnaantedore¡nsedeR$5.54S.W,1Zdeaødoornaratifiødododiia30.0520j9;
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- & Da,edon: lvlab'irrkìs dos imó,€b (ArÞo ll de AF de lmoeb) corrÞrdo o ørrebnnrt¡ da hipobca; - ùr Dnædora: Co¡*l d?s mab,fubs dos lnóæ{s em gpnntil
æmgmrdoorcgi*odaAIeruËoHdrciáriaernfa¡crù*ruritbdora;;-&Daecbra:CopriadoBokim&Srbc'ÿËodasebêntl.tre;;-&Daedora:&rbr@akx{ardo

a oæmârriaou rËodosel,ertsËde\brdmentcAnbd@ re{erenbaas æridosdoqeg,urrdosemeirede201se prinyeiroseretedeæ19; -da DeÆ&rä:Balarude;
1Ïirnesù-dl,tefurerteaøTine*esde2018,LeTrinestedeæ19e2sTrirndeè2019;-ùDeædoa:De&t@,æ¡nadapebEmisoa,dennrñardoaonæcledirngo

dærecr¡$s,rnsperirdødejulhoàseÞmbo,cutuhoà&ærùqjaneÍoannrygeabilajunho;e-daDaædora:@iflonajunÞonerchldolpadibnrsrbàEss'rtumde

Ernis$o&DebênUres

Gaarhs tûRegireFü,rÉioePattuûb$pardqfr)A¡enaÉoFri{äbèfnjwbefr) Rndo&bena

E¡risqa FbhhcSeqritiador¿ SA.

ÆiÆCR

Sáþ:114 Entsãa1
\ftlr¡æ rn Daa &Emisãc S 16m.mp Qfflidadedealii6rcm
Data

Tæ.adeJtmcf
StaüÃlMItMP{".EÍVIE

lrnùnplemerumpeú¡ùpendêrrlas:-úSeafitbdor¿:Derrnrffa$eFinarreinsdaEmisora, reÞrelbaoarþde201-8;e-ciaDaædora:RelahrrbdeHirndode

feæleiroaahile rrnioa ir rlln

RqBirEFú.xi¡ioef*iúr¡osepa@FlA¡s€Éoft.riít¡êfnóæif tvresedessnbædædequaûquerâar;F}Ëadaeqrepsøradæport€s
pesøñ*æ+ætilaËmopartæleir'@rdornprinerrbfu Olrt¡des@e[n{ Rrdodehra.
tu*lir*fi)

En*sa Fhb'hecSeq¡itiadoa SA.

¡[icCH
Sáþ:119 Enúsãc1
lôtrremDataèEnúsãa Qantät'dedeatirælffi
m
Taa & }uæ, tffi/odo€Dl + ÿ/o a.a m h 25¿

ffi.cIM,DMPtENIE
lradnpþnænbrcpeú¡dcFerdênciæ:-daDe,edon:RehtnbTrimd^aldeDdinafiocleRearwqænÞrdooswlorsepercentn'scledìnadosacadaEmøeenclìmenb

Aho. aærnpanlrado dm ærnproanÞs e o crorægranra de aarçc de obræ de cada Fmpeerdinretl Año, rpç tenrea do Aneö lV ch CCB, ldÞrenÞ ;nç lärrefre de
Outuho/201"8a DæmÞ,o/2üIB, Jarrrrrcll?ftisa Mrrpp019, AbriVzOlS a Jun|r,lfr19.
GarõfinH¡rEFdräioePñimörbSepraAqft¡e{EÉesFú¡iirbdelnróæbsoheiruÆblnesedæûbæù6eq.€iqærôüsFadorqsdoe<re*5
pe58æñ*a6,asf,mhdoarcçrcÐùèpebpolb.nlei@rdorrpirwtodæOrtspeAararü*qRrdoÈResra,q.þrdorddããácohionurbræ,
aptradonreluhute,eq,i¡aleîtEa3FÈdefrcRem'flerdbe6ræêdesp¡effiaondonÉbePlUfuhróæb,

Ërisra: Fhb'MSe<uitizadaasA"

ÆiuaGü

Sétþ:120 Enisãc1
Vbl.¡re rn Dffi è Errús6ãc S $.m.m,m Qnntiùdedeati¡,wæm
tlata de\ft ncircrb 19 I 6lñ26
Tao de Jr¡æ IPCA+ g.Fr6 aa. m be360
Staü"6¡IMDMñfNIE

¡c¿nppnsm rppgi¡da Fendêrriu:-Apm@do irdiæ deGarantia,æm desoìÉo irìdiuúdnføada &tchliùded6 Dr€ib6 Credíbricn recebklcse ryos na ConÞ
AneËùdora, re.Þlej]b æ mes de julho; - fupia do Ternr de Lìkra@ da AlerE@ Fducjárb do lrno,el Riffi ao Bano ABC Bræil S,A, orrc gnntia da CCB 4841618,

ænbnred 25 doConffideAIEn@ Fdtriírb lnìod Ribeirão;- Rdãhlb N4er6aldeGeSo, rfuaø nresesdea¡tuhoa deærnbro; - Relrtlriode DdinaÊode
Recursoc,ocrnÞndoGmrnpo\Ænhs,oorcgnmadeaançodeobrædosEmpeerdinìenbsAho,runoHesdoAne¡rllldaEsûifundeEmi$odeDebênfures,emlinhacom

aesimatir,ade*=tirxSoderribrnAnooll&E¡rihmdeEmls$odeDebfotu¡s,referene¿xxæri!æente0ÿ01,2019a 28/0217ff9(þ,fuernnrarp),0ÿ03¡2019a
3V05l2019(d€lftjoemjunlo);-Cophdooornganradearançodeokædo;EmpeerdineflbsA[odøperidosæirqla;-Cophdaprpüír']laL57.ffie8l..]50ornpoardo
oregi*o&6arantb;-2sAdiÞn€nbäoTennodeSecuritizaSo;-29Ad'lbmentoaEmisãodem;-leAlitamsrhla Esib,r¿deDebênhrresrqú-adonalunbCorrerciaf -2.

Adibnre"rtoaEsûituadeDebênhrreregslðdonaJunÞConisciat-leAdibrnefltcaoConffideCessãoregi*adomRIDSPeRikeirãoPrgù];e-lqAdÌhnrer-rtcaoConffi

de Oessão Fd^dári¿r regifrado rn RID RiLreirão Prdo.

Gar¡ri¡sG(Røtta€ocnæsegúÈsgratic(i)¡¡emeesgúx¡¡rtrsdelmóæb(ÐCesgoHnäb&Di€itncOædtrsdqOnqræ
RrdodeResenã.Gar¡li¡qqsûndaønaSáþ121eù leEnúsãoú l-bbfuc

cec-cgtutuútatey/

E¡rúsora: Fbh'FcSeoritbdonSA
ÆiuaCR

Sérb:121 Enúsãa1
\bl.ne na Dffi * E|ll¡dû RS 17.m.m!0 Ctentiùde&atiiæilm
Ëh de\,€nitreru 1fr/tr,12f,26
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TaedeJr¡æ bæ360
STaû¡SIMDMRTNTE

lrdmpþnænu rc peÍ¡û Ferdêrril;: - Aruraão do idbe de Garantia, om dsolfr inlivkd¡atæda È uullsde dos Drcihx Cftldi6rios receåkh; e pigcs na Conu
Afl'evddadora, rcfercnb ao nê de julln; - Aqiâ do Ternro de tiberafr dd Aiierndo Fdr¡ciárb do lmó,el Ribei6o ao Banæ ABC Brasil S,A, ænn ganntia da CCB 4&11618,
onfunrBd 25 do0onrakldeAliena@ Frü.KiáÉt lmóælRihiËo;- Relaþfu fvlersaldeGesåio, referenÞam nesesdeouulhoa deærnlrc; -Rehub de Dedina@de
Realms,conendo$trnprctãntes,oonogranradeaarçodeobræd6knp€erdirnenbAio,rnsnroHesdoAnsollldaEsiundeEmisodeDÊbêñb"rres,emlinlnæm

aesineti\âdededjrn$odesa'iÞnoAnoolldaEscritundeEmisãodeDebårtures,rderenÞaæperirdæ elfve1ý11fñlga?Sl)Unßbxlltùemnurp)01,O3¡2ûJ9a
3ÿ052019(ds/ídoønjunlio[-Co¡iiadoor:rrcgranudeaanpdeokædosEmpneeriJrnenbsA[odæperbdææi'ru;-Cof*Ìdamãrirlla157.ffie8]'L50cornpuancb

otqiÙodtgaantb;-20AdibmarbaoTamodeSeorritizaft;-æAdibrnffloaEmisgodem;-1sMrÞnæntraEuib.radeDebên[uesrqtradonaJunÞOonerciaf-P

AdÞnEnt3aFsifi.radeDebêntururegi*adornJunbOonre*lN-lefulÞnnentcaoConeftrdeCessorqtffidonoRÏDSPeRlffiPreb;e-lsAdibrnenbaoConF¿b

de Cessão Fdr-riária rqgifrado rn RfD Ribeião Pfttu.

Gar¿rù¡sG(Rona¡âooîæsegrinesgilrüi¡rfi)¡¡elqøesn*xiárt¡sdelníræb1i¡c"¡qoFd.fiárb eDieimCædniþF)hurnssade6FdxiíÈ;e[n4
RrdodeRænÆ.Garrfbonpûndaqnagiþl2fFú laEnisãoù l.hbiÞsec

Ënúwa: Fbkkseq¡itiadm S.A"

Æilafi
Sáb:123 Enûsäa1
\bfrre 1m

Tao dejuc Cttl + 4/oú. rFfu?s?-
Sbû.e:IM,DMPIËNIE

lrndnpþnænumpeú¡dq Mârries -Relauiolämesb-alde DestinâÉodeRecursos, pornreirdede&raSo nafunrn desab mAnoo lllà Esøib.lra deDebêntum,
del/i*rìenb assirndo pelcs repesermnæs @a's da Deedon aæmpanha& do oorngnnn ßho finarrcinr do Empreerdirnentr Ah¡:, ben omo do @nffi socjal &
pogbtrriadoEmpeetdirnerlbrAhoempbsdæont"absqæderamøþem, rcspedimsrcûasfrecabeærsarquir,æmbrmatl'XI\4L:rffiaoærírdo0ir¡06/201ga
3VC82019; - da Doedoa: Co¡i.a da Bøihra de Debêntures, ds/idamenb rqrtråda rE JtÆÉP; - & Daædom: livro de @ifo de Debênb¡es ¡,bmirìati!r,$, @ndando a
Sealitizador¿ orno f¡tllar das debêntu¡es; - da Dq/edon: AGE da @ Emp€endinre¡hs rd a cuilho de 2018, qþ ordem do cln era apror@ ù pesenÞ operaÉo,
dêi{.darnenþ rqifa& na JUCtrP; - da Daædon: AGË * Cffi PartjcjË{o$ rd a ot¡hibo * 2018, ojl¡ ordem do dia ea apoaso ù preËnte operapo, dilicbfiìente
ttgi*Ìxfu nalL-KESe-ó Do,edora:ÁbdeRzuniãodesæjos& bærna Ëmptændinpnbe;ref a ouuhode20lS,o.rþ ordøn dodiaua apurafrda pruenteopaa$o,
del/i&n¡enþregisadanaJUCÉP;e-&DsÆdon:AhdeRflniåiodeSqi:sdaOpg'gConssutøaref ao;tubûde2ûlgqjaqderndodiaenapu@úpeseneoperafro,
dq/iùnrente regúa& na JLJCÉP

Gffiii¡sti)A¡s'EÉo Fdräbde}rrtiÊbefi)Façamgadapehæe faiinÉesSA,CEGG@rúrffiaelropadmIIDAe3(t€slpesøñ*a,@rtunæ
orrtamTenrpdeSeorutpo

Enisa: l-bhlæc Seo¡itia&n S-4"

AiucC¡U

5érþ:1.24 Enúsãa1
\bfunæ m [bta de Eniñãc S 60.m.mp0 q"€ntiHeeâûii,Gm
Dffide\êncirurbNúlnD
Taa deJtrc GiFM +9þ70 aa. rn bæe 3fl I
Staü"GIMDIMRENTE

llIlùnpgnrru rp pei¡da Ferdêrri¡st - da Securitizìdora: Helat¡rb Gererrbl æntvdo æ inbrnra@ i1ørt1fui&s por kte e qæ edâo *søiras no Conb-atr de fuSo
Ftdtci1rb, rdLìentsacxnre¡esdedemnhoajunþ-& Daædora:ConrabdeAlerugoHdrciáriadefuctas0!rç}sÙadoroRmùO&&deGoiånia/GO;-&ûædora:
Cont-aodeAþn@FdwkíriadeQ-þbs@rqifadonoRTDéCèdedeGoiânb/GO;-ùDoædo.a:Cont'aodeAhrnfrFdrriárbdeqrotu@i.WadormRft¡ù
Ûdadedeftiânia/@e Maær.ç/ES;-& DaædoralConffideCessãodeûed¡h6, regiú-adormRIDsdeGoiânÿGoegoMatetaþ;-da Deædora:ConffideCesgo
Frf.rùírb04, regisadonoRlD&t&dedeSãoVlau,qiEs;-da Ds,edo€:AdiÞnìenbAnualaoCcnbat¡deCessäoHdrciiria0f., pan@nternphrosahJsqrrcdærerdæde
bbsdoEmpeendinsrb¡0leaab.sh@dcsArìeoleltq.þ va7r,efa3u1ý2tß,regffiadormRTDs&qdadedeC'rkìba/i\4Ïe9ohub/Sp;-daDaædoa:AdiÞnrerrtc
An,lalaoCorrffideCessãoFdujári¿lC2,peraænÞmpbrosHrsqrndaswrdædebþsdoEmpeerdims-rtc02eaab.nlæËodosAreolellcuþpraæera3V0l,âû19,

rcgisadornsRlDsdatúchdeTarpnffieSãohub75P;-daDsÆcba:AditanenbArulaoConffideCes€oFdrciárùìß,ftmænhnÉro$at¡qndærerdasde
ktsdoEmpeerdinrerrtr03eaah-alizafrdæAnerclello& Vaæ*a3ÿ0f2Ð19,regi*adonosRTDsdãCúdedetri¿ìhíA4reSãokiub¡9;-daDa,edora:Æiemenh)
AnualaoGvrtat¡deCeSoFdt"rjária04)FmmflEfipbroslã[sqrcdærerdædebGsdoEmpw*dimento04eaatuanæfrdmAneolelloþprazoa-a3ÿ0Jr2019,

rcgitftdo rp6 RfÐse tede deSÃo lvlau¡ir5eSão hub¡SP;-da Deæcbra:trbtiñc@aogAdquimhsd6empeendirryHrbs, ¿¡ætra da prc¡entecesgofidrrliÈ de
D{rcihsctedi6rbq-da D$,€dord:Co{'npoaÉodo pçnrenbpela Deædora0lBrDUSFËVÁFZEAGRAÍ\DEuËA&ceduladeOdit¡Barrarbedosnspectir,csoediu;-
innb&iri:g, cs q-eb enonftan¡se virruladæ à æ Serie da 1s Emis#o de Certiñcadæ de Reætriæb lnrcl¡i¡árts & Forb Seotritiædon 5A (Ðfuich?i corn a @rsecß.efiÞ
libetafrdaoessäofiùd¡íriaded¡rcitosotediurbsrefuertesaosbBdoEmpeerdinnerb0l(?CordlçãoSuçerrivafl;-eDaædon:AlÞnËodoConb-atrsajalùDs,€dorà

01BrÛUSpËVÁRZEAGRAI\DËI"TDA,ñældo@nturasquobsale¡ladæemfurordaSeoÍittzadora, 
'egj*adanaJunÞComercbl;-& 

Ds,€dc[a:AlteraËodoConffiSocbl
daDoskrla02&tluspef¡NG,qnÁfrqSERRAuDA,hændo@rdarasqurhsalþnadæernfa,qúseoJrftiadoraregiùadanalunbConrercbl;-daDaædora:AlbraSodo

ConffiSajaldaDs,edoraCBBtlJSPECulAM0lUDA,å¡endÐ@rìsaræqr"ohsalerndæernfu,ardaSearitizadcx-a,regifa&rnJunhûome{rial;-daDs¡edon:Abração

doConffiço.'ald.ìDoædoa04BrÐtiSPESÃO{VIATELJSUDA,faæi"dooordaræWohsal'renadasemtntrúseoiritiãdoa,regisùaó rnJunÞconacia}-ú Daædoa:
RelaTorb'frimeslrãlcornpn'randoaDestinafrodosReo.rsosdasCeduþconbrrnerrìodebmAneo\illdoTerrncdeSeoritbdo, rderenÞao¡:eri:dodeþreiroa rïwF¿/1g

rderenÞ ao errena ft wb e3Unftn&eabilajunhoÉ9;-da
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Demorrtades finanæial h:¡hrreæs, aærnpnhadæ de nohs o<pliøiv-æ da BRDU Urjnnisnn (Avlkta) n*rerte ao
erìcenarnenb

orþ pr.rc era 30 de abrt/]g; e - da Daædon:

Crarafûu [)oAalemcadar,nradæCed,ås;(¡) a&sãoFúri*bdeDiebffibû!@Gle04;F)aA&naÉoFtutábdee¡ffi ûtB(Be0A

Ërúsøa l-bHbecSeoritüadon SA
AiicCH
Sétþ:129 Ënúsãa1
\hl¡ræ m Dffi & Errùsãc N 74.m.mp Q.Entiúdedeaûiræ:74m
Dah

Tõ€ bæe25¿

Shü.cIMDMPI-ENIIE

Itnùn*nænbrcpi¡dc tundêrrciæ: -da SeorÍtizadona:\Aìfiæéodo tundode Depesal rcfereneafeeeiroajulþ -& Doædon: RdabrbÏrirn€fa[corn a dffiiçao
dehlln& eear-djlae DedinaftdeRÊcttrsm rmbrnrcsdoAneoV ù m, dessændomwbmeperæntp'sdedjrædosa cada FmfleerdirnenblAloa¡Jkado m
rcspecti\¡3 perino, deæmhoÆ018 a feæreioÆ19, nnrço¡2019 a nek:,/fiI9 e junlnþOi9 a ag@p019; e - da Daædora: Oopía assìrndas dos j.l Conffils de Aj'enãdo
Fdiciírh.

Gtiltb GO{ conbrãoorna segúfe garartb:AleraÉes Fd.riárbde ùÍjrÆb

Enisora: Fffi ec Seo¡itiaùa SA,

Æiì/cCfd

Sétþ:L30 ffiL
lblrrnmDæ&ffi Q-nti&dedeatirs4ffi
Data de\ÆnchenU n /gL/ñ21
Ta{a de"hrG ol + 9/o aa, rEfu?5L
Slah¡s:lMfXMPtÊNIE

Wnpgnærm m pi¡da perdêrrbs: - da Dsædorâ: Conffio de Al'en@ fri'räria de Ctþbt dq/tlan'€nÞ reeffiado rps RTDs da Cdade de São huúo¡Sp e Rb de
Jareiro/fi.l; - da Doædon: Alt€raFo do Conffi Sæial da SGjerlade RAIE FJO EMPREENDMENIÐs il\mBUAnnS [IDA, æn#ndo o regidro & ganntia ern h,or &
Sea¡ritiãdora,deiiilanenterçgi*adornjr"nbonercialæmpeæneflUCfnA)-& Dq,€clora:ConffideC€sSo,dsiiÈrnenÞregñado mRTDdoRbdeJareio/Rl;-&
De\¡edora:ConbãtldeDùibuiËo,dsddanenÞasinadoælæparB;-DocunenbsdeapmÉosocí'larbdaemisä:eout4adægmntialdaÅÈnenteregtrad6nas

Junbsfuntercbis,de:RaþRbEmgeerdinentcslrmbliárbsltú,hænConsutomelrmrpomdoraSAeãænparhrtkìpaSesSæHrbslhla;-úDoædora:lrdrunrenbde

Allena€oFddiriadelnú/el,då/idånìeflbasinadopehspræs,crsobnlBsldoærsfutJoernsubsu'tuiftàQtirasernganntia(¡raæae3V0ÿ2U0Laonpanlndrdæ

mafílhs ærnpo¿trdo o regiúo da gamrtia; - da DaÆcbn: Rebhrfu Triîeú"| de ærnpcr¿fr ú DdirnÉo dos Rerursos e o øonogrann de aanp de obas do
Emp¡ændrrenbAtr,o,rffbnrosd¿ìCG,refenneaoperirdo*æmhoÅ8afeærdrofigernarp/EamabÉ9;-d¿rÿn¡ritizadoa:\brifia$o&rnanuÞr$odaRaäode

C:¿¡antiaernrpminimoL5CP/"dowhblr¿ldasOhtæ6esGaantidas,r*renþ¿mrnæeide deembro/2018a junlxr,ä019.

aefelinordiuiþdan¡er@FúxäbdeffiÆis

Enisa: FHihecSeoritia&n S.Á,
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DebênUrcsqedaærãoe*arærnpanha#dødø;nrorrsompobaórbsqædønorúema@nededinndodo\åbr&Emisão,refuenbaoperirdodeabrtr¡2019
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Erirca: l.hlbecSea¡itizadra SA.

Air,aCH

%rrI44 EnúSa1
\ft l.rre m DÉ & Errisãe &S 96C0,mp Q'rantiúdeèatirlw¡96m
ffidel,krinerEæ/Øfn24
Taa deJtræ CD + ÿ/o a¿ ru bæe ?qt

Staü.c:II'.IADMHENTE
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Ahoapllcado,m repea¡r,t¡pedno, irduirdoæpnsd6onffi6erþbsfscabrnfonret)')0ýlt) refereneaoæridodeMabaJulho;-da Daædøa:CopiadoCfftã¡3&
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d.5.L1,6,1ù Ëscrih.rm deDebênUres;-& Doædo"¿:l¡r^dædeAralb$odoslmoæboL*bdcrlrúunenbsdeAlþnâdo F&räriadelmoær6,se hcru\eç-da Ds€ftrð:
Copa do lrffurnentl de 1e Adibrneîtc e AienaÉo Fdrriária de lmó,eb SFE Tabantþuaa, deÀSnænb regifadæ 16 RGI ærnpdenbq e - da Daædora: Co¡i: ès
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ANEXO VIII
Ao rERMo DE sEcuRIT[zAçÃo DE cRÉDrros rMoBrLrÁRIos DA tz3a sÉnre DA ta

¡N¡TSSÃO DE CERTIFTCADOS DE RECEBÍvns rMogrlrÁRlos DA HABITAsEc
SECURTTTZADORA S.A, CELEBRADO EM 20 DE SETEMBRO DE 2019

Declaração do Coordenador Líder

HABITASEC SECTJRITIZADOR.A S"4., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, na 2.894, 90 andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEp 01.451-g02,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.304.42710001-58 ("Coordenador Líder" ou "Habitasect, na qualidade de
coordenador da oferta pública de distribuição dos Cetificados de Recebiveis Imobiliários da 173a série da
1a emissão ("Emissão'), em que a própria Habitasec atua na qualidade de emissora dos Certificados de
RCCCbíVCis Imobiliários da Oferta e a OLIVETRA TR.UST DISTRIBUIDoRA DE TÍTULos E vALoREs
MOBILIÁR.IOS S.4., instituição financeira, com filial na cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na
Rua Joaquim Floriano, no 1.052, 13o andar, sala 132 (parte), Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 36.113.87610004-34, atua como agente fiduciário ("Agente Fiduciáriot, declara, para
todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora e com o Agente Fiduciário, a legalidade
e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, a
consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão

São Paulo/SP, 20 de setembro de 2019.

FIABITASEC SECU RITIZADORA S.A.

%*nV/Ø-
Nome

Cargo Vicente Postlga Nogueira
RG:877836

CPF:076.811.149-A7

ll¡ræe ffielro doVallc Neto
RG:44.8¡t8.3¡15-2

cPF:308.æ0.4t8-07

Nome:

Cargo:
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