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TERMo DE sEcuRtlzAçÃo DE cRÉDrros rmoBrLtÁn¡os DA 168" sÉn¡e DA 1u emssÃo
DE cERTIFtcADos oe nrceaívErs rmoBruÁnros DA HABtrAsEc sEcuRtlzADoRA s.A.

Pelo presente instrumento particutar:

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedade por ações com registro de emissor de
vatores mobitiários concedido pela CVM, com sede na cidade de São Pauto, Estado de
são Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,9o andar, conj. 92, Jardim
Paulistano, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ sob o n" 09.304.427/0001-58, neste ato
representada na forma de seu estatuto social, por seus representantes legais abaixo
subscritos (" Emissora " );

Na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10'da Lei no 9.514/97
e da lnstrução CVM n'583/16:

VoRTX DISTRIBUIDoRA DE TíTULos E VALoRES MoBtLtÁRtos LTDA., instituição
financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Pauto, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima no 2.277,2o andar, conjunto 202, CEP 01452-OOO, inscrita no
CNPJ sob o n" 22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu estatuto
social, por seus representantes legais abaixo subscritos ("Aqente Fiduciário");

Sendo a Emissora e o Agente Fiduciário doravante denominados em conjunto como
"Partes" e individuatmente, se indistintamente, simplesmente como "parte".

As Partes vêm, por este, e na methor forma de direito, firmar o presente Termo de
Securitização de Créditos lmobiliórios da 168a Série da la Emissão da Habitasec
Securitizadoro S.A. ("Termo de Securitização"), para vincular os Créditos lmobitiários
representados pela CCI (conforme definidos abaixo) aos Certificados de Recebíveis
lmobitiários da 168" Série da 1u Emissão da Habitasec Securitizadora S.4., de acordo
com o artigo 8o da Lei no 9.514/97, a lnstrução cvM no 414/04, a lnstrução CVM
no 476/09, e demais disposições legais aplicáveis e as ctáusutas abaixo redigidas.

1 Definições

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

1.1.1 Exceto se expressamente indicado: (a) patavras e expressões em
maiúsculas, não definidas neste Termo de Securitização, terão o significado
previsto abaixo ou nos Documentos da operação (abaixo definido); e (b) o
mascutino incluirá o feminino e o singular inctuirá o ptural. Todas as referências
contidas neste Termo de Securitização a quaisquer outros contratos ou
documentos significam uma referência a tais contratos ou documentos da
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"Adouirente" O terceiro adquirente das unidades dos lmóveis
objeto das AF lmóveis.

"AF Cotas Devedora" A atienação fiduciária da totalidade das cotas
representativas do capitaI sociaI da Devedora,
conforme prevista na CCB e no Contrato AF Cotas
Devedora.

"AF lmóvel Adicional
Pautistânia"

A alienação fiduciária de bem imóvel em garantia
que recai sobre o lmóveI Adicional Paulistânia,
constituída nos termos do Contrato AF lmóvet
Adicional Paulistânia.

"AF lmóvel Adicional São

José"
A alienação fiduciária de bem imóvel em garantia,
que recai sobre o lmóvel Adicional São José,
constituída nos termos do Contrato AF lmóvet
Adicional São José.

"AF lmóveis" A AF lmóveis Atto Rio Preto, a AF lmóveis Jardim dos
Taperás, a AF lmóvel Adicional Pautistânia, a AF

lmóvel Adiciona[ São José e a AF lmóveis Adicionais
Longitude, quando referidas em conjunto.

"AF lmóveis Adicionais
Lonsitude ,,

A alienação fiduciária de bem imóvel em garantia,
que recairá sobre os imóveis localizados na cidade de
lndaiatuba, Estado de São Paulo, correspondentes (1 )
ao Lote no 6, Quadra C, do Loteamento Jardim São

Carlos e (21 ao Lote no 3, da Quadra C, do
Loteamento Jardim São Cartos,.conforme descritos e
caracterizados na CCB e no Contrato AF lmóveis
Adicionais Longitude.

"AF lmóveis Atto Rio Preto" A atienação fiduciária de bem imóvel em garantia,
que recairá sobre as 103 (cento e três) unidades
imobitiárias do empreendimento imobitiário
denominado "AIto Rio Preto", locatizado na cidade
de 5ão José do Rio Preto, Estado de São paulo,

conforme descritas e caracterizadas na CCB e no
Contrato AF lmóveis Atto Rio Preto. Nos termos da
CCB, a AF lmóveis Atto Rio Preto será constituída peta
SPE Atto Rio Preto em até 30 (trinta) dias contados

maneira que se encontrem em vigor, conforme aditados e/ou, de quatquer
forma, modificados.
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da data da data de implemento das Condições
Adicionais.

"AF lmóveis Jardim dos

Taperás"
A atienação fiduciária de bem imóvet em garantia,
que recairá sobre as 155 (cento e cinquenta e cinco)
unidades imobiliárias de empreendimento
imobitiário denominado "Condomínio Jardim dos
Toperás", localizado na cidade de Salto, Estado de
São Paulo, conforme descritas e caracterizadas na
CCB e no Contrato AF lmóveis Jardim dos Taperás.
Nos termos da CCB, a AF lmóveis Jardim dos Taperás
será constituída pela SPE Jardim dos Taperás em até
15 (quinze) dias contados da data de implemento das
Condições Precedentes.

"Aqente Fiduciário" A VORTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES

MOBILÉruOS LTDA., quatificada no preâmbulo deste
Termo de Securitização.

"AmortizaÇão Extraordi nária
Compulsória das CCB"

A amortização extraordinária compulsória da CCB,
que deverá ser realizada pela Devedora nos termos e
condições previstos na Cláusuta 2.7 da CCB.

"Amortização Extraordi nária
Voluntária das CCB"

A amortização extraordinária voluntária da CCB, que
poderá ser reatizada peta Devedora nos termos e
condições previstos na Ctáusuta 2.3 da CCB.

Extr
dos CRl"

aa Tem o seu significado definido na Ctáusuta 6.1.1
deste Termo de Securitizacáo.

..ANBIMA'' A ANBIMA - Associação Brasiteira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais.

"Assembteia Geral de
Titutares de CRl"

A assembteia geral de titulares de CRI a ser realizada
em conformidade com a Ctáusuta Onze deste Termo
de Securitização.

aaAutoridade ,, Tem o significado que lhe é atribuído na 7.1.4.2
deste Termo de Securitizaçáo.

"AvaIt' O aval prestado pelos Avatistas no âmbito da CCB, em
garantia das Obrigações Garantidas, nos termos da
ccB.

"Avatistas" Os seguintes avatistas e principais pagadores da
dívida representada peta CCB: (a) a Longitude, (b) a
IBEN, (c) a GPCI, (d) o 5r. Guitherme, (e) o Sr.
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Gonçato, (f) o Sr. Luiz André, (g) o Sr. Ricardo, (h) o
Sr. Rodrigo, (i) o Sr. Eduardo, (j) o Sr. Luiz Henrique
e (k) o Sr. Gabriel.

"Banco Liouidante" O ITAU UNIBANCO S.4., instituição financeira, com
sede na cidade de São Pauto, Estado de São Paulo, na

Praça Atfredo Egydio de Souza Aranha, no 100, Torre
Olavo Setúbal, CEP 04726-170, inscrita no CNPJ sob
o no 60.701 .190/0001-04, responsável peta
liquidação financeira dos CRl.

"Boletim de Subscricão" Cada botetim de subscrição dos CRl, por meio dos
quais os lnvestidores subscreverão os CRI e
formatizaräo a sua adesão a todos os termos e

condições deste Termo de Securitizaçáo e da Oferta.

..B3rt A 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Batcão e a 83 S.A. - Brasil,
Botsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM.

ttccB"
A Cédula de Crédito Bancário n" 41500616-3, emitida
peta Devedora em favor da Cedente, em 29 de
novembro de 2019.

"cclrt A cédula de crédito imobiliário integral, com
garantia real fidejussória, sob a forma escritural,
representativa dos Créditos lmobitiários, emitida
pela Emissora, nos termos do 53" do artigo 1B da Lei
n" 10.931 104 e da Escritura de Emissão de CCl, a ser
convertida em céduta de crédito imobitiário integra[,
com garantia real e fidejussória, sob a forma
escritura[, quando da constituição das AF lmóveis e
das CF Recebíveis.

"Cedente ,, A COMPANHTA HtpOTECÁRn ptRATtNt, instituição
financeira com sede na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Cristóvão
Cotombo, no 2.955, Conjunto 501, CEP 90560-002,
inscrita no CNPJ sob o no 18.282.093/0001-50.

"CEF" A Caixa Econômica Federal.

"cETlP21" Tem o significado que lhe é atribuído na Ctáusuta 3.2
deste Termo de Securitizacão.

"CF Recebíveis ,, A CF Recebíveis Atto Rio Preto e a CF Recebíveis
Jardim dos Taperás, quando referidas em conjunto.
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"CF Recebíveis Alto Rio Preto" A cessão fiduciária dos recebíveis presentes e
futuros, de titularidade da SPE Atto Rio Preto,
decorrentes da comerciatização das unidades
autônomas do Empreendimento Alto Rio preto. Nos

termos da CCB, a CF Recebíveis Alto Rio Preto será
constituída peta SPE Alto Rio Preto em até 30 (trinta)
dias contados da data de implemento das Condições
Adicionais.

"CF Recebíveis Jardim dos

Taperás ,,
A cessão fiduciária dos recebíveis presentes e
futuros, de titutaridade da SPE Jardim dos Taperás,
decorrentes da comerciatização das unidades
autônomas do Empreendimento Jardim dos Taperás.
Nos termos da CCB, a CF Recebíveis Jardim dos
Taperás será constituída peta SPE Jardim dos Taperás
em até 15 (quinze) dias contados da data de
implemento das Condições Precedentes.

"CondiÇões Adicionais " São as condições precedentes adicionais para a

transferência à Devedora ou a terceiros por esta
indicados, das demais parcelas dos recursos
referentes ao desembotso do Vator do Principat da
CCB, conforme previstas na Cláusula 1 .4.2.3 da CCB.

"CondiÇões Precedentes" São as condições precedentes para a transferência à

Devedora ou a terceiros por esta indicados, da
primeira parceta dos recursos referentes ao
desembotso do Vator do Principal da CCB, conforme
previstas na Ctáusuta 1.4 da CCB.

"Conta do Patrimônio
Separado"

A conta corrente no 13603-1, agência 7307, mantida
junto ao Banco ltaú-Unibanco S.A. (cód. 341), de
titularidade da Emissora, na qual os recursos
oriundos dos Créditos lmobitiários serão
depositados.

"Contrato AF Cotas

Devedora t,
O "lnstrumento Particular de Alienação Fiduciória
de Cotas da TAP ARP Empreendimentos lmobiliórios
e Participações Ltda. e Outras Avenças", cetebrado
em 29 de novembro de 7019, entre a Longitude, a

IBEN, a GPCI e a Emissora, com a interveniência e
anuência da Devedora, por meio do quat foi
constituída a AF Cotas Devedora.
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"Contrato AF lmóvet
Adicionat Pautistânia "

O "lnstrumento Particular de Alienação Fiduciória
de Bem lmóvel em Garantia e Outros Avenças",
celebrado em 29 de novembro de 2019, entre a

Paulistânia e a Emissora, com a interveniência e
anuência da Devedora na presente data, por meio
do qual foi constituída a AF lmóvel Adicionat
Paulistânia.

"Contrato AF lmóvel
Adicional São José"

O "lnstrumento Particulor de Alienação Fiduciária
de Bem lmóvel em Garontia e Outras Avenças",
celebrado em 29 de novembro de 2019, entre a São

José e a Emissora, com a interveniência e anuência
da Devedora na presente data, por meio do quat foi
constituída a AF lmóvel Adicional 5ão José.

"Contrato AF lmóveis
Adicionais Lonqitude"

O "lnstrumento Particular de Alienação Fiduciória
de Bem lmóvel em Garantia e Outras Avenças", a

ser cetebrado entre a Longitude e a Emissora, com
a interveniência e anuência da Devedora, em até 15

(quinze) dias contados da data de implemento das

Condições Precedentes, por meio do qual será
constituída a AF lmóveis Adicionais Longitude.

"Contrato AF lmóveis Alto Rio

Preto"
O "lnstrumento Particular de Alienação Fiduciária
de Bem lmovel em Garantia e Outras Avenças", a

ser cetebrado entre a SPE Atto Rio Preto e a

Emissora, com a interveniência e anuência da
Devedora, em até 30 (trinta) dias contados da data
de implemento das Condições Adicionais, por meio
do qual será constituída a AF lmóveis Atto Rio Preto.

"Contrato AF lmóveis Jardim
dos Taperás"

O "lnstrumento Particular de Alienação Fiduciária
de Bem lmóvel em Gorantia e Outras Avenças", a

ser cetebrado entre a SPE Jardim dos Taperás e a
Emissora, com a interveniência e anuência da
Devedora, em até 15 (quinze) dias contados da data
de implemento das Condiçoes Precedentes. por
meio do qual será constituída a AF lmóveis Jardim
dos Taperás.

"Contrato CF Recebíveis Atto
Rio Preto"

O "lnstrumento Particular de Cessão Fiduciória de
Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças",
a ser cetebrado na presente data entre a SPE Atto
Rio Preto e a Emissora, com a interveniência e
anuência da Devedora, em até 30 (trinta) dias
contados da data de implemento das Condições

4
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Adicionais, por meio do qual será constituída a CF

Recebíveis Jardim dos Taperás.

"Contrato CF Recebíveis

Jardim dos Taperás"
o "lnstrumento Particular de Cessão Fiduciória de
Direitos Creditorios em Gorantia e Outras Avenças",

a ser celebrado entre a SPE Jardim dos Taperás e a
Emissora, com a interveniência e anuência da
Devedora, em até 15 (quinze) dias contados da data
de implemento das Condiçoes Precedentes, por
meio do qual será constituída a CF Recebíveis
Jardim dos Taperás.

"Contrato de Cessão ,, O "lnstrumento Particular de Contrato de Cessão de
Direitos Creditórios e Outras Avenços", cetebrado
em 29 de novembro de 2019 entre a Cedente e a

Emissora, por meio do qual a CCB foi cedida à

Emissora.

"Contratos AF lmóveis" O Contrato AF lmóveI Adicional Paulistânia, o

Contrato AF lmóvel Adicional São José, o Contrato
AF lmóveis Adicionais Longitude, o Contrato AF

lmóveis Alto Rio Preto e o Contrato AF lmóveis
Jardim dos Taperás, quando referidos em conjunto.

"Contratos CF Recebíveis" O Contrato CF Recebíveis Alto Rio Preto e o Contrato
CF Recebíveis Jardim dos Taperás, quando referidos
em conjunto.

"Coordenador Líder" A Emissora, conforme autorizada pelo artigo 9o da
lnstrução CVM no 414/04.

"Créditos I mobi liários" Os créditos imobiliários decorrentes da CCB, que
compreendem a obrigação de pagamento, peta

Devedora, do Vator do Principal da CCB e da
remuneração da CCB, bem como de todos e
quaisquer outros direitos creditórios devidos pela
Devedora por força da CCB, e a totatidade dos
respectivos acessórios, tais como encargos
moratórios, multas, penatidades, indenizações,
despesas, custas, honorários, e demais encargos
contratuais e legais previstos nos termos da CCB.

r.cRl " Os Certificados de Recebíveis lmobiliários da 168u

Série da 1u Emissão da Emissora, emitidos com lastro
nos Créditos lmobiliários, representados
integratmente peta CCl, por meio da formatização
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deste Termo de Securitizaçáo, nos termos do artigo
8o da Lei n" 9.514197 .

"CRl em Circutacão" Significa, para fins de constituição de quórum em
assembteias e demais finatidades previstas neste
Termo de Securitização, todos os CRI subscritos e
integralizados, excluídos aqueles (a) mantidos em
tesouraria pela Emissora ou de titutaridade da
Devedora, (b) de titutaridade de qualquer empresa
controladora, controlada e/ou cotigadas de qualquer
das pessoas indicadas no item anterior, diretas ou
indiretas, ou (c) a qualquer administrador, diretor,
conselheiro, cônjuge, companheiro, pessoas direta
ou indiretamente relacionadas a quatquer das
pessoas anteriormente mencionadas, ou (d) parente
até o 3o (terceiro) grau de quatquer das pessoas

referidas nos itens anteriores.

Data de Desembotsoaa ,, A data do desembolso do Valor de Principal da CCB,

nos termos da CCB, que corresponderá à Data de
lntegratização dos CRl.

Data de Emissão"aa

O dia 29 de novembro de 2019.

"Data de lnteqralizaÇão" A data em que ocorrer a integralização dos CRl, em
moeda corrente nacionat, de acordo com os
procedimentos da 83.

"Data de Paqamento da CCB" Cada data de pagamento da remuneração da CCB,

conforme cronograma de pagamentos constante do
Anexo I da CCB.

"Data de Paqamento dos CRl" Cada data de pagamento da Remuneração dos CRl,
conforme Anexo ll deste Termo de SecuritizaÇão.

"Data de Vencimento Finat" A data de vencimento dos CRl, qual seja, 29 de
novembro de 2023.

"Data de Verificacão" Cada data em que haja a verificação do atendimento
à Razão de Garantia e ao Vator Mínimo do Fundo de
Reserva, que deverá ocorrer em, no mínimo, 3 (três)
Dias Úteis anteriormente a cada Data de Pagamento.

aa Devedora ,,

A TAP ARP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁruOS E

PARTICIPAçOES LTDA., sociedade limitada, com
sede na cidade de lndaiatuba, Estado de São pauto,

na Rua das Orquídeas, n" 737, sata 404, Jardim

A
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Pompeia, CEP 13345-040, inscrita no CNPJ sob o no

34.197 .594/0001-94.

"Dia Útit" Todo dia que não seja sábado, domingo ou feriado
declarado nacionaI na Repúbtica Federativa do
Brasil.

Comorobatórios"

aa Documentos Tem o significado que lhe é atribuído na Ctáusuta
7.1 .6 deste Termo de Securitizacáo.

"Documentos da OperaÇão" Os documentos que integram a operação de
securitização dos Créditos lmobiliários, quais sejam
(a) a CCB; (b) o Contrato de Cessão, (c) a Escritura
de Emissão de CCI; (d) o Contrato AF lmóvel Adicional
Paulistânia; (e) o Contrato AF lmóvet Adicionat São

José; (f) o Contrato AF lmóveis Adicionais Longitude;
(g) o Contrato AF lmóveis Atto Rio Preto, (h) o

Contrato AF lmóveis Jardim dos Taperás, (i) o

Contrato CF Recebíveis Alto Rio Preto, (j) o Contrato
CF Recebíveis Jardim dos Taperás, (k) o Contrato AF

Cotas Devedora; (t) o presente Termo de
Securitização; e (m) os Boletins de Subscrição dos

CRl, conforme firmados por cada titutar dos CRl.

"Eduardo" O Sr. EDUARDO MILITAO ELIAS, brasileiro, arquiteto,
casado, portador da céduta de identidade RG no

26.311.914-2 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o no

294.870.368-90, na quatidade de Avalista.

aa ,,Emissora A HABITASEC SECURITIZADORA S.4., quatificada no
preâmbuto deste Termo de Securitização.

"Emissão" A 168" série da 1u emissão de CRI da Emissora.

"Empreendimento Atto Rio

Preto"
O empreendimento imobitiário residenciat
denominado "Atto Rio Preto", locatizado na cidade
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na
Rua lpiranga, no 3.649, Bairro Boa Vista.

"Empreendimento Jardim dos

Taperás"
O empreendimento imobiliário residencial
denominado "Condomínio Jardim dos Taperás",
localizado na cidade de Salto, Estado de São Paulo,
na Rua Presidente João Café Filho, no 100.

"Escritura de Emissão de CCl" O "lnstrumento Particular de Emissão de Cédula de
Crédito lmobiliário lntegral, com Garantia Real e

l'4
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Fidejussório, sob a Forma Escritural", firmado, nesta
data, pela Emissora.

"Escriturador" A tTAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.., instituição
financeira, com sede na cidade de São Paulo, Estado
de 5ão Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
no 3.500, 3o andar, CEP 04538-132, inscrita no CNpJ

sob o no 61.194.353/0001-64, responsávet peta
escrituração dos CRl.

"Evento de Vencimento
Antecipado"

Tem o significado que lhe é atribuído na Ctáusula 6
da CCB.

"Fll Caixa" O Fundo de lnvestimento lmobitiário Caixa
lncorporação - Fll, fundo de investimento inscrito no
CNPJ sob o no 12.969.125/0001-03.

"Fundo de Distratos" O fundo de distratos a ser constituído mediante a

retenção de parte dos valores referentes ao Vator do
Principal da CCB, que constitui garantia subsidiária
das Obrigações Garantidas, nos termos da CCB e da
Ctáusula 2.8.6 deste Termo de Securitizacão.

"Fundo de Reserya" O fundo de reserva a ser constituído mediante a

retenção de parte dos vatores referentes ao Valor do
Principal da CCB, em garantia do fiel pagamento das

Obrigações Garantidas, nos termos da CCB e da
Cláusula nos 2.8.5 deste Termo de Securitização.

"Gabrie[" O Sr. GABRIEL FERNANDES DE SOUZA, brasileiro,
empresário, casado, portador da céduta de
identidade RG no 46.981.160-2 - SSP/SP, inscrito no
CPF sob o no 352.396.578-07, na quatidade de
Avalista.

aa Garantias t,
A AF lmóveis Atto Rio Preto, a AF lmóveis Jardim dos
Taperás, a AF lmóvel Adicionat Pautistânia, a AF
lmóvel Adicional São José, a AF lmóveis Adicionais
Longitude, o Aval, a CF Recebíveis Alto Rio Preto, a

CF Recebíveis Jardim dos Taperás, a AF Cotas
Devedora, o Fundo de Reserva e o Fundo de
Distratos, quando referidos em conjunto.

"GonÇato" O Sr. GONçALO LARA CAMPOS MATARAZZO,
brasiteiro, empresário, casado, portador da céduta
de identidade RG n" 30.703.123 - SSP/SP, inscrito no

h
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CPF sob o no 385.734.538-18, na quatidade de
Avatista.

"Governo Federat" É o Governo da Repúbtica Federativa do Brasit.

"GPCl" A Gpct EMPREENDTMENTOS E pARTtCtPAçOES

LTDA., sociedade [imitada, com sede na cidade de
lndaiatuba, Estado de São Paulo, na Rua Oswaldo
Cruz, no 1.256, sala 12, Cidade Nova l, CEP 13334-

010, inscrita no CNPJ sob o no 13.519.912/0001-16.

"Guitherme" O Sr. GUILHERME FERNANDES BONlNl, brasiteiro,
empresário, solteiro, portador da céduta de
identidade RG no 3075847388 - SSP/RS, inscrito no
CPF sob o rìo 014.609.100-01, na qualidade de
Avatista.

"Hipoteca CEF" A hipoteca atualmente existente sobre os lmóveis
Atto Rio Preto, constituída em benefício da CEF como
forma de garantir o Mútuo CEF.

..IBEN"
A IBEN ENGENHARIA LTDA., sociedade limitada, com
sede na cidade de lndaiatuba, Estado de São Pauto,
na Avenida Conceição, n" 2.945, sata 03, Vila Areal,
CEP 13333-015, inscrita no CNPJ sob o no

08.41 5.328/0001 -80.

"lGP-M" O índice Geral de Preços do Mercado, calculado e
divutgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

" I móvel AdicionaI Paulistânia " A fração ideal de 6,4308% (seis inteiros, quatro mil
trezentos e oito décimos de mitésimos por cento) do
imóvel locatizado na cidade de lndaiatuba, Estado de
São Paulo, locatizado na Rua Voluntário João dos
Santos, n" 919, objeto da matrícula no 173.741,
mantida peto Oficial de Registro de lmóveis da
Comarca de lndaiatuba, SP, correspondente à futura
unidade autônoma no 64 do condomínio "Residenciat
Pautistânia", que está sendo desenvotvido no

referido imóve[, nos termos do memorial de
incorporação registrado sob o R.2 e rerratificado sob
a Av.4 da referida matrícula, conforme descrito e
caracterizado na CCB.

"lmóvel Adicional São José" O imóvel localizado na cidade de lndaiatuba, Estado
de 5ão Pauto, correspondente ao Lote 01, euadra D,

do loteamento denominado Jardim Figueira, objeto
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da matrícula no 73.308, do Oficiat de Registro de
lmóveis da Comarca de lndaiatuba, 5P conforme
descrito e caracterizado na CCB.

"lmóveis" O lmóvel Adicionat Pautistânia, o lmóvel Adicionat
São José, os lmóveis Adicionais Longitude, os lmóveis
Alto Rio Preto e os lmóveis Jardim dos Taperás,
quando referidos em conjunto.

"Imóveis Adicionais" O lmóvel Adicionat Paulistânia, o lmóvel Adicionat
São José e os lmóveis Adicionais Longitude, quando
referidos em conjunto.

"lmóveis Adicionais
Lonqitude"

Os imóveis localizados na cidade de lndaiatuba,
Estado de São Paulo, correspondentes (a) ao Lote no

ó, Quadra C, do loteamento "Jardim São Cartos",
objeto da matrícula no 5.229, do Cartório de Registro
de lmóveis de lndaiatuba, SP e (b) ao Lote no 3, da

Quadra C, do loteamento "Jardim 5ão Carlos",
objeto da matrícuta no 99.697, do Cartório de
Registro de lmóveis de lndaiatuba, SP, conforme
descritos e caracterizados na CCB, os quais serão
objeto da AF lmóveis Adicionais Longitude.

"lmóveis Alvo" Os lmóveis Alto Rio Preto e os lmóveis Jardim dos
Taperás, quando referidos em conjunto.

"lmóveis Atto Rio Preto" As 103 (cento e três) unidades imobiliárias do
Empreendimento Atto Rio Preto, listadas no Anexo
Vlll deste Termo de Securitização, cuja fração de
76,11o/o(selenta e seis inteiros e onze centésimos por
cento) será adquirida pela Devedora com os recursos
oriundos da CCB, mediante a aquisição de cotas
representativas do capital socia[ da SPE Atto Rio
Preto.

"lmóveis Jardim dos Taperás" As 155 (cento e cinquenta e cinco) unidades
imobiliárias do Empreendimento Jaräim dos Taperás,
listadas no Anexo Vlll deste Termo de Securitização,
cuja fração de 48,90%(quarenta e oito inteiros e

noventa centésimos por cento) será adquirida peta

Devedora com os recursos oriundos da CCB, mediante
a aquisição de cotas representativas do capital socia[
da SPE Jardim dos Taperás.

(
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"lNcc" O indice Nacional de Custo da Construção, calculado
e divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

" I nstituicão Custodiante da

CCI''

A VÓRTX DISTRIBUIDoRA DE TíTULos E VALoRES
MOBILIÁRIOS LTDA., quatificada no preâmbulo deste
Termo de Securitizacão.

" I nvestidores Profissionais" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusuta
3.3.1 deste Termo de Securitizacão.

" I nvestidores Qualificados " Tem o significado que lhe é atribuído na Ctáusuta 3.5
deste Termo de Securitização.

" lnvestimentos Permitidos" Os investimentos em que serão mantidos os recursos
disponíveis na Conta do Patrimônio Separado,
referentes aos montantes ainda não liberados à

Devedora do Vator do Principal da CCB e aos

montantes referentes ao Fundo de Reserva e ao
Fundo de Distratos, conforme definidos na Cláusula
9.12 abaixo.

"lPcA/lBGE" O índice Nacionat de Preços ao Consumidor Ampto,
calculado e divulgado peto lnstituto Brasiteiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

..JUCESP''
A Junta Comercial do Estado de 5ão Paulo

aa Lonqitude" A LONGITUDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁruO
LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de
lndaiatuba, Estado de São Paulo, na Rua das
Orquídeas, no 737, sala 404 Corporate, Jardim
Pompeia, CEP 13345-040, inscrita no CNPJ sob o no

15.387.496/0001-75.

"Luiz André" O 5r. LUIZ ANDRÉ MATARAZZO, brASi[CirO,
industria[, solteiro, portador da céduta de identidade
RG no 3.770.128 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o no

028.330.348-49, na quatidade de Avatista.

"Luiz Henrique" O Sr. LUlz HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA,

brasileiro, empresário, solteiro, portador da céduta
de identidade RG n'27.670.057 - SSP/SP, inscrito no

CPF sob o no 221.435.338-02, na quatidade de
Avalista.
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..MDArt Tem o significado que lhe é atribuído na Ctáusuta 3.2
deste Termo de Securitização.

..MCREDH-I''
A MCREDH-l Participações S.4., sociedade por ações,
com sede na cidade de São Pauto, Estado de São

Pauto, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, no 955,
15o andar, sata A, CEP 04.530-001, inscrita no CNPJ

sob o no 26.030.26710001-15.

"Mútuo CEF" A operação de mútuo contratada peta SPE Alto Rio

Preto junto à CEF, atualmente em andamento, a qual
é garantida peta Hipoteca CEF.

" Normas Anticorruocão" Tem o significado que lhe é atribuído na Ctáusuta 8.8
deste Termo de Securitizacão.

"ObrigaÇões Garantidas" A obrigação de pagamento de todos os direitos de
crédito decorrentes da CCB, acrescido de juros
(conforme previstos na CCB), bem como todos e
quaisquer outros encargos devidos por força da CCB,

inctuindo a totalidade dos respectivos acessórios,
tais como encargos moratórios, muttas, penalidades,
indenizações, despesas, custas, honorários e demais
encargos contratuais e legais previstos e

relacionados à CCB, incluindo as despesas da
Emissão, bem como de quaisquer outras obrigações,
pecuniárias ou não, bem como declarações e
garantias da Emissora, dos Avalistas e dos Terceiros
Garantidores nos termos da CCB e dos demais
Documentos da Operação.

"Oferta" A oferta púbtica com esforços restritos dos CRl, a ser
realizada, em conformidade com a lnstrução CVM

n" 476/09, estando, portanto, automaticamente
dispensada de registro de distribuição na CVM, nos

termos do artigo 6o da referida lnstrução.

"Patrimônio Seoarado" O patrimônio constituído após a instituição do
Regime Fiduciário, composto peta totatidade dos
Créditos lmobitiários, representados peta CCl, pel{
Conta do Patrimônio Separado, petos recursos
mantidos nos lnvestimentos Permitidos (incluindo os

vatores referentes ao Fundo de Reserva, ao Fundo de
Distratos e a quaisquer vatores ainda não transferidos
à Devedora em razáo do desembotso da CCB,

observadas as Condições Precedentes estabelecidas
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na CCB) e pelas Garantias, inctuindo todos seus
respectivos acessórios, os quais, nos termos do artigo
11 da Lei n'9.514/97:. (a) constituem patrimônio
destacado do patrimônio da Emissora; (b) serão
mantidos apartados do patrimônio da Emissora até
que comptete o resgate da totalidade dos CRI;

(c) serão destinados exctusivamente à liquidação dos

CRI a que estão afetados, bem como ao pagamento
dos respectivos custos de administração e de
obrigações fiscais, inctusive tributos de quatquer
natureza, vigentes ou que venham a ser instituídos
ao longo do prazo do CRl, que tenham como base de
cátcuto eventuais ganhos apurados peto Patrimônio
Separado; (d) estão isentos de qualquer ação ou
execução promovida por credores da Emissora;
(e) não são passíveis de constituição de garantias ou
de excussão por quaisquer credores da Emissora, por
mais privilegiados que sejam, e só responderão,
exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CRI;

e (f) só responderão pelas obrigações inerentes aos

CRI a que estão afetados.

"Pautistânia" A PAULISTÂNII CMPNEENDIMENTO IMOBILIÁruO SPE

LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de
lndaiatuba, Estado de São Pauto, na Rua Oswatdo
Cruz, no 1.256, sala 10, Cidade Nova l, CEP 13334-

010, inscrita no CNPJ sob o no 17.878.09i110001-32.

"Período de Ausência de Taxa

Dl"
Tem o significado que lhe é atribuído na Ctáusuta 5.4
deste Termo de Securitização.

"Período de Restricão" Tem o significado que lhe é atribuído na Ctáusula 3.5
deste Termo de Securitizacão.

"Período de VerificaÇão" Tem o significado que lhe é atribuído na 7.1.4.7
deste Termo de Securitizacáo.

"Prazo de Colocacão" O prazo de colocação dos CRI é de 6 (seis) meses,

contados do início da Oferta até a ocorrência de uma
das seguintes hipóteses: (a) subscrição e

integralização da totalidade dos CRI pelos

investidores; ou (b) encerramento da Oferta pela
Emissora, o que ocorrer primeiro. O Prazo de
Colocação poderá ser prorrogado peta Emissora, em
observância ao disposto na lnstrução CVM n" 476/09.

n
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"Preço de lnteqralizaÇão" Tem o significado que lhe é atribuído na Cláusuta 4.2
deste Termo de Securitizacão.

"Razão de Garantia" A razão de garantia que deverá ser observada entre
o vator do saldo devedor dos Créditos lmobiliários e

o valor dos bens que integram as garantias, nos

termos da CCB.

"Regime Fiduciário" O regime fiduciário instituído sobre os Créditos
lmobiliários que lastreiam a emissão de CRl,

representados pela CCl,. a Conta do Patrimônio
Separado, os recursos mantidos nos lnvestimentos
Permitidos (incluindo os valores referentes ao Fundo
de Reserva, ao Fundo de Distratos e a quaisquer
valores ainda não transferidos à Devedora em razão
do desembolso da CCB, observadas as Condições
Precedentes estabetecidas na CCB) e as Garantias,
nos termos do artigo 9" da Lei n" 9.514/97, os quais

ficarão segregados do. patrimônio comum da
Emissora, até o pagamento integral dos CRl,

ressalvando-se, no entanto, o disposto no artigo 76

da Medida Provisória n" 2.158-35/2001.

al Tem o significado que lhe é atribuído no subitem
3.1(g), deste Termo de Securitização.

aa Ricardo" O Sr. RICARDO CASALI PAVAN, brasileiro,
administrador de empresas, casado, portador da
cédula de identidade RG n' 2.557.193 - SSP/SP,

inscrito no CPF sob o no 073.255.948-15, na quatidade
de Avalista.

aa Rodriqo" O Sr. RODRIGO MILITAO ELIAS, brasileiro,
engenheiro civit, casado, portador da céduta de
identidade RG no 26.311.913-0 - SSP/SP, inscrito no
CPF sob o no 295.046.508-05, na quatidade de
Avatista.

"São José" A sÃo JosÉ EMeREENDIMENToS E pARTtctpAçÕEs

LTDA., sociedade [imitada, com sede na cidade de
lndaiatuba, Estado de São Pauto, na Rua Equador, no

578, sala 4, CEP 13338-100, inscrita no CNPJ sob o no

50.289.64410001- 10.

"SPE Atto Rio Preto" A ALTO RIO PRETO EMPREENDIMENTOS

|MOBIL|ÁRIOS SPE LTDA., sociedade limitada, com

t\
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sede na cidade de lndaiatuba, Estado de São paulo,

na Rua Oswatdo Cruz, no 1.256, Cidade Nova l, CEp

I 3334"010, inscrita no CNPJ sob o r'ìo

70.110.711 t0001-94.

"SPE lnvestidas" A SPE Atto Rio Preto e a SPE Jardim dos Taperás,
quando referidas em conjunto.

"SPE Jardim dos Taperás" A JARDIM DOS TAPENIS SPE EMPREENDIMENTOS

|MOB|L|ÁRIOS LTDA., sociedade limitada, com sede
na cidade de lndaiatuba, Estado de São Paulo, na Rua

das Orquídeas, no 737, sala 401, Jardim Pompeia,
CEP 13345-040, inscrita no CNPJ sob o no

17 .169.397 /0001-42.

"Taxa de Administracão" Tem o significado que lhe é atribuído na Ctáusula
13.1, deste Termo de Securitizaçáo;

"Taxa Dl" A variação acumutada das taxas médias diárias dos
Depósitos lnterfinanceiros - Dl de 1 (um) dia, over
extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano,
com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e
dois) Dias Úteis, catculadas e divutgadas pela 83 no

informativo Diário disponível em sua página na

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

"Taxa Substitutiva" Tem o significado que lhe é atribuído na Ctáusuta 5.4
deste Termo de Securitização.

"Tercei ros Garantidores " Os seguintes terceiros prestadores de garantia da
CCB: (a) a Longitude; (b) a IBEN Engenharia; (c) a

GPCI; (d) a Pautistânia; (e) a São José; (f) a SPE Atro
Rio Preto e (g) a SPE Jardim dos Taperás.

"Termo de SecuritizaÇão" É este Termo de Securitização da 168u Série da 1"

Emissão de Certificados de Recebíveis lmobitiários da
Habitasec Securitizadora S. A.

"Titutares dos CRl" Os investidores subscritores e detentores dos CRl,
conforme o caso.

"Vator Mínimo do Fundo de
Distratos"

Tem o significado que lhe é atribuído na Ctáusuta
2.8.6.2, deste Termo de Securitizaçáo.

"Vator Mínimo do Fundo de
Reserva"

Tem o significado que the é atribuído
Cláusula 2.8.5.1, deste Termo de Securitização.

na
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"Vator NominaI Unitário" Tem o significado que lhe é atribuído no subitem
3.1(e), deste Termo de Securitização.

"Vator Total da Emissão" Tem o significado que the é atribuído no subitem
3.1(d) deste Termo de Securitização.

"Vator do Principal da CCB" O valor do principal da CCB, equivatente a RS

45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões), na Data
de Emissão.

1.1.2 Todos os prazos aqui estiputados serão contados em dias corridos,
exceto se expressamente indicado de modo diverso. Na hipótese de qualquer
data aqui prevista não ser Dia Útit, haverá prorrogação para o primeiro Dia Útit
subsequente, sem qualquer penalidade e/ou acréscimo aos vatores a serem
pagos.

1 .1 .3 A Emissão regutada por este Termo de Securitização é reatizada
consoante o parágrafo terceiro do artigo 22 do Estatuto Sociat da Emissora,
consolidado em data de 17 de abril de 2017, mediante deliberação tomada em
Assembleia Gera[ Ordinária e Extraordinária, reatizada em 30 de abril de 2015,
cuja ata foi devidamente arquivada perante a Junta Comercial do Estado de
São Paulo em 17 de agosto de 2015, sob o número 362..744/15-4.

Objeto e Créditos lmobiliários

2.1 Obieto: Pelo presente Termo de Securitizaçâo, a Emissora vincula, em
caráter irrevogável e irretratávet, a totatidade dos Créditos lmobitiários de titutaridade
da Emissora, nos termos da CCB, representados pela CCl, sem quatquer coobrigação
por parte da Emissora, aos CRI da 1ó8" Série da 1" Emissão da Emissora, cujas
características são descritas na Cláusuta 3.1 deste Termo de Securitizacão.

2.1.1 o vator integrat da subscrição e integratização dos cRl, que será
equivalente ao Vator do Principal da ccB, conforme descrito na ccB, ficará
depositado e retido na conta do Patrimônio separado, e somente será
transferido peta Emissora à Devedora ou a terceiros por esta indicados, após o
cumprimento da totatidade das Condições Precedentes, observado o disposto
na CCB.

2.2 Créditos lmobiliários Vincutados: A Emissora dectara que, peto presente
Termo de Securitização, foram vinculados à presente emissão de CRI os Créditos
lmobiliários, representados peta CCl, de sua titutaridade, com satdo devedor de
RS 45.000.000,00 (quarenta e cinco mithões de reais), na Data de Emissão.

2.2.1 O presente Termo de Securitizaçáo será registrado na lnstituição
Custodiante da CCl, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei

t\
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n"10.931/04, através da dectaração contida no Anexo V deste Termo de
Securitização.

2.3 Características dos Créditos lmobitiários: As características dos Créditos
lmobitiários, representados pela CCl, vinculados a este Termo de Securitização estão
perfeitamente descritas e individualizadas no Anexo I deste Termo de Securitizaçáo.

2.4 Vinculação dos Créditos lmobiliários aos CRI: Os pagamentos recebidos
pela Emissora em virtude dos Créditos lmobiliários representados peta CCI serão
computados e integrarão o lastro dos CRI até sua integral tiquidação. Todos e quaisquer
recursos relativos aos pagamentos dos Créditos lmobitiários representados peta CCl,

assim como quaisquer valores depositados na Conta do Patrimônio Separado ou
investidos nos lnvestimentos Permitidos, estão expressamente vincutados aos CRI por
força do Regime Fiduciário, constituído peta Emissora em conformidade com o
presente Termo de Securitizaçâo, não estando sujeitos a quatquer tipo de retenção,
desconto ou compensação com ou em decorrência de outras obrigaçöes da Emissora.
Neste sentido, os Créditos lmobitiários representados pela CCl, a CCl, as Garantias 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
integra[ da totalidade dos CRI;

(c) destinam-se exctusivamente ao pagamento dos CRI e dos custos da
administração nos termos deste Termo de Securitização, bem como ao
pagamento dos custos relacionados à Emissão, inctuindo, mas sem se limitar a

(1) emolumentos da 83 retativos tanto à CCI quanto aos CRI; (2) remuneração
da Emissora peta estruturação da Oferta; (3) remuneração a ser paga à

lnstituição Custodiante da CCI; (4) remuneração e eventuais reembotsos de
despesas devidos ao Agente Fiduciário; (5) despesas retativas a registro de
ativos nos sistemas da 83, e atuatização da ctassificação de risco dos CRl, se
houver; e (6) averbações em cartórios de registro de imóveis e títulos e
documentos, quando for o caso;

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

(e) não podem ser utitizados na prestação de garantias que não sejam retacionadas
a esta operação, e não podem ser excutidos por quaisquer credores da Emissora,
por mais privilegiados que sejam; e

(f) somente respondem pelas obrigações decorrentes dos CRI a que estão
vinculados
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2.5 A titutaridade dos Créditos lmobitiários representados peta CCI foi
adquirida pela Emissora por meio da cetebração do Contrato de Cessão e do endosso
da CCB, sendo que todos e quaisquer recursos decorrentes dos Créditos lmobitiários
representados peta CCI serão depositados diretamente na Conta do Patrimônio
Separado, mediante Transferência Etetrônica Disponívet (TED) ou por outra forma
permitida ou não vedada pelas normas então vigentes.

2.6 A CCI representativa dos Créditos lmobiliários foi emitida sob a forma
escritural e a Escritura de Emissão de CCI encontra-se custodiada peta lnstituição
Custodiante da CCl, tendo sido a CCI devidamente registrada na 83, na forma prevista
nos parágrafos 3' e 4" do artigo 18 da Lei n" 10.931/04.

2.7 Administraeão Ordinária dos Créditos lmobitiários: As atividades
retacionadas à administração dos Créditos lmobiLiários representados integratmente
peta CCI serão exercidas peta Emissora, incluindo-se nessas atividades, principalmente,
mas sem timitação: o cátcuto 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, atém do recebimento, de forma direta e
exclusiva, de todos os pagamentos que vierem a ser efetuados por conta dos Créditos
lmobitiários representados integratmente peta CCI na Conta do Patrimônio Separado,
detes dando quitação.

2.8 Garantias da Emissão: Não serão constituídas garantias no âmbito do
CRl, contando apenas com as Garantias, constituídas no lastro representado peta CCB,
quais sejam:

2.8.1 Alienacões Fiduciárias de lmóveis: Em garantia do fiet, pontual e
integral cumprimento das Obrigações Garantidas, serão constituídas peta
Pautistânia, pela São José, pela Longitude, pela SPE Atto Rio Preto e peta SpE

Jardim dos Taperás, respectivamente, a AF lmóvet Adicionat Paulistânia, a AF
lmóvel Adicional São José, a AF lmóveis Adicionais Longitude, a AF lmóveis Al,to
Rio Preto e a AF lmóveis Jardim dos Taperás, livres e desembaraçados de
quaisquer ônus, nos termos dos respectivos Contratos AF lmóveis, observado o
disposto na CCB e nos Contratos AF lmóveis.

2.8.1.1 Nos termos da CCB, (a) o Contrato AF lmóveis Adicionais
Longitude e o Contrato AF lmóveis Jardim dos Taperás deverão ser
cetebrados em até 15 (quinze) dias contados da data de imptemento das
condições Precedentes e (b) o contrato AF lmóveis Atto Rio Preto deverá
ser cetebrado em até 30 (trinta) dias contados da data de imptemento
das Condições Adicionais.

2.8.2 Garantia Fideiussória. Nos termos da CCB, os Avalistas assumiram
a condição de avatistas e principais pagadores, em caráter sotidário e sem
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quatquer benefício de ordem, a responsabitidade peto cumprimento de todas as

Obrigações Garantidas.

2.8.3 Cessão Fiduciária de Recebíveis: Sem prejuízo das demais
garantias constituídas ou a serem constituídas em garantia das Obrigações
Garantidas, a SPE Alto Rio Preto e a SPE Jardim dos Taperás, por meio dos

Contratos CF Recebíveis, cederão fiduciariamente à Emissora, em caráter
irrevogável e irretratável, a totatidade dos recebíveis presentes e futuros,
decorrentes da comercialização das unidades autônomas do Empreendimento
Alto Rio Preto e do Empreendimento Jardim dos Taperás, respectivamente.

2.8.3.1 Nos termos da CCB, (a) o Contrato CF Recebíveis Jardim
dos Taperás deverá ser celebrado em até 15 (quinze) dias contados da
data de implemento das Condições Precedentes e (b) o Contrato CF

Recebíveis Alto Rio Preto deverá ser cetebrado em até 30 (trinta) dias
contados da data de imptemento das Condições Adicionais.

2.8.4 Atienação Fiduciária de Cotas: Sem prejuízo das demais garantias
constituídas ou a serem constituídas em garantia das Obrigações Garantidas, a
Longitude, a IBEN e a GPCI, por meio do Contratos AF Cotas Devedora, cederam
fiduciariamente à Emissora, em caráter irrevogável e irretratávet, a totatidade
das cotas representativas do capital social da Devedora.

2.8.5 Fundo de Reserva: Parte do Vator do Principal da CCB, no vator
inicial de RS 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta miI reais)
ficará retida na Conta do Patrimônio Separado, a qual estará afetada peto
Regime Fiduciário dos CRl, para a constituição do Fundo de Reserva, destinado
a garantir o pagamento das obrigações da Devedora oriundas da CCB, inctuindo,
sem limitação, os valores referentes ao Valor do Principal da CCB, à

remuneração da CCB e quaisquer outras despesas e/ou encargos previstos na

ccB.

2.8.5.1 O vator total do Fundo de Reserva deverá cobrir o

montante equivalente às seguintes despesas, conforme apuração mensaI
a ser reatizada em cada Data de Verificação ("Vator Mínimo do Fundo de
Reserya"):

(b) valor equivalente a 3 (três) parcelas de Remuneração, com base na

última Taxa Dl divulgada pela 83; e

(c) valor equivatente a 3 (três) meses de despesas retacionadas a

condomínio e IPTU dos lmóveis Atto Rio Preto e dos lmóveis Jardim dos

Taperás, considerados em sua totatidade.

2.8.5.1 A Devedora se compromete a enviar retatório contendo as

informações mencionadas no item (b) da Ctáusuta 2.8.5 acima no prazo
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de 5 (cinco) dias contados desta data e atualizado mensalmente nas
Datas de Verificação.

7.8.5.2 Após a constituição do Fundo de Reserva, os valores a ele
referentes poderäo ser investidos peta Emissora em lnvestimentos
Permitidos que possuam alta tiquidez.

2.8.5.3 Durante toda a operação, a Devedora concorda em
manter recursos na conta do Patrimônio separado em garantia do fiet
pagamento das obrigações assumidas, em montante equivalente a, no
mínimo, o Valor Mínimo do Fundo de Reserva.

2.8.5.4 O vator das despesas indicadas na Cláusuta 2.8.5.1 acima,
que compõem o Vator Mínimo do Fundo de Reserva será catcutado
mensalmente peta Devedora em conjunto com a Emissora.

2.8.5.5 Caso o Fundo de Reserva seja utitizado ou caso em
qualquer Data de Verificação seja verificado que o valor mantido no
Fundo de Reserva é inferior ao Valor Mínimo do Fundo de Reserva, a

Devedora deverá reatizar a recomposição do Fundo de Reserva com
recursos próprios, a serem depositados na Conta do Patrimônio Separado
em até 2 (dois) Dias Úteis da data de envio de notificação peta Emissora
à Devedora nesse sentido, sob pena de vencimento antecipado da CCB,

observadas as demais condições previstas na ccB. A Emissora deverá
notificar a Devedora em até 2 (dois) Dias Úteis da Data de verificação.

2.8.6 Fundo de Distratos: Parte do Valor do Princi pal da CCB a ser
transferido à Devedora, no vator de RS 800.000,00 (oitocentos miI reais), ficará
retida na conta do Patrimônio separado, a qual estará afetada peto Regime
Fiduciário dos CRl, para a constituição de um fundo de distratos destinado (a)
ao pagamento de quaisquer valores devidos aos Adquirentes em processo de
negociação de distrato da promessa de compra e venda referente à

comercialização dos lmóveis Atto Rio Preto ou dos lmóveis Jardim dos Taperás
antes da Data de Desembolso, conforme relacionados no Anexo v à ccB, que
venham a ser devidos após a efetiva constituição da totatidade das Garantias,
e (b) caso haja eventuais valores remanescentes após a quitação das despesas
identificadas no subitem (a) acima, para garantir o pagamento de obrigações
da Devedora oriundas da ccB, observado o disposto abaixo ("Fundo de
Distratos").

2.8.6.1 Após a constituição do Fundo de Distratos, os vatores a ete
referentes poderão ser investidos peta Emissora em lnvestimentos
Permitidos.
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2.8.6.2 A partir da Data de Desembotso até a quitação integrat da
CCB, o valor do Fundo de Distratos deverá ser equivatente a, no mínimo,
RS 400.000,00 (quatrocentos mit reais) ( "Vator Mínimo do Fundo de
Distratos" ).

2.8.ó.3 A Devedora e os Avalistas se comprometem a recompor o
Valor Mínimo do Fundo de Distratos sempre que necessário, em até 5

(cinco) Dias Úteis contados de notificação a esse respeito a ser
encaminhada pela Emissora.

2.8.6.4 Após o recebimento da quitação de todos os Adquirentes
em negociação de distrato em retação ao pagamento devido peta SpE

Atto Rio Preto e/ou pela sPE Jardim dos Taperás por conta dos referidos
distratos ou ainda, na hipótese de desistência devidamente comprovada
do distrato por parte dos referidos Adquirentes, a ser comprovada nos
termos da Cláusuta 2.8.6.5 abaixo, o valor mantido no Fundo de Distratos
que exceda o Valor Mínimo do Fundo de Distratos será utitizado nesta
ordem: (a) para pagamento de eventuais valores exigíveis, devidos e
ainda não pagos do saldo devedor da CCB na data em questão; (b) para
recomposição do Fundo de Reserva, caso o valor mantido no referido
fundo seja inferior ao Vator Mínimo do Fundo de Reserva; e (c) eventual
saldo remanescente será utilizado para a Amortização Extraordinária
Compulsória da CCB.

2.8.6.5 A verificação de eventual valor remanescente do Fundo
de Distratos será reatizada da seguinte forma: (a) nos casos de
efetivação do distrato, mediante a comprovação da perfeita cetebração
do instrumento de distrato cumutada com a apresentação do
comprovante inequívoco de pagamento do valor restituído ao
adquirente, e (b) nos casos de desistência do distrato peto Adquirente,
mediante o recebimento pela Emissora do montante atribuído à

respectiva unidade no respectivo Contrato AF lmóveis, que seja
suficiente para liberação da AF lmóveis sobre a referida unidade.

3 ldentificação dos CRI e forma de distribuição

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

(a) Emissão: 1u;

(b) Série:168u;

(c) Quantidade de CRI: 45.000 (quarenta e cinco mi[);
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(d) Valor Global da Série: RS 45.000.000,00 (quarenta e cinco mithões de reais)
("Vator Total da Emissão");

(e) Valor Nominol Unitório: RS1.000,00 (mit reais), na Data de Emissão;

(f) Atualização lvlonetária: Não há;

(g) Remuneração: 100% (cem por cento) da variação acumutada das Taxa Dl,
acrescida de uma sobretaxa equivalente a 5,0000% (cinco inteiros por cento) ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("RemuneraÇão"). A
Remuneração será calculada conforme a Cláusuta 5.1.2 deste Termo de
Securitização;

(h) Periodicidade e Forma de Paqamento da Amortização: De acordo com a tabeta
constante do Anexo ll deste Termo de Securitização, observadas as hipóteses
de Amortização Extraordinária dos CRI previstas neste Termo de Securitização
e nos demais Documentos da Operação;

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

(i)

constante do Anexo ll deste Termo de Securitização;

Reqime Fiduciário: 5im;

(k) : 83;

(t) Data de Emissão: 29 de novembro de 2019

(m) Local de Emissão: São Paulo - SP;

(n) Data de Vencimento Final: 29 /11 /2023

(o) Prozo de Emissão:. 1.461 (mil quatrocentos e sessenta e um) dias contados da
Data de Emissão;

(p) Taxa de Amortização: O Vator Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal
unitário dos cRl, conforme o caso, será pago em parcelas, de acordo com a
respectiva taxa de amortização, conforme detalhado no cronograma constante
do Anexo ll deste Termo de Securitizaçäo;

(q) Garantias; Não serão constituídas garantias no âmbito do CRl, contando apenas
com as Garantias constituídas e a serem constituídas no lastro representado
peta CCB, que contará com as AF lmóveis, as CF Recebíveis, o Avat, o Fundo de
Reserva e o Fundo de Distratos, observados os prazos para a constituição das
garantias estabelecidos na CCB e descritos neste Termo;

(r) Coobriqação da Emissora: Não há;
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(s) Carência: Não há;

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

(u) Data do Primeiro Paqamento da RemuneroÇõo: 30 de dezembro de 2019;

(v) Data do Primeiro Paqamento de Amortizacão Proqramada: 27 de novembro de
20701' e

(w) Forma: Os CRI serão emitidos na forma nominativa e escritural e sua

titutaridade será comprovada por extrato emitido pela 83 em nome dos titutares
dos CRl, enquanto estiverem eletronicamente custodiados na 83.
Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRl,
o extrato em nome dos titutares dos CRI emitidos pelo escriturador dos CRl,
com base nas informações prestadas peta 83.

3.2 Depósito dos CRI: Os CRI serão depositados para: (a) distribuição púbtica
no mercado primário por meio do MDA - Móduto de Distribuição de Ativos ("MDA"),
administrado e operacionalizado peta 83, sendo a distribuição tiquidada
financeiramente de acordo com os procedimentos da 83; e (b) negociação no mercado
secundário, observado o disposto neste Termo, por meio do móduto CETlPzl - Títutos
e Vatores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado pela 83, sendo as

negociaçöes liquidadas financeiramente e os CRI custodiados eletronicamente na 83.
A distribuição será intermediada pela Emissora, nos termos do artigo 9" da lnstrução
CVM no 414/04 e da lnstrucão CVM n" 476/09.

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

lnstrução CVM no 476/09 e com as demais disposiçöes legais e regulamentares
apticáveis e está automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos
termos do artigo 6o da lnstrução CVM n" 476/09.

3.3.1 A Oferta é destinada apenas a investidores profissionais,
conforme definidos no artigo 9-A da lnstrução CVM no 539/13 ("lnvestidores
Profissionais").

3.3.2 Em atendimento ao que dispõe a lnstrução CVM no 476/09, a

Emissora, na qualidade de distribuidora dos CRl, se compromete a zetar para
que os CRI objeto da Oferta sejam ofertados a, no máximo, 75 (setenta e cinco)
lnvestidores Profissionais e subscritos ou adquiridos por, no máximo, 50
(cinquenta) lnvestidores Profissionais. De acordo com os termos da lnstrução
CVM n' 476/09, a Emissora deverá manter lista de relação com a identificação
dos lnvestidores Profissionais consultados, identificando aqueles que
efetivamente subscreveram os CRl.
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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, petos lnvestidores
Profissionais, de acordo com os termos dos referidos Botetins de Subscrição,
devendo os lnvestidores Profissionais, por ocasião da subscrição, fornecer, por
escrito, declaração no Boletim de Subscrição, atestando que:

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

(b) estão cientes de que os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de
negociação previstas na lnstrução CVM no 476/09; e

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

n" 539/1 3.

3.4 Encerramento da Distribuicão dos CRI: A distribuição púbtica dos CRI será
encerrada quando da subscrição e integralização da totalidade dos CRl, devendo a

Emissora enviar o comunicado de encerramento à CVM no prazo [ega[, conforme
previsto na Ctáusula 3.4.1 deste Termo de Securitização.

3.4.1 Em conformidade com o artigo 8o da lnstrução CVM no 476/09,
em até 5 (cinco) dias corridos contados do encerramento da Oferta, a Emissora
deverá realizar a comunicação de encerramento da oferta à cvM, devendo
referida comunicação ser encaminhada por intermédio da página da cVM na

rede mundialde computadores ou, caso este meio esteja indisponívet, por meio
de protocoto em qualquer dos endereços da CVM na cidade de São Pauto, Estado
de São Pauto, ou na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

3.4.2 Caso a Oferta não seja encerrada dentro de ó (seis) meses da
data de seu início, a Emissora deverá reatizar a comunicação prevista na

Ctáusula 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 vatores mobiliários: (a) apenas
entre investidores quatificados, assim definidos nos termos do artigo 9-B da lnstrução
CVM no 539/13 ("lnvestidores Qualificados"), e (b) depois de decorridos 90 (noventa)
dias contados da data de cada subscrição ou aquisição petos lnvestidores Profissionais
no âmbito da Oferta ("Período de Restrição"), conforme disposto, respectivamente,
nos artigos 15 e 13 da lnstrução CVM n'476/09 e observado o cumprimento, peta
Emissora, do artigo 17 da lnstrução CVM no 476/09. Após o Período de Restrição e
observado o disposto na lnstrução CVM n'476/09, os CRI poderão ser negociados entre
lnvestidores Quatificados nos mercados de batcão organizado.

3.5.1 Observadas as restrições de negociação acima, os CRI da presente
Emissão somente poderão ser negociados entre lnvestidores Qualificados, a

n
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menos que a Emissora obtenha o registro de oferta púbtica perante a CVM, nos

termos do caput do artigo 71 da Lei no 6.385/76 e da lnstrução CVM n" 400/03.

3.ó Declaraçöes: Para fins de atender o que prevê o item 15 do Anexo lll da
lnstrução CVM no 414/04, seguem como Anexo lll, Anexo lV e Anexo V ao presente
Termo de Securitizaçáo, declaração emitida peta Emissora, pelo Agente Fiduciário e
peta lnstituição Custodiante da CCl, respectivamente.

Subscrição, integralização e titularidade dos CRI

4.1 Subscrição dos CRI: Os CRI serão subscritos por meio da assinatura de
Botetim de Subscrição pelo lnvestidor Profissionat.

4.2 lnteqralização dos CRI: A integratização dos CRI será reatizada em moeda
corrente nacionat, conforme estabelecido no Botetim de Subscrição, peto Vator
Nominal Unitário, na Data de Emissão, acrescido da Remuneração, calcutada pro rota
temporis desde a data da primeira integralização dos CRI até a data de sua efetiva
integratização, sendo admitido ágio ou deságio no momento da distribuição ("Preço de
lnteqratizacão" ).

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

Cálculo do Valor Nominal Unitário, Remuneração e amortização dos

5.1 Lorma de Pagamento dos CRI: O satdo do Valor Nominal Unitário dos CRI

e a Remuneração, serão pagos nas Datas de Pagamento dos CRI e demais condições
especificadas no Anexo ll deste Termo de Securitizaçáo, sem prejuízo das hipóteses de
Amortização Extraordinária dos CRI previstas neste Termo de Securitizaçäo.

5.1.1 O valor da amortização programada de cada CRI será calcutado
de acordo com a fórmuta abaixo:

5

cRt

AMi = VN6 x

Onde:

Al,/i¡= valor unitário da i-ésima parcela de amortização programada, catculado
com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

(ffi) xAMIN¿
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VN¡ = Valor Nominal Unitário dos CRI na primeira Data de lntegratização dos CRI

ou na última data de amortização ou incorporação de juros, se houver,
calculado com 8 (oito) casa decimais sem arredondamento;

roi = i-ésima taxa de amortização informada com 4 (quatro) casas decimais,
conforme indicada no cronograma que integra o Anexo ll deste Termo de
Securitização; e

Al,tllN¡: = Fator de ajuste da amortização mínima obrigatória do i-ésimo período
catculado com 10 casas decimais, com arredondamento, de acordo com a

seguinte condicionante:

VNb
Se: 

^<I; 

AMIN¿=Q

VNb
Se: 

* 
) 7; AMIN¿ =

vNb - vNt

VNb x

Onde:

VN; = saldo do Valor Nominal Unitário esperado para o i-esimo período, conforme
informado na respectiva cotuna do Anexo ll do presente Termo de Securitização.

5.1.2 O cálcuto da Remuneração obedecerá à seguinte fórmuta:

J = VNb x (Fator de Juros - I)

Onde:

J = vator unitário de juros, acumulado no período, calcutado com I (oito) casas
decimais sem arredondamento;

VNb = conforme definido no item 5.1 .1 acima;

Fator de Juros = Fator de juros compostos peto parâmetro de flutuação
acrescido de sobretaxa (spreod), calculado com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:

Fator de Juros - (Fator DI x Fator Spread)

Onde:

Fator Dl = Produtório equivatente a 100% (cem por cento) das Taxa Dl, desde a
primeira Data de lntegratização dos cRl ou a Data de Pagamento dos cRl

Página 30 de 101



imediatamente anterior, inclusive, e data de cá[culo, exclusive, catcutado com
8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

Fator DI = fl,t + rDrk)
k-7

Onde:

n = Número de taxas Dl over utilizadas;

k = Número de ordem da Taxa Dl, variando de 1 (um) até n;

TDlk = Taxa Dl over de ordem k, expressa ao dia, catcutada com 8 (oito) casas
decimais, com arredondamento, formutada seguinte forma:

TDI¡, =

1

(#.,)* -l

Onde:

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

Fator de spread = sobretaxa de juros fixos calculados com 9 (nove) casas
decimais, com arredondamento, conforme fórmuta abaixo:

dut
ztz

Fator de Spreød =

Onde:

Spread = 5,0000 (cinco inteiros);

dut = Número de dias úteis entre a primeira Data de lntegralização dos CRl, ou
a Data de Pagamento dos CRI anterior, inclusive, e a data de cálculo, exclusive,
sendo dut um número inteiro.

Observøções:

(a) a taxa Dl over deverá ser utitizada considerando idêntico número de
casas decimais divutgada pela 83;

(b) o fator resultante da expressão (1 + TDIò é considerado com 16
(dezesseis) casas decimais sem arredondamento;
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(c) efetua-se o produtório dos fatores diários (r + TDIò, sendo que a cada
fator diário acumulado, trunca-se o resuttado com 16 (dezesseis) casas
deçimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o
úttimo considerado;

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

(e) o fator resultante da expressão (Føtor DI x Fator spread) deve ser
considerado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento;

(f) para a aplicação de "DI¡r" será sempre considerado a Taxa Dl divulgada
no 5o (quinto) Dia Útit imediatamente anterior à data de cátcuto
(exemplo: para cátculo no dia 15, da Taxa Dl considerada será a
publicada no dia 10 peta 83, pressupondo-se que os dias 10, 11,12, 13,
14 e 15 são Dias Úteis¡;

(g) na hipótese de a Devedora não realizar, na respectiva Data de
Pagamento dos CRl, depósito com recursos próprios para a Conta do
Patrimônio Separado para o pagamento da Remuneração devida na
respectiva data, a Emissora poderá utilizar recursos integrantes do
Fundo de Reserva para honrar com a obrigação da Devedora de
pagamento da Remuneração naquete mês.

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

5.3 lntervalo entre o Recebimento e o Pagamento: Fica certo e ajustado que
deverá haver um intervato de 1 (um) Oia Útil entre o recebimento dos recursos
necessários para realizar os pagamentos referentes aos CRl, advindos dos Créditos
lmobitiários e a reatização peta Emissora dos pagamentos referentes aos CRl.

5.4 Substituicão da Taxa Dl: No caso de indisponibitidade temporária da
Taxa Dl quando da data de vencimento da Remuneração, será utitizada, em sua
substituição, a mesma taxa diária produzida peta última Taxa Dl divutgada até a data
do cá[culo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, por parte da
Emissora, da Devedora e/ou dos Titulares dos CRI quando da divutgação posterior da
Taxa Dl respectiva.

5.4.1 Na hipótese de extinção, limitação e/ou não divutgação da Taxa
Dl por prazo superior a 10 (dez) dias consecutivos contados da data esperada
para sua apuração e/ou divulgação ("Período de Ausência de Taxa Dl") ou,
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ainda, na hipótese de extinção ou inapticabilidade por disposição tegat ou
determinação judiciat da Taxa Dl, a Emissora deverá, no prazo máximo de 5
(cinco) dias contados (a) do primeiro Dia Útit em que a Taxa Dl não tenha sido

divutgada peto prazo superior a 10 (dez) dias consecutivos ou (b) do primeiro
dia em que a Taxa Dl não possa ser utitizada por proibição legat ou judiciaL,

notificar a Devedora sobre o ocorrido e convocar Assembleia de Titutares de CRI

para detiberar, conforme quóruns estabelecidos neste Termo de Securitizaçâo,
e em comum acordo com a Devedora, observada a regulamentação vigente
apticável, sobre o novo parâmetro de remuneração dos CRI a ser aplicado, que

deverá levar em conta as taxas que venham a ser adotada petos agentes de
mercado em operações similares ("Taxa Substitutiva").

5.4.2 Até a deliberação desse novo parâmetro de remuneração, para

cada dia do período em que ocorra a ausência de taxa para cálculo da
Remuneração, a última Taxa Dl divutgada será utitizada na apuração da
Remuneração, não sendo devidas quaisquer compensações quando da

detiberação do novo parâmetro de remuneração.

5.4.3 Caso a Taxa Dl venha a ser divulgada antes da definição acima
prevista, a referida Assembteia Geral não será mais realizada, e a Taxa Dl, a
partir de sua divulgação, vottará a ser utitizada para o cátculo da Remuneração

dos CRI desde o dia de sua indisponibitidade.

5.4.4 Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre os Titutares
de CRl, a Emissora e a Devedora, a Devedora deverá resgatar antecipadamente
a CCB, sem multa ou prêmio de qualquer natureza, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da notificação à Devedora de que trata a Cláusuta 5.4.1 acima, pelo
saldo devedor do Valor do Principal da CCB, acrescido da remuneração da CCB,

nos termos da CCB. Neste caso, para cálculo da remuneração apticável à CCB,

para cada dia do Período de Ausência da Taxa Dl será utitizada a mesma taxa
diária produzida peta úttima Taxa Dl divutgada.

5.4.5 A Emissora deverá resgatar antecipadamente os CRl, no 1o

(primeiro) dia útit subsequente ao resgate antecipado da CCB, pelo satdo do
Vator Nominal Unitário dos CRl, acrescido da Remuneração, calculada pro rato
temporis desde a primeira Data de lntegralização dos CRl, ou úttima Data de
Pagamento dos CRl, conforme o caso, até a data do efetivo resgate.

Amortização Extraordinária dos CRI

6.1 Antecipacão dos Créditos lmobiliários: Os Créditos lmobitiários oriundos
da CCB e representados peta CCl, poderão ser antecipados nos seguintes casos:

(a) vencimento antecipado da CCB; (b) caso a Devedora realize a Amortização
Extraordinária Votuntária da CCB, nos termos da CCB, ou (c) caso a Devedora reatize a
Amortização Extraordinária Compulsória da CCB, nos termos da CCB.

I

Página 33 de 101



7

6.1.1 Em quatquer das hipóteses previstas na Cláusuta 6.1 acima, a

Emissora utilizará os recursos decorrentes desses eventos para a amortização
extraordinária parcial e proporcional dos CRI na próxima Data de pagamento

dos CRl, ou, conforme o caso, caso haja a antecipação total dos CRl, em até 1

(um) Dia Útil contados da data de recebimento dos referidos recursos na Conta
do Patrimônio Separado ("Amortização Extraordinária dos CRl").

6.2 Valor do Saldo Devedor em decorrência da antecipação dos Créditos
lmobitiários: A amortização extraordinária parcial e/ou o resgate antecipado total dos
CRl, em decorrência da antecipação dos Créditos lmobitiários, conforme previsto na
Cláusula 6.1, deste Termo de Securitizaçáo, serão realizados pelo percentual do saldo
do Vator Nominat Unitário do CRl, limitado a 98% (noventa e oito por cento), no caso
de amortização extraordinária parcia[, e pelo satdo do Vator Nominal Unitário, no caso
de resgate antecipado total, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis
desde a primeira Data de lntegralização dos CRI ou da úttima Data de Pagamento dos
CRl, conforme o caso, até a data do evento, conforme disposto na Cláusula 5.1 deste
Termo de Securitização.

Destinação dos Recursos dos Créditos Imobitiários

7.1 Destinação dos Recursos dos Créditos lmobitiários: Os recursos oriundos
dos Créditos lmobiliários decorrentes da CCB e representados peta CCI captados pela
Devedora destinam-se exctusivamente para:

(a) a aquisição (f) da fração de 48,90o/o (quarenta e oito inteiros e noventa
centésimos por cento) dos lmóveis Jardim dos Taperás, conforme identificados
no Anexo Vlll deste Termo de Securitização, mediante a aquisição de
16.064.1 17 (dezesseis milhões, sessenta e quatro mi[, cento e dezessete) cotas,
subscritas e totalmente integralizadas, que correspondem a 48,90% (quarenta
e oito inteiros e noventa centésimos por cento) do capital social da SPE Jardim
dos Taperás, sociedade de propósito específico proprietária de 100% (cem por
cento) dos referidos lmóveis Jardim dos Taperás, sendo as cotas a serem
adquiridas, nesta data, de titularidade do Fll Caixa, e (2) da fração de
76,11%(setenta e seis inteiros e onze centésimos por cento) dos lmóveis Atto
Rio Preto, conforme identificados no Anexo Vlll deste Termo de Securitização,
mediante a aquisição de 9.139.037 (nove mithões, cento e trinta e nove mit e
trinta e sete) cotas, correspondentes a76,11%(setenta e seis inteiros e onze
centésimos por cento) do capitat sociat da SPE Atto Rio Preto, sociedade de
propósito específico proprietária de 100% (cem por cento) dos lmóveis Al,to Rio
Preto, sendo 5.311.231 (cinco milhões, trezentas e onze mil, duzentas e trinta
e uma) cotas subscritas e totalmente integratizadas e 3.827.806 (três milhões,
oitocentas e vinte e sete mi[, oitocentas e seis) cotas subscritas e pendentes de
integralização, sendo as cotas a serem adquiridas, nesta data, de titutaridade
do MCREDH-1, e
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(b) após a conctusão das aquisições dos lmóveis Alvo indicadas no subitem (a)

acima, reembolso de gastos, custos e despesas, de natureza imobiliária e
predeterminadas:

(1) incorridos pela Longitude, pela IBEN e pela GPCI, na qualidade de sócias
detentoras de 100% (cem por cento) das cotas representativas do capital
social da Devedora, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à emissão
da CCB, na aquisição da fração de 21,5ó% (vinte e um inteiros e
cinquenta e seis centésimos por cento) dos lmóveis Jardim dos Taperás,
mediante a aquisição de 7.088.382 (sete milhões, oitenta e oito mit,
trezentas e oitenta e duas) cotas, correspondentes a21 ,567o (vinte e um
inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) do capita[ social da
SPE Jardim dos Taperás, sendo certo que, no ato da formatização da
aquisição das cotas da SPE Jardim dos Taperás de que trata o subitem
(a)(1) acima, as cotas da SPE Jardim dos Taperás adquiridas pela
Longitude, pela IBEN e peta GPCI objeto deste reembotso serão
conferidas por estas à Devedora a títuto de integratização de cotas para
aumento de seu capital social

(2) incorridos pela SPE Atto Rio Preto nos 24 (vinte e quatro) meses

anteriores à data de emissão da CCB, diretamente atinentes à
construção e/ou reforma imobitiária do Empreendimento Atto Rio Preto,
observada a forma de utitização dos recursos captados, conforme
prevista no Anexo lX deste Termo de Securitizaçáo, devendo a Devedora,
transferir os recursos referentes a este subitem (2) diretamente para a
SPE Atto Rio Preto, sendo vedada a utitização de tais recursos para
qualquer outra finatidade, sob pena de vencimento antecipado da CCB

e dos CRl.

7 .1 .1 Para fins do subitem 7 .1(a) acima, a Devedora deverá comprovar
Emissora e ao Agente Fiduciário, a destinação dos recursos captados a partir da
CCB para a efetiva aquisição dos lmóveis Alvo, por meio da aquisição das

mencionadas cotas da SPE Jardim dos Taperás e da SPE Atto Rio Preto, mediante
a apresentação das alterações de contrato social da SPE Atto Rio Preto e da SPE

Jardim dos Taperás, constando a Devedora como única e legítima titutar das
cotas representativas do capital social dessas sociedades, bem como de
certidões atualizadas das matrículas dos lmóveis Alvo constando a SPE Atto Rio

Preto ou a SPE Jardim dos Taperás, conforme o caso, como únicos e legítimos
proprietários dos lmóveis Alvo, sem quaisquer ônus ou gravames, exceto,
conforme o caso, peta Hipoteca que onera os lmóveis SPE Atto Rio Preto.

7.1 .Z Para fins do subitem 7.1 (b) acima, os gastos, custos e despesas a
serem reembolsados, referentes à aquisição das cotas da SPE Jardim dos

Taperás e ao Empreendimento Atto Rio Preto encontram-se devidamente
descritos no Anexo lX ao presente Termo de Securitizaçáo, com (a) a indicação
dos vatores envotvidos, (b) detathamento dos gastos, custos e despesas a serem
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reembolsados, (c) especificação individualizada dos imóveis aos quais tais
gastos, custos e despesas se referem, e (d) indicação do cartório de registro de
imóveis em que os referidos imóveis estão registrados e os números das

respectivas matrícutas.

7.1 .2.1 Os gastos, custos e despesas a serem reembotsados foram
incorridos em prazo inferior a 24 (vinte e quatro) meses de antecedência
em relação à data de encerramento da Oferta Restrita dos CRl.

7.1.2.7 A Devedora e as SPE lnvestidas dectararam e garantiram
na CCB que os gastos, custos e despesas a serem reembolsados não foram
objeto de destinação no âmbito de outras emissões de certificados de
recebíveis imobitiários lastreados em dívidas da Devedora, da SPE Atto
Rio Preto, da SPE Jardim dos Taperás, da Longitude, da IBEN, da GPCI

e/ou de quaisquer sociedadqs controladoras, controladas e/ou coligadas
destas.

7.1.3 A Devedora poderá, a qualquer tempo, até a Data de
vencimento, atterar os percentuais da proporção dos recursos captados com a
CCB a ser destinada a cada Empreendimento lmobitiário Elegíve[, conforme
indicados no Anexo lX a este Termo de Securitizaçâo, independentemente de
prévia autorização da Emissora e/ou dos Titutares dos CRl, por meio de
aditamento à CCB e ao presente Termo de Securitização.

7.1.4 lndependentemente da ocorrência de vencimento antecipado das

obrigações da CCB e, conforme o caso, do resgate antecipado dos CRl, a
Devedora deverá destinar os recursos captados por meio da CCB referentes aos
gastos, custos e despesas ainda não incorridos até a Data de Vencimento da CCB

ou até que a Devedora comprove a apticação da totatidade dos recursos obtidos
por meio da CCB, de acordo com o disposto na Cláusuta 7.1 acima, o que ocorrer
primeiro.

7.1.4.1 As Partes e os Titulares dos CRI reconhecem que o

cronograma semestral constante do Anexo lX deste Termo de
Securitização é meramente indicativo, de modo que, caso, por qualquer
motivo, ocorra qualquer atraso ou antecipação do cronograma indicativo
(a) não será necessário notificar a Emissora e o Agente Fiduciário,
tampouco aditar a CCB, o presente Termo de Securitização e/ou os

demais Documentos da Operação; e (b) não restará configurada quatquer
hipótese de vencimento antecipado da CCB ou, conforme aplicável,
resgate antecipado dos CRl.

7 .1.4.2 A Devedora deverá prestar contas ao Agente Fiduciário,
com cópia à Emissora, sobre a destinação dos recursos obtidos com a
CCB, apresentando todos os documentos necessários (a) em até 15
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(quinze) dias contados da data de imptemento das Condições
Precedentes e desde que os montantes referentes ao valor Totat Líquido
indicados no subitem Erro! Fonte de referência não encontrada. acima
tenham sido efetivamente transferidos peta securitizadora nos termos
ali previstos e (b) sempre que for soticitado pela Emissora e/ou peto
Agente Fiduciário após o questionamento de quatquer um dos órgãos
reguladores e/ou fiscatizadores ("Autoridade"), ño prazo estabetecido
por estes.

7.1.4.3 O Agente Fiduciário deverá envidar seus methores
esforços para obter com a Devedora a documentação necessária a fim
de proceder com a verificação da destinação dos recursos decorrentes
da emissão da CCB, observado o disposto na Cláusuta 7.1.4.2 acima.

7.1.4.4 Em caso de vencimento antecipado da CCB e, conforme
apticável, resgate antecipado dos CRl, o Agente Fiduciário poderá ainda
ser exigido por Autoridade a comprovar a destinação dos recursos
obtidos peta Devedora com a emissão da CCB até a Data de Vencimento,
de modo que a Devedora permanecerá obrigada a enviar os documentos
e/ou informações necessários à comprovação da destinação dos
recursos, nos termos desta Ctáusula 7.

7.1.4.5 Na hipótese da Cláusula 7.1.4.4 acima, a Devedora
permanecerá obrigada a enviar ao Agente Fiduciário os documentos e
informações necessários para a referida comprovação, no prazo
estabetecido pela referida Autoridade, salvo se a Devedora comprovar a
aplicação da totatidade dos recursos obtidos a partir da emissão da ccB
(a) na data do pagamento antecipado decorrente do vencimento
antecipado da CCB, ou (b) em data anterior à Data de Vencimento, o
que ocorrer primeiro.

7.1.5 A Devedora será responsável pela custódia e guarda de todos e
quaisquer documentos que comprovem a utitização dos recursos captados a
partir da CCB até a efetiva quitação da CCB e dos CRl.

7.1.6 Em quatquer das hipóteses previstas na Ctáusula 7.1.4,2 acima,
a Emissora e/ou o Agente Fiduciário, poderão soticitar, sempre que julgarem
necessário, a totalidade dos respectivos documentos comprobatórios da
destinação dos recursos captados a partir da CCB para o Empreendimento Atto
Rio Preto (notas fiscais, acompanhadas de seus arquivos no formato "xML",
sempre que possívet, comprovando os pagamentos e/ou demonstrativos
contábeis que demonstrem a correta destinação dos recursos, atos societários,
comprovantes, pedidos, e demais documentos comprobatórios que julgarem
necessários para acompanhamento da utitização dos recursos oriundos da CCB)

"), os quais deverão ser apresentados pela(" Com
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Devedora, por meio eletrônico ou físico, no prazo de até 30 (trinta) Dias úteis
contados do recebimento da referida solicitação ou em prazo menor, em caso
de solicitação realizada por Autoridade.

7.1.7 A Emissora e o Agente Fiduciário deverão tratar todas e quaisquer
informações recebidas nos termos desta Cláusuta 7 em caráter sigiloso, com o
fim exclusivo de verificar o cumprimento da destinação de recursos aqui
prevista, sem prejuízo de, caso apticável, poderem disponibilizar tais
informações aos Titulares dos CRl.

7.1.8 O Agente Fiduciário será responsável por verificar,
exctusivamente, com base nos documentos encaminhados nos termos desta
Ctáusuta 7 e nos Documentos Comprobatórios, se aplicávet, o cumprimento,
pela Devedora, da efetiva destinação dos recursos obtidos a partir da CCB.

7.1.8.1 Sem prejuízo do dever de ditigência, o Agente Fiduciário
assumirá que as informações e os documentos encaminhados peta

Devedora para fins do acompanhamento da destinação dos recursos são

verídicos e não foram objeto de fraude ou adulteração, não sendo o
Agente Fiduciário responsável por verificar a suficiência, validade,
qualidade veracidade ou completude das informaçöes técnicas e

financeiras constantes do, Retatório de Verificação, ou , ainda, em
qualquer outro documento que the seja enviado com o fim de
comptementar, esctarecer, retificar ou ratificar as informações do
referido Retatório de Verificação.

7.1.9 Caberá à Devedora a verificação e análise dos Documentos
Comprobatórios, originais ou cópias, em via física ou eletrônica, encaminhados
atestando, inclusive, que esses não foram objeto de fraude ou adutteração, não
cabendo ao Agente Fiduciário e/ou à Emissora a responsabitidade por verificar
a vatidade, quatidade, veracidade ou completude das informações técnicas e
financeiras de tais documentos.

Obrigações da Emissora

8.1 Fatos Retevantes acerca dos CRI e da orópria Emissora: A Emissora
obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora
mediante publicação no jornal de pubticação de seus atos societários, assim como
imediatamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de
comunicação por escrito.

8.2 Retatório Mensal: A Emissora obriga-se ainda a etaborar um relatório
mensal, a partir do mês subsequente à integralização dos CRl, bem como a cotocá-to à
disposição dos lnvestidores e enviá-to ao Agente Fiduciário até o 25o (vigésimo quinto)
dia de cada mês, ratificando a vincutação dos Créditos lmobiliários aos CRl.

8
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8.2.1 O referido relatório mensal deverá inctuir o conteúdo constante
no Anexo 32'll da lnstrução CVM 480/09, devendo ser disponibitizado no sistema
Fundos. NET, conforme Ofício Circular n' 10 /7019/CVM/SlN.

8.3 Res dos Re Tais retatórios de
gestão serão preparados e fornecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora.

8.3.1 A Emissora declara, que verificou a legalidade e ausência de
vícios da emissão dos CRl, atém da veracidade, consistência, correção e
suficiência das informações prestadas no presente Termo de securitização.

8.4 Fornecimento de lnformaÇões Relativas aos Créditos lmobitiários: A
Emissora obriga-se a fornecer aos Titulares dos CRI e ao Agente Fiduciário, no prazo
de 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento da respectiva soticitação, todas
as informações relativas aos Créditos lmobiliários, desde que estas estejam disponíveis
ou sejam disponibitizadas à Emissora por parte da Devedora.

8.4.1 A Emissora obriga-se, ainda, a (a) prestar ou fornecer ao Agente
Fiduciário, em 5 (cinco) dias úteis contados da data de soticitação
fundamentada deste, todas as informações e documentos necessários ao
desempenho de suas funções relativas aos CRI; (b) 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 pubticados; e (c) informar ao
Agente Fiduciário a ocorrência de qualquer dos eventos que sejam de seu
conhecimento, que permitam a antecipação dos créditos lmobiliários,
conforme previsto na CCB e neste Termo de Securitização, imediatamente após

tomar conhecimento de sua ocorrência, não sendo considerados para esta
finatidade os prazos e/ou períodos de cura estipulados, bem como as medidas
extrajudiciais e judiciais que tenham e venham a ser tomadas pela Emissora.

8.5 Retatório Anual: A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar o
organograma, todos os dados financeiros e atos societários necessários à reatização do
relatório anual, conforme lnstrução CVM no 583, que venham a ser soticitados pelo
Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados peta Emissora em
até 30 (trinta) dias corridos antes do encerramento do prazo para disponibitização na
CVM. O referido organograma do grupo societário da Emissora deverá conter, inctusive,
controladores, controtadas, controle comum, coligadas, e integrante de bloco de
controle, no encerramento de cada exercício sociat.

8.5.1 A Emissora obriga-se a contratar, às expensas da Devedora e,
caso a Devedora não reatize o pagamento de tais custos, às expensas do
Patrimônio Separado, todos os prestadores de serviços necessários à presente
Emissão, incluindo, sem [imitação, o Agente Fiduciário dos CRl, a lnstituição
custodiante da ccl, o agente de garantias, o Banco Liquidante, o Escriturador,
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bem como as instituições intermediárias contratadas para distribuir os CRI no
mercado primário, desde que previamente aprovado peta Emissora.

8.6 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 petas 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.

8.7 A Emissora obriga-se a cumprir integralmente as [eis, regutamentos e
demais normas ambientais e trabathistas em vigor, relativa à saúde e segurança
ocupacional, inclusive no que se refere à inexistência de trabatho infantil e análogo a

de escravo, assim como não adotar ações que incentivem a prostituição, em especiat
com retação aos seus projetos e atividades de qualquer forma beneficiados peta

Emissão, mantendo, ainda, todas as [icenças ambientais vátidas e/ou dispensas e/ou
protocolo junto às autoridades públicas, observados os prazos previstos no artigo 18,

S4o, da Resotução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA no 237, de l9 de
dezembro de 1997 e/ou os prazos definidos pelos órgãos ambientais das jurisdições em
que a Emissora atue.

8.8 A Emissora obriga-se a observar e cumprir e fazer com que seus

respectivos controladores, controtadas, coligadas, sociedades sob controle comum e
seus acionistas e seus diretores, funcionários e membros de conselho de administração,
se existentes, observem e cumpram as normas retativas a atos de corrupção em geral,
nacionais e estrangeiras, inctuindo, mas não se limitando aos previstos pelo Decreto-
Lei no 2.848/1940, pela Lei no 12.846/13, pelo US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

e pelo UK Bribery Act, conforme aplicáveis ("Normas AnticorrupÇão"), devendo

(a) manter potíticas e procedimentos internos que assegurem o integral
cumprimento das Normas Anticorrupção;

(b) dar pteno conhecimento das Normas Anticorrupção a todos os profissionais que

venham a se relacionar, previamente ao início de sua atuação no âmbito deste
documento;

(c) abster-se de praticar atos de corrup
administração púbtica, nacionat e estra
benefício, exclusivo ou não, conforme o

e

(d) caso tenha conhecimento de quatquer ato ou fato relacionado a aludidas
normas, comunicar em até 2 (dois) Dias Úteis contados do conhecimento de tat
ato ou fato, ao Agente Fiduciário.
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8.9 A Emissora neste ato declara que:

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

leis brasiteiras;

(b) possui ptena capacidade e legitimidade para cetebrar o presente Termo de
Securitização e os demais Documentos da Operação, realizar todas as operações
aqui previstas e cumprir todas as obrigações principais e acessórias aqui
assumidas, tendo tomado todas as medidas de natureza societária e outras
eventualmente necessárias para autorizar a sua cetebração, implementar todas
as operações nele previstas e cumprir todas as obrigaçöes nete assumidas;

(c) os representantes [egais ou mandatários que assinam este Termo de
Securitização e os demais Documentos da Operação de que seja parte têm
poderes estatutários e/ou legitimamente outorgados para assumir, em seu
nome, as obrigações ora estabelecidas;

(d) a cetebração do presente Termo de Securitização e o cumprimento das
obrigações nele assumidas: (l ) não viotam qualquer disposição contida em seus

documentos societários; (2) não viotam quatquer [ei, regulamento, decisão
judiciat, administrativa ou arbitrat, a que esteja vinculada, ou a que seus bens
estejam vinculados; (3) não exigem consentimento, ação ou autorização de
qualquer natureza; e (4', não acarretam, direta ou indiretamente, o

descumprimento, total ou parciat, de quaisquer contratos ou instrumentos, de
quatquer natureza;

(e) é tegítima e única titutar dos Créditos lmobitiários representados peta CCI;

(f) foram contratados escritórios especiatizados para avaliar os Créditos
lmobiliários representados pela CCl, e, em conformidade com a opinião tegat
da operação, encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus,
gravames ou restrições de natureza pessoat, rea[, 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;

(g) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de ditigência para
assegurar a existência do Crédito lmobitiário, nos exatos valores e nas condições
descritas na CCB;

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

demais Documentos da Operação, não tem conhecimento da existência de
procedimentos administrativos ou ações judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais
de qualquer natureza, contra a Emissora em qualquer tribunat, que afetem ou
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possam vir a afetar os Créditos lmobiliários representados peta CCI e/ou as
Garantias, ou, ainda que indiretamente, o presente Termo de securitizaçáo;

(i) conforme dectarado peta Devedora, não tem conhecimento, até a presente
data, da existência de quatquer pendência ou exigência de adequação suscitada
por nenhuma autoridade governamental referente aos lmóveis;

(j) está cumprindo irrestritamente com o disposto na tegistação e regutamentação
socioambienta[, possuindo todas as [icenças ambientais exigidas petas
autoridades federais, estaduais e municipais para o exercício de suas atividades
estando todas etas vátidas e vigentes, e tendo todos os protocolos de
requerimento sido realizados dentro dos prazos definidos pelos órgãos das
jurisdiçöes em que atua, observando a regulamentação trabalhista e social no
que tange à saúde e segurança ocupacionat e à não utitização de mão de obra
infantil ou anátoga à escravidão, adotando ainda todas as medidas e ações
preventivas ou reparatórias destinadas a evitar ou corrigir eventuais danos
socioambientais;

(k) a Emissora observa e cumpre as Normas Anticorrupção, bem como se abstém
de praticar quaisquer atos de corrupção e de agir de forma lesiva à
administração púbtica, nacional e estrangeira, no seu interesse ou para seu
benefício, exclusivo ou não;

(t) inexiste contra si investigação, inquérito ou procedimento administrativo ou
judiciat relacionado a práticas contrárias às Normas Anticorrupção;

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

(n) este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operação de que seja
parte constituem uma obrigação legal, vátida e vinculativa da Emissora,
exequível de acordo com os seus termos e condições.

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

9. Regime Fiduciário, admin
prioridade nos pagamentos

9.1 Reeime Fiduciário: Na forma
institui, em caráter irrevogáve[ e irretratável, Regime Fiduciário sobre os Créditos
lmobiliários, representados peta CCl, as AF lmóveis (quando constituídas), as CF
Recebíveis (quando constituídas), a Conta do Patrimônio Separado e os recursos
mantidos nos lnvestimentos Permitidos (incluindo os valores referentes ao Fundo de
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Reserva, ao Fundo de Distratos e a quaisquer vatores ainda não liberados à Devedora
nos termos da CCB, observadas as Condiçöes Precedentes e as Condições Adicionais
estabetecidas na CCB), constituindo referidos Créditos lmobitiários lastro para os CRl.

9.1.1 O Regime Fiduciário, mediante entrega deste Termo de
Securitização na lnstituição Custodiante da CCl, será registrado conforme
previsto no artigo 23, parágrafo único, da Lei n' 10.931/04.

9.2 Conta do Patrimônio Seoarado: A arrecadação dos Créditos lmobiliários
ocorrerá diretamente na Conta do Patrimônio Separado para fins de pagamento dos
CRI e permanecerão separados e segregados do patrimônio comum da Emissora, até
que se comptete o resgate da totatidade dos CRl.

9.3 lsenção de Ação ou Execução: Na forma do artigo 11 da Lei n" 9.514/97,
os Créditos lmobitiários, representados peta CCl, os recursos porventura mantidos na
Conta do Patrimônio Separado e/ou nos lnvestimentos Permitidos (inctuindo os vatores
referentes ao Fundo de Reserva, ao Fundo de Distratos e a quaisquer vatores ainda não
[iberados à Devedora nos termos da CCB, observadas as Condições Precedentes e as

Condições Adicionais estabetecidas na CCB, e as Garantias estão isentos de qualquer
ação ou execução petos credores da Emissora, não se prestando à constituição de
garantias ou à execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privitegiados
que sejam, e só responderão, exctusivamente, petas obrigações inerentes aos CRl,
ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento peta apticação do artigo 76 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001 .

9.4 Patrimônio Separado: Os Créditos lmobitiários, representados pel,a CCl,
as AF lmóveis (quando constituídas), as CF Recebíveis (quando constituídas), os
recursos mantidos na Conta do Patrimônio Separado e os recursos mantidos nos
lnvestimentos Permitidos (incluindo os valores referentes ao Fundo de Reserva, ao
Fundo de Distratos e a quaisquer vatores ainda não [iberados à Devedora nos termos da
CCB, observadas as Condiçöes Precedentes e as Condiçöes Adicionais estabelecidas na
CCB) permanecerão separados e segregados do patrimônio comum da Emissora até o
vencimento e pagamento integrat dos CRl.

9.5 Administração do Patrimônio Separado: A Emissora administrará, por si

ou por seus prepostos, ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as
ditigências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos
de recebimento dos Créditos lmobitiários e de pagamento da amortização do principal,
juros e demais encargos acessórios dos CRl.

9.6 DectaraÇões da Emissora: Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo
lll à lnstrução CVM no 414/04, a Emissora dectara que:

(a) com relação à CCl, a custódia da Escritura de Emissão de CCI será reatizada pela
lnstituição Custodiante da CCI; e
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(b) a arrecadação, o controte e a cobrança dos Créditos lmobitiários são atividades
da Emissora, da seguinte forma: à Emissora caberá: (1) o controte da evolução
dos Créditos lmobitiários; (2) o controle e a guarda dos recursos que transitarão
peta conta do Patrimônio separado; e (3) a emissão, quando cumpridas as

condições estabelecidas, dos respectivos termos de tiberação de garantias.

9.7 Tributos: Todos os tributos e/ou taxas que incidam sobre os pagamentos
da remuneração da Emissora descrita no subitem 2.4(c) deste Termo de Securitizaçâo
serão suportados pela Devedora, inctusive os tributos incidentes na fonte que devam
ser retidos peta 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).

9.7.1 A Taxa de Administração, conforme definida na Cláusuta 13.1

deste Termo de securitização, será devida peta Devedora, com recursos do
Patrimônio separado, e paga a partir do 1o (primeiro) o¡a Útit subsequente à

Data de lntegralização dos CRI e, a partir de então, mensatmente, até o resgate
total dos CRl.

9.7.2 Sobre os vatores em atraso devidos peta Devedora à Emissora,
incidirão multa moratória de 27o (dois por cento) sobre o vator do débito, bem
como juros moratórios de 1To (um por cento) ao mês, catculado pro rata
temporis, se necessário.

9.8 Guarda da Via Neeociável da CCB: A Emissora será responsável pela
guarda da via original negociávet da CCB, recebendo a lnstituição Custodiante da CCI

1 (uma) cópia simples ou uma via original não negociávet da CCB.

9.9 Ordem de Prioridade de Paeamentos. Os valores recebidos em razão do
pagamento dos Créditos lmobitiários, inctuindo qualquer recurso oriundo de
amortizações extraordinárias, tiquidação antecipada ou reatização das Garantias,
deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de pagamentos,
de forma que cada item somente será pago, caso haja recursos disponíveis após o
cumprimento do item anterior:

(a) Pagamento das despesas da operação;

(b) Recomposição do Fundo de Reserva;

(c) Pagamento da Remuneração, conforme definido neste Termo de Securitização,
referente ao período transcorrido;

(d) Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI; e
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9.9.1 Os recursos decorrentes das vendas dos lmóveis serão utilizados
para amortização extraordinária da CCB, na forma e nas condiçöes prevista na

CCB, e, consequentemente, para a amortização extraordinária dos CRl. A
remuneração da CCB, as despesas incorridas no período, a recomposição do
Fundo de Reserva, e os encargos aplicáveis, se for o caso, deverão ser pagos

com recursos próprios da Devedora.

9.10 Preiuízos ou lnsuficiência do Patrimônio Separado: A Emissora somente
responderá por prejuízos ou insuficiência do Patrimônio Separado em caso de
comprovado descumprimento de disposição legat ou regulamentar, negligência ou

administração temerária reconhecidos por sentença condenatória transitada em
jutgado ou, ainda, desvio de finatidade do Patrimônio Separado.

9.11 Aplicação de Recursos da Conta do Patrimônio Separado: Os recursos

disponíveis na Conta do Patrimônio Separado oriundos dos pagamentos dos Créditos
lmobiliários, representados pela CCl, serão apticados nos termos previstos peta

Cláusuta 9.12 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, utitizando-se dos procedimentos adotados
peta 83.

9.12 lnvestimentos Permitidos: Os recursos da Conta do Patrimônio Separado

estarão abrangidos peta instituição do Regime Fiduciário e integrarão o Patrimônio
Separado, sendo certo que poderão ser apticados pela Emissora, na quatidade de
administradora da Conta do Patrimônio Separado, nos seguintes lnvestimentos
Permitidos:

quatquer títuto púbtico de emissão do Tesouro Nacional (LFT, LTN, NTN-F e
NTN-B);

(e)

(a)

(c)

Amortização extraordinária do satdo do Valor Nominat Unitário dos CRl, se

houver.

operações compromissadas lastreadas nos títulos mencionados no subitem (a)

acima, contratadas com o Banco Bradesco S.4., ltaú Unibanco 5.4., Banco
Santander (Brasit) S.A. ou Caixa Econômica Federal, e com vencimento inferior
a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; e/ou

cotas de fundos de investimento de renda fixa ou de fundos de investimento
referenciados à Taxa Dl, com liquidez diária, cujas potíticas de investimento
admitam a atocação de recursos exclusivamente nos ativos identificados nos

subitens (a) e/ou (b) acima, bem como cujas políticas de investimento apenas
admitam a realização de operações com derivativos para proteção das posições

detidas à vista, até o limite destas.
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9.12.1 0s recursos oriundos dos rendimentos auferidos com tais
investimentos integrarão o Patrimônio Separado.

9.12.2 A Emissora não terá qualquer responsabitidade com relação a
quaisquer eventuais prejuízos, reivindicações, demandas, danos, tributos, ou
despesas resultantes das aplicações em tais investimentos, inclusive, entre
outros, qualquer responsabitidade por demoras (não resultante de transgressão
detiberada) no investimento, reinvestimento ou tiquidação dos referidos
investimentos, ou quaisquer lucros cessantes inerentes a essas demoras.

9.12.3 Caberá exclusivamente à Securitizadora os direitos sobre
impostos, tributos ou taxas recolhidos no âmbito do Patrimônio Separado, não
cabendo qualquer tipo de compensação ou transferência de eventuais
benefícios que possam ser obtidos sobre estes.

10. Agente Fiduciário

10.1 Aeente 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 tei e deste
Termo de Securitização.

10.2 Dectarações do Aqente Fiduciário: Atuando como representante dos
Titulares dos CRl, o Agente Fiduciário dectara:

(a) aceitar integratmente o presente Termo de Securitização, em todas as suas
cláusulas e condições, bem como a função e incumbências que the são
atribuídas;

(b) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas
no artigo 6o da lnstrução CVM n" 583/16;

(c) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da
função que the é atribuída, conforme o S 3o do artigo 6ó da Lei 6.404/76 e Seção
ll do Capítulo ll da lnstrução CVM no 583/16, conforme consta no Anexo Vl deste
Termo de Securitizaçáo;

(d) prestar, no ato da assinatura do presente Termo de Securitização, serviços de
agente fiduciário nas emissões da Emissora descritas no Anexo Vll deste Termo
de Securitizaçäo;

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

cumprir com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os

requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

u
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(f) assegura e assegurará, nos termos do S 1' do artigo 6o da lnstrução CVM no

583/1ó, tratamento equitativo a todos os Titutares dos CRI em retação a outros
titulares de certificados de recebíveis imobitiários das emissões realizadas peta

Emissora, sociedade cotigada, controlada, Controladora ou integrante do
mesmo grupo da Emissora, conforme consta no Anexo Vll, em que venha atuar
na qualidade de agente fiduciário;

não possui qualquer relação com a Emissora ou com a Devedora, com os

Avatistas ou com os lntervenientes Garantidores que o impeça de exercer suas
funçöes de forma ditigente;

ter analisado e verificado, diligentemente, a legatidade e ausência de vícios da
operação, atém de verificar a veracidade, consistência, correção e suficiência
das informações prestadas peta Emissora e contidas no Termo de Securitização.
No mais, verificará a constituição e exequibitidade das Garantias na medida em
que forem registradas junto aos respectivos órgãos competentes e o registro da
CCB e de seus aditamentos perante os cartórios de registro de títutos e
documentos competentes, nos prazos previstos nos Documentos da Operação,
e, dessa forma, a Emissora não possui, de fato, direitos sobre o objeto da
garantia na data de assinatura do presente Termo, conforme orientação do
Oficio-Circutar CVM/SRE n" 02i2019; e

segundo convencionados pelas partes nos Contratos AF lmóveis e nos Contratos
CF Recebíveis, os lmóveis e os direitos creditórios decorrentes da
comerciatização das unidades do Empreendimento Atto Rio Preto e do
Empreendimento Jardim dos Taperás serão suficientes em retação ao satdo
devedor dos CRI na data de assinatura deste Termo de Securitização.

lncumbências do Aqente Fiduciário: lncumbe ao Agente Fiduciário ora
nomeado, principatmente:

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

Titutares dos CRI;

(b) zetar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares dos CRl, empregando
no exercício da função o cuidado e a ditigência 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 constituição das Garantias, bem como o vator dos

bens dados em garantia, quando ocorrerem, observando a manutenção de sua
suficiência e exequibitidade;

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

(e)

(h)

(i)

10.3

V\

(d)
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(e) intimar, conforme o caso e quando tiver ciência, pelos documentos
encaminhados peta Emissora, a Emissora e as Fiduciantes a reforçar a garantia
dada, na hipótese de sua deterioração ou depreciaçäo;

(f) manter atuatizada a retação dos Titutares dos CRI e seus endereços mediante,
inclusive, gestão junto à Emissora, com base nas informações cedidas peta 83
e peto Escriturador;

(g) verificar a correta destinação dos recursos captados peta Devedora a partir da
emissão da CCB, com base nos documentos enviados e a serem enviados peta
Devedora, nos termos da Ctáusula 7 acima, até a apticação integral dos recursos
do Valor da Emissão;

(h) exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, com relação às obrigações
assumidas nesta operação, a administração do Patrimônio Separado,
respeitando os termos e regras estabetecidas na Cláusula 10.4 abaixo;

(i) promover a tiquidação do Patrimônio Separado, conforme previsto na Cláusuta
I 1 .1 deste Termo de Securitização;

(j) renunciar à função de Agente Fiduciário na hipótese de superveniência de
conftito de interesses ou de qualquer outra modatidade de inaptidão e reatizar
a imediata convocação da assembleia que detiberará sobre sua substituição;

(k) conseryar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas
funções;

(t) 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;

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

(n) comunicar os Titulares dos CRI quaisquer obrigações financeiras assumidas
neste Termo de Securitização, inctuindo as obrigações relativas a garantias e a
cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titutares de CRI e
que estabeleçam condições que não devem ser descumpridas pela Emissora,
indicando as consequências para os Titutares dos CRI;
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(o) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado,
através dos documentos encaminhados por ela, e soticitar, quando considerar
necessário, auditoria extraordinária na Emissora ou no Patrimônio Separado;

(p) disponibilizar aos Titutares de CRI e aos participantes do mercado, o cátculo do
Valor Nominal Unitário dos CRl, realizado em conjunto com a Emissora, através
de seu website;

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

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

(s) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titutares de CRl, conforme
prevista no Termo de Securitizaçáo, respeitadas outras regras retacionadas às
assembleias gerais constantes da Lei n" 6.404/76;

(t) comparecer à Assembleia Geral dos Titulares de CRI a afim de prestar
informações que Ihe forem soticitadas;

(u) fiscatizar o cumprimento das cláusulas constantes no Termo de Securitizaçáo,
especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

(v) divutgar 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 1 5 da lnstrução CVM n" 583/ 16;

(w) em atendimento ao Ofício-Circular CVM/SRE No 02119, o Agente Fiduciário
poderá, às expensas da Devedora, contratar terceiro especializado para avaliar
ou reavaliar, ou ainda revisar o vator das garantias prestadas, conforme o caso,
bem como solicitar quaisquer informações e comprovações que entender
necessárias, na forma prevista no referido Ofício, custos de eventual
reavatiação das garantias será considerada uma despesa da Emissão.

1 0.3. 1 No caso de inadimptemento de quaisquer condições no âmbito da
emissão dos cRl, o Agente Fiduciário deve usar de toda e quatquer medida
prevista em lei ou neste Termo de" securitização para proteger direitos ou
defender os interesses dos Titutares dos CRl.
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10.4 RemuneraÇão do Aqente Fiduciário: Peto exercício de suas atribuições,
o Agente Fiduciário receberá da Emissora, com recursos do Patrimônio Separado, como
remuneração, peto desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos
termos da tei e deste Termo de Securitização, durante o período de vigência dos CRI
ou até a tiquidação integrat dos CRl,

(a) a título de implantação, será devida parceta única de RS 5.000,00 (cinco mit
reais) devida em até 5 (cinco) Dias Úteis após a primeira Data de lntegratização
dos CRI; e

(b) a título de honorários peta prestação dos serviços, serão devidas parcetas
mensais de RS 1ó.000,00 (dezesseis mit reais) cada, acrescida de tributos, para
o acompanhamento padrão dos serviços de Agente Fiduciário, devida em até 5
(cinco) Dias Úteis após a primeira Data de lntegratização dos CRI e as demais a
serem pagas nos anos subsequentes até o resgate total dos CRl.

10.4.1 As parcetas descritas no subitem (b) acima serão atualizadas
anualmente pela variação acumutada do IPCA, ou na falta deste, ou ainda, na
impossibilidade de sua utilização, peto índice que vier a substituí-[o, calcutadas
pro rata die, se necessário, inctusive a remuneraçáo (flat e recorrente).

10.4.2 A remuneração definida acima continuará sendo devida, mesmo
após o vencimento dos CRl, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo
atividade inerentes à sua função em relação à emissão.

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

10.4.4 No caso de inadimplemento dos Créditos lmobitiários ou da
Emissora com retação às suas obrigações assumidas neste Termo de
Securitização, será devida ao Agente Fiduciário uma remuneração adicional
equivalente a RS 500,00 (quinhentos
dedicado às atividades relacionadas à

devida quando da participação em a

aditamentos, conferências tetefônicas
esta a ser paga no prazo de 10 (dez) d
respectivo "Relatório de Horas". Todas
venha comprovadamente a incorrer para resguardar os interesses dos
lnvestidores 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 peto Agente Fiduciário, desde que retacionadas
à sotução da inadimptência, enquanto representante dos lnvestidores. As
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eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência
em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos Titutares dos CRl, bem
como a remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na
hipótese de a Emissora permanecer em inadimptência 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 cobertura do
risco de sucumbência.

10.4.5 A remuneração não inclui as despesas que sejam consideradas
necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário, tais como,
exemplificativamente: publicações em geral (por exemplo, editat de
convocação de Assembteia Gera[ dos Titulares dos CRl, ata da Assembleia Geral
dos Titulares dos CRl, anúncio de comunicação de disponibitidade do retatório
anual do Agente Fiduciário, entre outros), notificações, extração de certidões,
fotocópias, despesas com viagens e estadias, transportes e alimentação de seus
agentes, contratação de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização,
contatos telefônicos e/ou conference call, assessoria tegat ao Agente
Fiduciário, bem como custas e despesas cartorárias em geral e retacionadas aos
termos de quitação e acompanhamento das AF lmóveis, conforme o caso,
necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário, as quais serão cobertas
peto Patrimônio Separado, observando-se que a Emissora será, sempre que
possívet, comunicada sobre tais despesas, previamente e por escrito.

10.4.6 O pagamento das despesas acima referidas será realizado
mediante pagamento das respectivas faturas apresentadas peto Agente
Fiduciário, acompanhadas da cópia dos comprovantes pertinentes, ou mediante
reembolso, a exclusivo critério do Agente Fiduciário, após, sempre que possível,
prévia aprovação da despesa por escrito pela Emissora na quatidade de
administradora do Patrimônio separado, ou, na insuficiência deste, pelos
investidores.

10.4.7 Todas as despesas com procedimentos legais, inctusive as

administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar
os interesses dos Titutares dos CRI deverão ser previamente aprovadas e
adiantadas pelos Titulares dos cRl e, posteriormente, conforme previsto em
Lei, ressarcidas peto Patrimônio Separado. Tais despesas a serem adiantadas
pelos Titulares dos CRI incluem também os gastos com honorários advocatícios
de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo
Agente Fiduciário, na condição de representante da comunhão dos Titulares dos
CRl, ou decorrente de açöes contra ele intentadas no exercício de sua funçäo,
ou ainda que the causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto
representante dos Titulares dos CRl. As eventuais despesas, depósitos e custas
judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão iguatmente
suportadas pelos Titulares dos cRl, bem como a remuneração e as despesas
reembolsáveis do Agente Fiduciário na hipótese da Emissora permanecer em

^{
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atraso com retação ao pagamento dos CRI por um período superior a 30 (trinta)
dias, podendo o Agente Fiduciário soticitar garantia dos Titul.ares dos CRI para
cobertura do risco de sucumbência.

10.4.8 Não haverá devotução de valores já recebidos pero Agente
Fiduciário a títuto da prestação de serviços, exceto se o vator tiver sido pago
incorretamente.

10.5 Encarqos das RemuneraÇões: No caso de atraso no pagamento de
quaisquer das remunerações previstas nas Ctáusutas acima, o vator em atraso estará
sujeita à mutta moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso
sujeito ao reajuste peto IGP-M, o qual incidirá desde a data de mora até a data de
efetivo pagamento, calcutado pro rata die, se necessário.

10.5.1 As remuneração referida nas Cláusutas acima será atuatizada
pela variação acumutada do IGP-M, ou na falta deste, peto índice que vier a
substituí-to, ou ainda na impossibitidade de sua utitização, peto índice que vier
a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento, até as datas de
pagamento seguintes, catculadas pro-rato die, se necessário.

10.5.2 A remuneração definida nas Ctáusutas acima será acrescida dos
seguintes impostos: lss (lmposto sobre serviços de eual,quer Natureza), cssL
(contribuição social sobre o Lucro Líquido), PIS (contribuição ao programa de
lntegração Socia[), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade
social), IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos
que venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário nas alíquotas
vigentes nas datas de cada pagamento.

10.6 Substituicão do Aqente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser
substituído nas hipóteses de ausência ou impedimento temporário, renúncia,
intervenção, liquidação, falência ou quatquer outro caso de vacância, devendo ser
reatizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ocorrência de quatquer desses
eventos, Assembleia Geral de Titulares de CRI para que seja detiberada por sua efetiva
substituição e, conforme o caso, eteição do novo agente fiduciário.

Destituicão do Asente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser þ

(a) peta CVM, nos termos da tegislação em vigor;

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

10.7

destituído:
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(c) por detiberação em Assembleia Geral de Titutares de CRl, observado o quórum
previsto no item acima, na hipótese de descumprimento dos deveres previstos
no artigo 1 3 da Lei 9.514/97 ou das incumbências mencionadas na Ctáusuta 10.3
deste Termo de Securitização.

10.8

Substituição: O agente fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário, nos
termos da Ctáusuta 10.6 deste Termo de Securitização e da Ctáusuta 10.7 acima
assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabitidades constantes da
legistação apticáveI e deste Termo de Securitização.

10.9 Efetiva Substituicão: A substitui ção do Agente Fiduciário, seja eta
permanente ou provisória, deverá ser objeto de aditamento aos Documentos da
operação, conforme aplicável, nos termos do artigo 9o da lnstrução cvM no 5g3.

10.10 substituto Provisório: Nos termos da tegistação em vigor, a cvM, em
casos excepcionais, poderá proceder à convocação de uma Assembteia Geral para
nomear substituto provisório.

10.11 Vatidade das manifestações: Os atos ou manifestações por parte do
Agente Fiduciário, que criarem responsabitidade para os Titulares dos CRI e/ou
exonerarem terceiros de obrigaçoes para com eles, bem como aqueles retacionados ao
devido cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, somente serão
válidos quando previamente assim deliberado petos Titutares dos CRI reunidos em
Assembleia Gerat.

10.12 Atuação Vincutada: O Agente Fiduciário não emitirá quatquer tipo de
opinião ou fará quatquer juízo sobre a orientação acerca de quatquer fato da emissão
que seja de competência de definição pelos Titutares dos CRl, comprometendo-se tão-
somente a agir em conformidade com as instruções que lhe forem transmitidas pelos
Titutares dos CRl. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer
responsabitidade sobre o resuttado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito
cumprimento das orientações dos Titutares 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 lnstrução CVM no 583/16, conforme atterada e dos artigos apticáveis da
n" 6.404/76, estando este isento, sob quatquer forma ou pretexto, de quatque
responsabitidade adicional que não tenha decorrido da tegistação apticávet.

10.1 3 Presunção de Veracidade: Caberá à Devedora a verificação e anátise da
veracidade dos documentos atestando, inctusive, que estes não foram objeto de fraude
ou adulteração. O Agente Fiduciário não será, sob qualquer hipótese, responsávet peta
etaboração de documentos societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação
[ega[ e regutamentar da Emissora etaborá-tos, nos termos da tegistação apticávet.

Página 53 de 101



10.14 Renúncia: O Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suas
funções até a escolha e aprovação do novo agente fiduciário, em caso de renúncia,
situação em que se compromete a realizar a devotução de quaisquer valores recebidos
referentes ao período após a sua renúncia.

11. Liquidação do Patrimônio Separado

11.1 Liquidacão do Patrimônio Separado: Caso seja verificada: (a) a
insolvência da Emissora, com relação às obrigações pecuniárias assumidas nesta
Emissão; ou, ainda (b) quatquer uma das hipóteses previstas na Cláusuta 11.4 abaixo,
o Agente Fiduciário, conforme disposto nos itens acima, deverá reatizar imediata e
transitoriamente a administração do Patrimônio Separado constituído pel.os Créditos
lmobiliários e os recursos porventura mantidos na Conta do Patrimônio Separado, ou
promover a tiquidação do Patrimônio Separado, nas hipóteses em que a Assembteia
Geral de Titutares de CRI venha a detiberar sobre a assunção da administração do
Patrimônio separado peto Agente Fiduciário ou sobre tat tiquidação.

11.2 Convocação da Assembteia Gerat: Em até 5 (cinco) dias a contar da
ocorrência de quatquer um dos eventos listados na Ctáusuta 10.4 abaixo, deverá ser
convocada peto Agente Fiduciário uma Assembleia Geral de Titulares de CRl, na forma
estabetecida na Cláusula 12.1 e seguintes deste Termo de Securitização, e na Lei
no 9.514/97 para fins de detiberação das novas normas e regras de administração do
Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou administração por nova companhia
securitizadora.

11.3 Peta Li monto A Assembteia
Geral de Titulares de CRI deverá detiberar peta tiquidação do Patrimônio Separado, ou
pela continuidade de sua administração por nova companhia securitizadora, fixando,
neste caso, a remuneração desta úttima, bem como as condições de sua viabitidade
econômico- fi nancei ra.

11.4 Eventos que Enseiam a Assuncão da Administ ração do Patrimônio
Separado peto Aeente Fiduciário: Atém da hipótese de insolvência da Emissora, com
retação às obrigações pecuniárias assumidas nesta operação, a critério da Assembleia
Geral de Titulares de CRl, a ocorrência de quatquer um dos eventos abaixo poderá
ensejar a assunção da administração do Patrimônio Separado peto Agente Fiduciário,
para liquidá-[o:

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

(b) inadimptemento ou mora, peta Emissora, por cutpa ou doto desta, de qualquer
das obrigações pecuniárias previstas neste Termo de Securitizaçáo, sendo que,
nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer na data do
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inadimplemento ou na data de verificação da mora, caso os Titulares do CRI

decidam nesse sentido.

11,4.1 A ocorrência de quatquer dos eventos acima descritos deverá ser
prontamente comunicada, ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 1 (um) Dia
útit.

12. Assembleia Geral

12.1 Assembleia Geral de Titutares de CRI: Os Titutares de CRI poderão, a
quatquer tempo, reunir-se em Assembteia Geral de Titutares de CRl, a fim de
deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titutares de CRl.

12.2 Convocação: A Assembteia Gerat de Titutares dos CRI poderá ser
convocada (a) peta Emissora, (b) peto Agente Fiduciário, ou (c) por Titutares dos CRI
que representem, no mínimo, 10Yo (dez por cento) dos cRl em circulação.

12.3 Forma de Convocacão: Observ ado o disposto na Ctáusuta 12.2 deste
Termo de Securitização, deverá ser convocada Assembteia Gerat de Titutares de CRI
mediante edital publicado no jornal em que a Emissora pubtica seus atos societários,
por 3 (três) vezes, observada a Ctáusuta 12.4 abaixo, toda vez que a Emissora, na
qualidade de titutar dos Créditos lmobitiários, tiver de exercer ativamente seus direitos
estabetecidos na CCB ou em quaisquer outros Documentos da Operação, para que os
Titulares dos CRI detiberem sobre como a Emissora deverá exercer seu direito frente à
Devedora.

12.4 Prazo para ReatizaÇão: A Assembteia de Titulares dos CRI mencionada
na Ctáusuta 12.3 deverá ser realizada com no mínimo 1 5 (quinze) dias a contar da data
da primeira pubticação do edital retativo à primeira convocação ou no prazo de 8 (oito)
dias a contar da primeira publicação do edital relativo à segunda convocação, caso a
Assembteia de Titutares dos CRI não tenha sido reatizada na primeira convocação.

12.4.1 Para a segunda convocação serão necessárias 3 (três) novas
publicações do edital no jornal em que a Emissora pubtica seus atos societários.

12.4.2
Titulares dos

convocação.

Não se admite que a segunda convocação da Assembteia Gerat de
CRI seja providenciada conjuntamente com a primeira

12.5 Manifestação da Emissora e do Asente Fiduciário: Somente após
definição da orientação pelos Titutares dos CRI em Assembleia Geral de Titulares de
CRl, a Emissora e/ou Agente Fiduciário deverão exercer seu direito e deverá se
manifestar conforme lhe for orientado, exceto se de outra forma prevista nos
Documentos da Operação. Caso não haja quórum necessário para a instatação da
Assembteia Geral de Titutares de CRI em segunda convocação, ou não cheguem a uma

Página 55 de 101



definição sobre a orientação, a Emissora e/ou Agente Fiduciário poderão permanecer
sitente quanto ao exercício do direito em questão, sendo certo que o seu sitêncio não
será interpretado como negtigência em retação aos direitos dos Titutares dos CRl, não
podendo ser imputada à Emissora e/ou Agente Fiduciário qualquer responsabitização
decorrente de ausência de manifestação.

12.6 Responsabitidade da Emissora: A Emi ssora não prestará qualquer tipo de
opinião ou fará qualquer juízo sobre a orientação definida petos Titutares dos CRl,
comprometendo-se tão somente a manifestar-se conforme assim instruída. Neste
sentido, a Emissora não possui quatquer responsabitidade sobre o resuttado e efeitos
jurídicos decorrentes da orientação dos Titutares dos CRI por eta manifestado,
independentemente dos eventuais prejuízos causados aos Titutares dos CRI ou à
Emissora.

12.7 Leeistacão Aplicávet: Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Titulares de
cRl, no que couber, o disposto na Lei no 9.s14, bem como o disposto na Lei das
sociedades por Ações, a respeito das assembleias gerais de acionistas.

12..8 lnstalação: A Assembteia Geral de Titulares de CRI instatar-se-á, em
primeira convocação, com a presença de Titutares de CRI que representem, no mínimo,
2/3 (dois terços) dos cRl em Circutação e, em segunda convocação, com qualquer
numero.

12.9 Votos: Cada CRI em Circutação corresponderá a um voto nas Assembteias
Gerais de Titutares dos CRl, sendo admitida a constituição de mandatários, Titutares
dos CRI ou não.

12.10 Quóruns: os quóruns de detiberação das Assembteias Gerais de Titutares
de CRI deverão levar em conta a totalidade dos CRI em Circulação presentes.

12.11 PresenÇa da Emissora/Titulares dos CRI : A Emissora e/ou os Titulares de
CRI poderão convocar representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para
participar das Assembteias Gerais, sempre que a presença de quatquer dessas pessoas
for relevante para a detiberação da ordem do dia.

12.12 Prestação de lnformações: O Agente Fiduciário deverá comparecer à
Assembteia Geral de Titulares dos CRI e prestar aos Titutares 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 Titutares de CRl, sempre que a presença de quatquer dessas
pessoas for relevante para a detiberação 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 Titutares dos CRI a respeito da
respectiva matéria em discussão.

(
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12.13 Presidência: A presidência da Assembteia Geral de Titutares de CRI

caberá, de acordo com quem a tenha convocado, respectivamente: (a) ao Diretor da
Emissora; (b) ao Agente Fiduciário; ou (c) ao Titular dos CRI eteito petos Titutares dos
CRI presentes.

12.14 Quórum de Detiberação: Exceto se de outra forma estabelecido neste
Termo Securitização e/ou nos Documentos da Operação, todas as detiberações serão
tomadas, em primeira convocação, por Titulares de CRI que representem a maioria
absoluta dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, por Titulares dos CRI que
representem, no mínimo, maioria simptes dos CRI em Circulação presentes à referida
Assembteia Geral de Titulares dos CRl.

17.15 Quóruns Quatificados: Exceto se de outra forma estabetecido neste
Termo de Securitizaçáo e/ou nos Documentos da Operação, as propostas de atteraçöes
e de renúncias feitas pela Emissora em retação:

(a) às datas de pagamento da Remuneração dos CRI e às datas de pagamento da
amortização de principal;

(b) à forma de cálculo da evotução financeira dos CRl, a Remuneração dos CRl, a
amortização de principal e o Vator Nominal Unitário;

(c) ao prazo de vencimento dos CRI;

(d) aos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado;

(e) aos Eventos de Vencimento Antecipado;

(f) aos Créditos lmobiliários, representados peta CCl, que possa impactar os
direitos dos Titulares dos CRI;

(g) às AF lmóveis ou às CF Recebíveis que possam comprometer sua suficiência,
exequibilidade, validade ou liquidez, incluindo sem limitação, a substituição
das referidas garantias, exceto no caso da definição da ordem e da forma da
excussão das referidas garantias;

(h) aos quóruns de instatação e/ou de detiberação das Assembteias de Titutares de
CRI;

(i) realização de quatquer amortização extraordinária ou resgate antecipado dos
CRI;

qualquer alteração às previsões referentes à amortizaÇão extraordinária ou
resgate antecipado dos CRI;

(i)
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(k) qualquer liberação específica com retação a um inadimptemento da Devedora
(sempre considerando que qualquer [iberação de um evento, numa data
específica, não significa tiberação de fatos posteriores); e

(t) eventual deliberação acerca do investimento adotado para os recursos da Conta
do Patrimônio Separado, deverão ser aprovadas, em primeira convocação, por
Titulares de CRI que representem a maioria absotuta dos CRI em Circulação e,
em segunda convocação, por Titutares dos CRI que representem, no mínimo,
maioria simples dos CRI presentes à referida Assembleia Geral de Titutares dos
CRl, desde que presentes no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos CRI em
Circulação.

12.16 Dispensa para lnstalação: lndependentemente das formalidades
previstas na lei e neste Termo de Securitização, será considerada regularmente
instatada a Assembleia de Titutares dos CRI a que comparecerem todos os Titulares dos
CRl, sem prejuízo das disposiçoes retacionadas com os quóruns de detiberação
estabetecidos neste Termo de Securitizacâo.

12.17 Dispensa: É dispensada a necessidade de convocação e reatização de
Assembteia de Titutares dos CRI sempre que tal alteração decorrer exclusivamente:
(a) quando tal atteração decorrer exctusivamente da necessidade de atendimento a
exigências de adequação a normas legais, regulamentares ou exigências da CVM,
ANBIMA, 83 e/ou demais regutadores; (b) quando verificado erro materia[, seja ete um
erro grosseiro, de digitação ou aritmético; e (c) em virtude da atualização dos dados
cadastrais da Emissora e do Agente Fiduciário, tais como alteração na razão social,
endereço e tetefone, entre outros, desde que não haja quatquer custo ou despesa
adicional para os Titulares do CRl.

12.18 Encaminhamento de Documentos para a CVM: As atas lavradas das
Assembleias Gerais de Titulares de CRI serão encaminhadas somente à CVM via Sistema
de Envio de lnformações Periódicas e Eventuais - lPE, sendo que sua pubticação em
jornais de grande circulação não será necessária, exceto se a Assembteia Gerat de
Titutares de CRI detiberar em sentido diver

13. Despesas da Emissão

13.1 Em virtude da securitização d
CCl, bem como diante do disposto na Lei no

peta CVM, que estabetecem as obrigações da Emissora, será devido à Emissora, durante
todo o período de vigência dos CRl, taxa de administração, no vator de RS 3.000,00
(três mit reais) ao mês, atuatizada anuatmente pela variação acumulada do IGP-M, ou
na fatta deste, ou ainda, na impossibitidade de sua utitização, peto índice que vier a
substituí-to, catculadas pro rata die, se necessário, a ser paga à Emissora no
1o (primeiro) Dia Útit a contar da data de subscrição e integralização dos CRl, e as
demais na data de verificação dos meses subsequentes até o resgate totat dos CRI
("Taxa de AdministraÇão").

,..r(
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13.1.1 A remuneração definida nesta Ctáusuta 13.1 continuará sendo
devida, mesmo após o vencimento dos cRl, caso a Emissora ainda esteja
atuando na cobrança de Créditos lmobitiários inadimplidos, remuneração esta
que será calcutada e devida proporcionalmente aos meses de atuação da
Emissora.

13.1.2 caso a Devedora atrase o pagamento de quatquer remuneração
prevista nesta Ctáusuta, estará sujeita a mutta moratória à taxa efetiva de 2%

(dois por cento) incidente sobre o valor em atraso, bem como a juros moratórios
à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o vator em atraso,
calculados dia a dia.

13.1.3 Os valores referidos nesta Ctáusuta 13.1 serão acrescidos dos
impostos que incidem sobre a prestação desses serviços, tais como ISS (lmpostos
sobre Serviços de Qualquer Natureza), CSSL (Contribuição Sociat Sobre o Lucro
Líquido), Pls (contribuição ao Programa de lntegração sociat), coFrNs
(contribuição para Financiamento da seguridade social), rRRF (lmposto de
Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre
a remuneração da Emissora, nas alíquotas vigentes na data de cada pagamento.

13.1.4 caso não sejam quitados em dia todos os impostos e demais
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os lmóveis e/ou sobre os
empreendimentos edificados nos respectivos lmóveis, poderá a Emissora fazê-
[o, com recursos do Patrimônio separado, desde que previamente aprovado
petos Titulares dos CRI reunidos em Assembleia Geral de Titutares de CRl,
ficando a Devedora obrigada a reembotsá-ta das quantias despendidas, no prazo
de até 5 (cinco) Dias Úteis após recebimento de notificação encaminhada peta
Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, sob pena de, sobre tais quantias, incidir
os encargos moratórios previstos na CCB e nos Contratos AF lmóveis, conforme
apticávet. As detiberações tomadas petos Titutares dos CRI nos termos desta
Cláusuta deverão ser aprovadas pelo quórum definido na Cláusuta 12.14 deste
Termo de Securitização.

13.2 Despesas do Patrimônio Separado: São despesas de responsabilidade do
Patrimônio Separado:

(a) as despesas com a gestão, cobrança, contabitização (registro contábit
independente), auditoria, realização, administração, custódia e tiquidação dos
Créditos lmobitiários e do Patrimônio Separado e outras despesas indispensáveis
à administração dos Créditos lmobitiários;

(b) as despesas com terceiros especialistas, advogados, agente escriturador,
lnstituição Custodiante da CCl, Agente Fiduciário, contadores, auditores ou
fiscais, bem como as despesas com procedimentos legais, incluindo mas sem
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limitação, depósito judiciat e sucumbência, incorridas para resguardar os
interesses dos Titutares dos CRl, do Agente Fiduciário e/ou da Emissora e/ou
relacionados a reatização dos Créditos lmobitiários integrantes do patrimônio
separado, que deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e
pagas pelos Titulares dos cRl. No caso do risco de sucumbência, o Agente
Fiduciário poderá solicitar garantia aos Titutares dos CRl. Tais despesas incluem
também os gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas
e taxas judiciárias nas ações propostas peto Agente Fiduciário e/ou peta
Emissora ou contra o Agente Fiduciário e/ou contra a Emissora intentadas, no
exercício de suas funções, ou ainda que the causem prejuízos ou riscos
financeiros, enquanto representante da comunhão dos Titutares dos CRl, ou
Emissora dos CRI;

(c) as despesas com pubticações em geral (por exemplo, edital de convocação de
Assembteia Geral dos Titutares dos CRl, ata da Assembteia Geral de Titulares
de CRl, anúncio de comunicação de disponibitidade do relatório anuaI do Agente
Fiduciário, entre outros), notificações, extração de certidöes, fotocópias,
despesas cartorárias, transporte, atimentação, viagens e estadias, contatos
tetefônicos e/ou conference cal{, necessárias ao exercício da função de Agente
Fiduciário e da Emissora, durante ou após a prestação dos serviços, mas em
razão desta, serão pagas peto Patrimônio separado, desde que, sempre que
possívet, aprovadas previamente pela Emissora;

(d) as taxas e tributos, de quatquer natureza, atuatmente vigentes, que tenham
como base de cátcuto receitas ou resuttados apurados no âmbito do patrimônio
Separado;

(e) as eventuais taxas e tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRl, venham
a ser criados e/ou majorados ou que tenham sua base de cátcuto 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
lmobitiários;

(f) as perdas, danos, obrigações ou despesas, inctuindo taxas e honorários
advocatícios arbitrados pelo juiz, decorrentes de sentença transitada em
jutgado, resuttantes, direta ou indiretamente, da emissão dos CRl, exceto se
tais perdas, danos, obrigaçöes ou despesas forem resuttantes de
inadimplemento, doto ou cutpa por parte da Emissora ou de seus
administradores, empregados, consuttores e agentes, conforme vier a ser
determinado em decisão judiciat final, proferida peto juízo competente;

(g) todos os custos e despesas incorridos para satvaguardar os direitos e
prerrogativas dos Titutares dos CRI; e

tl
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(h) demais despesas previstas em lei, na regulamentação apticável, ou neste Termo
de Securitizacão.

13.3 Despesas Suportadas pelos Titutares dos CRI: Considerando-se que a
responsabitidade da Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei
n" 9.514/97, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com as despesas
mencionadas na Cláusula 13.2 deste Termo de Securitização, tais despesas serão
suportadas pelos Titulares dos CRl, na proporção dos CRI titutados por cada um detes
mediante aporte de recursos do Patrimônio Separado.

13.3.1 As despesas do Patrimônio Separado serão arcadas petos Créditos
lmobiliários, representados peta ccl que remunera aos cRl objeto desta
Emissão, conforme o presente Termo de Securitização.

13.4 Responsabilidades dos Titutares dos CRI: Observado o disposto nas
c[áusulas 13.7 e 13.3 acima, são de responsabitidade dos titulares dos cRr:

(a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI não
compreendidas na descrição da Cláusuta 13.1 deste Termo de Securitização;

(b) todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e
prerrogativas dos Titulares dos CRl, observada a Cláusuta 13.4.1 deste Termo
de Securitização; e

(c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRl, incluindo,
mas não se limitando, àqueles mencionados na Cláusuta 14.1 deste Termo de
Securitização

13.4.1 No caso de transferência da administração do Patrimônio
separado para outra entidade que opere no sistema de Financiamento
lmobiliário, nas condições previstas neste Termo de Securitizaçäo, os recursos
necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais,
necessárias à satvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares dos CRl,
deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas petos Titulares dos
cRl e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporção de cRl detidos, na data da
respectiva aprovação.

13.5 Aporte de Recursos. Caso qualquer um dos Titulares dos CRI não cumpra
com as obrigaçöes de eventuais aportes de recursos na conta do Patrimônio Separado,
para custear eventuais despesas necessárias a salvaguardar seus interesses, e não haja
recursos suficientes no Patrimônio Separado para fazer frente a tat obrigação, a
Emissora estará autorizada a reatizar a compensação de eventual Remuneração a que
esse Titutar dos CRI inadimptente tenha direito com os valores gastos pela Emissora
e/ou pelo Agente Fiduciário e/ou pelos demais Titulares dos CRI adimpl,entes com estas
despesas.
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13.6 Recursos Excedentes aoós Pasamento das Despesas : Se, após o
pagamento da totalidade dos CRI e dos custos do Patrimônio Separado, incluindo-se o
reembotso aos Titulares dos CRI de quaisquer valores aportados pelos mesmos
conforme disposto no subitem 13.4(b) acima, sobejarem Créditos lmobitiários 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 lmobitiários à

época, sendo que os créditos na forma de recursos tíquidos de tributos (incluindo seus
rendimentos [íquidos de tributos) restituídos à Devedora, ressatvados à Emissora os
benefícios fiscais oriundos destes rendimentos.

13.7 A Emissora poderá, no período de vigência dos CRl, promover a

substituição do Banco Liquidante e do Escriturador sem a necessidade de aprovação
dos investidores, desde que atendidas as seguintes condições: (a) que a instituição que
venha a substituir esteja entre as lnstituiçöes Financeiras Permitidas, e (b) que não
acarrete em custo adiciona[ às despesas da emissão já contratadas, conforme descrito
nas alíneas acima.

14. Tratamento tributário aplicável aos investidores

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

14.1.1 lnvestidores Residentes ou Domiciliados no Brasil

Como regra gerat, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não
financeiras estão sujeitos à incidência do lmposto de Renda Retido na Fonte
("lRRF"), a ser catcutado com base na apticação de atíquotas regressivas, de
acordo com o prazo da aplicação geradora dos rendimentos tributáveis: (a) até
180 dias: alíquota de22,57o; (b) de 181 a 360 dias: atíquota de Z0%; (cl de 361

a 720 dias: atíquota de 17,5% e (d) acima de 720 dias: atíquota de 15%. Este
prazo de aplicação é contado da data em que o respectivo Titutar de cRl
efetuou o investimento, até a data do resgate (artigo 1" da Lei n" 11.033i04 e
artigo ó5 da Lei no 8.981/95\.

Não obstante, há regras específicas apticáveis a cada tipo de investidor,
conforme sua quatificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta,
fundo de investimento, instituição financeira, sociedade de seguro, de
previdência privada, de capitatizaçáo, corretora de títulos, valores mobitiários
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e câmbio, distribuidora de títutos e vatores mobitiários,
arrendamento mercantiI ou investidor estrangeiro.

sociedade de

O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não financeiras
tributadas com base no lucro reat, 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 8.981/95 e artigo
70, I da lnstrução Normativa da RFB n" 1 .585/15). o rendimento também deverá
ser computado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. As alíquotas do IRPJ

correspondem a 1 5% e adicional de 10%, sendo o adicional catcutado sobre a
parcela do [ucro real que exceder o equivalente a RS 240.000,00 (duzentos e
quarenta miI reais) por ano. Já a atíquota da CSLL, para pessoas jurídicas não
financeiras, correspon de a 9%.

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

Com retação 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 e distribuidoras de títutos e

vatores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantit, 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 peto IRPJ, à alíquota de 15% e adicional de
10%; peta CSLL, à atíquota de 20% entre 1o de setembro de 2015 e 31 de
dezembro de 2018, ou no caso de cooperativas de crédito, à a[íquola de 17%, e

à alíquota de 15% a partir de 1o de janeiro de 2019, de acordo com o artigo 3o

da Lei n" 7 .689 / 88, e das atterações trazidas pela Lei no 1 3. 169 / 15. As carteiras
de fundos de investimentos estão isentas de lmposto de Renda (artigo 28,
parágrafo 10, da Lei no 9.532/97). Ademais, no caso das instituições financeiras
e determinadas entidades definidas em lei, os rendimentos decorrentes de
investimento em CRI estão potenciatmente sujeitos à contribuição ao PIS e à
COFINS às alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente.

Para as pessoas físicas, desde 1' de janeiro de 2005, os rendimentos gerados
por apticação em CRI estão isentos de imposto de renda (na fonte e na

dectaração de ajuste anuat), por força do artigo 3', inciso ll, da Lei no

11.033/04. De acordo com a posição da Receita Federal do Brasit ("RFB"),
expressa no artigo 55, parágrafo único, da lnstrução Normativa da RFB no
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1.585/15, 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 compensávet, conforme
previsto no artigo 76, inciso ll, da Lei n'8.981 /95. A retenção do imposto na
fonte sobre os rendimentos das entidades imunes está dispensada desde que as

entidades dectarem sua condição à fonte pagadora, nos termos do artigo 71 da
Lei no 8.981/95, com a redação dada pela Lei no 9.065/95.

14.1.2 lnvestidores Residentes ou Domicitiados no Exterior

Com retação aos investidores residentes, domicitiados ou com sede no exterior
que invistam em CRI no país de acordo com as normas previstas na Resotução
CMN n' 4.373, de 79 de setembro de 2014, os rendimentos auferidos estão
sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15%. 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 atíquota inferior a 20To ou cuja legistação não permita o acesso a

informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas, ou à sua
titutaridade 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 lo da lnstrução Normativa da Receita Federat do Brasil no

1.037, de 04 de junho de 2010.

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

14.1.3 lmposto sobre Operações Financeiras (lOF)

lmposto sobre Ooeracões Financeiras de Câmbio

Regra gerat, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos
estrangeiros reatizados nos mercados financeiros e de capitais de acordo com
as normas e condições previstas na Resotução CMN no 4.373, de 29 de setembro
de 2014, inctusive por meio de operações simuttâneas, incluindo as operações
de câmbio relacionadas aos investimentos em CRl, estão sujeitas à incidência
do loF/câmbio à alíquota zero no ingresso e à atíquota zero no retorno,
conforme Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2OO7, e atterações
posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do loF/Câmbio pode ser majorada a

(
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qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de 25%

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

lmposto sobre Operacões Financeiras com Títutos e Valo res Mobitiários

As operações com CRI estão sujeitas à atíquota zero do IOF/Títutos, conforme
Decreto no 6.30ó, de 14 de dezembro de 2007, e atterações posteriores. Em
qualquer caso, a atíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo
por ato do Poder Executivo Federat, até o percentual de 1,50% ao dia,
retativamente a operações ocorridas após este eventuaI aumento.

15. Publicidade

15.1 Publicidade: Os fatos e atos retevantes de interesse dos Titulares dos
CRI (excetuados os atos e fatos retevantes da administração ordinária da Emissora),
bem como as convocações para as respectivas Assembteias Gerais de Titutares de CRl,
serão reatizados mediante publicação de editat no jornal em que a Emissora publica
seus atos societários, sendo certo que, todas as despesas com as referidas pubticações,
serão arcadas peto Patrimônio Separado.

15.2 As demais informações periódicas ordinárias da Emissão, da Emissora
e/ou do Agente Fiduciário serão disponibitizadas ao mercado, nos prazos tegais/ou
regutamentares, por meio do sistema de envio de informações periódicas e eventuais
da CVM.

16. Registro do Termo de Securitização

16.1 do Termo de Sec O presente Termo de Securitização
será registrado na lnstituição Custodiante da CCI em até 1 (um) Dia Útit, nos termos
do parágrafo único do artigo 23 da Lei no 10.931/04, ocasião em que a lnstituição
Custodiante da CCI emitirá a dectaração constante do Anexo V a este Termo de
Securitização.

17. Notificações

17.1 Comunicaçöes: Todas as comunicações entre a Emissora e o Agente
Fiduciário serão consideradas vátidas 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 Securitizaçáo.

Para a Emissora

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,90 andar, conj.92,
Jardim Pautistano,

tA
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São Pauto, SP - CEP 01451-902
At.: Marcos Ribeiro do Va[[e e Controtadoria e Backoffice
Tel.: 55 (11)3074-4900
E- mai [: mrvatte@habitasec. com. br / monitoramento@habitasec. com. br

Para o Agente Fiduciario
VÓnrx DISTRIBUIDoRA DE TíTULos E VALoREs MoBILIÁRIoS LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima n" 2.277,2o andar, conjunto 202

São Paulo, SP - CEP 01452-000

At.: Eugenia Souza

Telefone: (11) 3030-7177

E-mait: agentefiduciario@vortx.com.br / pu@vortx.com.br (para fins de
precificação)

17.2 Consideração das Comunicações: As comunicações serão consideradas
entregues quando recebidas com "aviso de recebimento" expedido peta Empresa
Brasiteira de Correios e Tetégrafos - ECT, nos endereços mencionados neste Termo de
Securitização. As comunicações feitas por fac-símile ou correio etetrônico serão
consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja
confirmado através de indicativo (recibo emitido peta máquina utilizada peto
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 quatquer
dos endereços acima deverá ser comunicada tanto pela Emissora quanto peto Agente
Fiduciário caso tenham seus endereços alterados.

18. Fatores de Risco

18.1 Riscos: O investimento em CRI envotve uma série de riscos que deverão
ser anatisados independentemente pelo potencial investidor. Para todos os fins desta
Cláusuta, são incorporados a este Termo de Securitização todos os fatores de risco
relacionados: (i) à Devedora; (ii) ao controtador, direto ou indireto, ou ao grupo de
controle da Devedora; (iii) às controladas e cotigadas da Devedora; (iv) aos setores da
economia nos quais a Devedora atua; e (v) à regutação dos setores em que a Devedora
atua. Adicionalmente, estão descritos a seguir os riscos, não exaustivos, retacionados,
exctusivamente, aos CRI e à estrutura jurídica da presente emissão:

(a)

afetar a capacidade da Emissora de honrar suas obrisacÕes decorrentes dos CRI:

Os CRI são lastreados nos Créditos lmobiliários, os quais foram vinculados aos

cRl por meio deste Termo de securitização, no qual foi instituído o Regime
Fiduciário e constituído o Patrimônio Separado. Os Créditos lmobiliários
representam créditos detidos pela Emissora contra a Devedora. O Patrimônio
Separado constituído em favor dos Titutares dos CRI não conta com qualquer
garantia ftutuante ou coobrigação da Emissora.
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Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titutares dos cRl dos
montantes devidos depende do pagamento dos Créditos lmobitiários pela
Devedora, em tempo hábit para o pagamento dos valores decorrentes dos CRl.
A ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira da
Devedora poderão afetar negativamente a capacidade do Patrimônio Separado
de honrar suas obrigaçÕes no que tange o pagamento dos cRl peta Emissora.

No caso de inadimptemento dos Créditos lmobiliários peta Devedora, o vator a

ser recebido pelos Titutares dos CRI poderá não ser suficiente para reembolsar
integratmente o investimento reatizado. Neste caso, nem o patrimônio

separado, nem mesmo a Emissora, disporão de outras fontes de recursos para
satisfação dos interesses dos titutares dos CRl.

(b) Riscos Relqtivos ao Paqamento Condicionado e Descontinuidade : As fontes de
recursos da Emissora para fins de pagamento aos Titutares dos CRI decorrem
direta ou indiretamente dos pagamentos dos Créditos lmobitiários. Os

recebimentos de tais pagamentos ou liquidação podem ocorrer posteriormente
às datas previstas para pagamento de juros e amortizaçöes dos cRl, podendo
causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRl. Após o recebimento
dos referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios Legais

cabíveis para a cobrança judiciat ou extrajudiciat dos Créditos lmobitiários,
incluindo a excussão das Garantias, caso o valor recebido não seja suficiente
para saldar os cRl, a Emissora não disporá de quaisquer outras fontes de
recursos para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos titulares dos CRl.

(c) Baixa Liquidez no lvlercado 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 cRl que permita sua alienação petos
subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam peto
desinvestimento. Os titutares dos CRI que adquirirem os CRI poderão encontrar
dificutdades para negociá-tos no mercado secundário, devendo estar
preparados para manter o investimento nos CRI até a Data de Vencimento Finat.

(d) Risco da existência de Credores Privileqiados: A Medida Provisória no 2.158-35,
de 74 de agosto de 2001, ainda em vigor, em seu artigo 76, disciptina que "as
normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer títuto, de
patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos
débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especiat quanto às
garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos". Ademais, em seu parágrafo
único, ela prevê que "desta forma permanecem respondendo pelos débitos ati
referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espótio ou
sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou
afetação".
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Por força da norma acima citada, os Créditos lmobitiários e os recursos dete
decorrentes, não obstante serem objeto do Patrimônio separado, poderão ser
alcançados por credores fiscais, trabathistas e previdenciários da Emissora e,
em alguns casos, por credores trabathistas e previdenciários de pessoas físicas
e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em
vista as normas de responsabitidade sotidária e subsidiária de empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso
ocorra, concorrerão os detentores destes créditos com os Titulares dos CRl, de
forma privitegiada, sobre o produto de realização dos Créditos lmobitiários, em
caso de fatência. Nesta hipótese, é possívet que Créditos lmobitiários não
venham a ser suficientes para o pagamento integra[ dos cRl após o pagamento
daqueles credores.

(e) BECq da não realização da carteira de ativos: A Emissora é uma companhia
emissora de títutos representativos de créditos imobitiários, tendo como objeto
social a aquisição e securitização de créditos imobiliários através da emissão de
cRl, cujos patrimônios são administrados separadamente. o Patrimônio
Separado tem como principal fonte de recursos os Créditos lmobitiários. Desta
forma, qualquer atraso ou fatta dos Créditos lmobitiários peta Devedora e/ou
pelos Avalistas poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de
honrar as obrigações decorrentes dos cRl. Na hipótese de a Emissora ser
dectarada insotvente, o Agente Fiduciário deverá assumir a custódia e
administração dos Créditos lmobiliários e dos demais direitos e acessórios que
integram o Patrimônio Separado. Em Assembleia Gerat, os Titulares dos CRI

poderão deliberar sobre as novas normas de administração do Patrimônio
separado ou optar peta tiquidação deste, Çuê poderá ser insuficiente para o
cumprimento das obrigações da Emissora perante os Titulares dos CRl.

Falência, recuperaçõo iudicial ou extraiudicial do Emissora: Até que os CRI

tenham sido integratmente pagos, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de
fatência, recuperação judicia[ ou extrajudiciat. Dessa forma, apesar de terem
sido constituídos o Regime Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre os Créditos
lmobiliários, eventuais contingências da Emissora, em especiat as fiscais,
previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais Créditos lmobiliários,
principalmente em razäo da falta de jurisprudência significativa em nosso país

sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

(g) lvlanutenção do Reeistro de Companhia Aberta: A sua atuação como Emissora
de CRI depende da manutenção de seu registro de companhia aberta junto à
CVM e das respectivas autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda aos
requisitos da CVM em relação às companhias abertas, sua autorização poderá
ser suspensa ou mesmo cancetada, afetando assim, as suas emissões de CRl.

(h) Crescimento da Emissora e de seu Capital: O capital atual da Emissora poderá
não ser suficiente para suas futuras exigências operacionais e manutenção do
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crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vir a precisar de fonte de
financiamento externas. Não se pode assegurar que haverá disponibitidade de
capital no momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as condições
desta captação poderiam afetar o desempenho da Emissora.

(i) A lmportância de umo 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 recebíveis, que necessita de uma equipe
especiatizada, para originação, estruturação, distribuição e gestão, com vasto
conhecimento técnico, operacionaI e mercadotógico de nossos produtos. Assim,
a eventual perda de componentes retevantes da equipe e a incapacidade de
atrair novos talentos poderia afetar a nossa capacidade de geração de
resuttado.

(i) lnexistência 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 tegislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca

maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais
brasileiro no que tange a este tipo de operação financeira, em situações de
estresse poderá haver perdas por parte dos lnvestidores, inctusive decorrentes
do dispêndio de tempo e recursos necessários para fazer vater 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 parte, estipulados através de contratos
públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No entanto, em
razáo da pouca maturidade e da fatta de tradição e jurisprudência no mercado
de capitais brasiteiro no que tange às operações de CRl, poderá haver perdas
por parte dos Titutares dos CRI em razáo do dispêndio de tempo e recursos.

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

Risco Tributcírio: 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 consotidar sobre a incidência de quaisquer tributos,

(m)
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obrigando a Emissora ou os Titulares dos CRI a novos recolhimentos, ainda que
relativos a operações já efetuadas.

(n)

resultados operacionais da Emissora: O Governo FederaI regutarmente
imptementa atterações no regime fiscat, que afetam os participantes do setor
de securitizaçáo, a Emissora e seus clientes. Essas alterações incluem mudanças
nas alíquotas e, ocasionatmente, a cobrança de tributos temporários, cuja
arrecadação é associada a determinados propósitos governamentais
específicos. Algumas dessas medidas poderão resuttar em aumento da carga
tributária da Emissora, que poderá, por sua vez, influenciar sua tucratividade e
afetar adversamente os preços de serviços e seus resultados. Não há garantias
de que a Emissora será capaz de manter seus preços, o ftuxo de caixa de forma
a cumprir as obrigações assumidas junto aos titulares dos CRI por meio dos CRI

se ocorrerem alterações significativas nos tributos aplicáveis às suas operações.

(o) Risco em Função da Dispensa de Reqistro da Oferta: A Oferta dos CRl, está
automaticamente dispensada de registro perante a CVM nos termos do artigo 6o

da lnstrução CVM n'476/09, de forma que as informações prestadas pela
Devedora, pelos Avatistas, peta Emissora e pelo Agente Fiduciário não foram
objeto de análise pela referida autarquia federal.

(p) Ri sco de Amortizacão Extroordi nóri a: Os CRI poderão estar sujeitos, na forma
definida neste Termo de Securitização, a eventos de amortização
extraordinária parciat. A efetivação destes eventos poderá resuttar em
dificuldades de reinvestimento por parte dos Titulares dos CRI à mesma taxa
estabetecida como remuneração dos CRl.

(q) Risco da necessidade de realizacão de aoortes no Conta do Patrimônio
Separado: Considerando que a responsabitidade da Emissora se limita ao
Patrimônio Separado, nos termos da Lei n'9.514/97, caso o Patrimônio
Separado seja insuficiente para arcar com as despesas da Emissão, tais despesas
serão suportadas pelos Titulares dos CRl, na proporção dos CRI titulados por
cada um deles mediante aporte de recursos do Patrimônio Separado, nos termos
da Ctáusula 13.4 deste Termo de Securitizacão.

(r) Risco de ausência de quórum Dara deliberacão em Assembleia Geral:
Determinadas deliberações no âmbito da Assembteia Gerat necessitam de
quórum qualificado para serem aprovados. O respectivo quórum quatificado
pode não ser atingido e portanto a detiberação pode não ser aprovada, o que
poderá impactar os CRl.

(s) Risco referente à limitação do escopo da ouditoria realizada: A auditoria
jurídica realizada na presente emissão de CRI [imitou-se, exclusivamente, a

identificar eventuais contingências retacionadas aos lmóveis, à Devedora e aos

(
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lntervenientes Garantidores, assim como eventuais riscos envolvidos na
constituição das Garantias. A não reatização de auditoria jurídica completa,
incluindo outros aspectos fora do escopo acima descrito, não confere a

segurança desejada com relação à totat ausência de contingências envolvendo
os Créditos lmobitiários e/ou os lmóveis objeto da operação, podendo,
eventuatmente, ocasionar prejuízo aos Titulares dos CRl.

(t) Risco de não constituicão das AF lmóveis e das CF Recebíveis: Nos termos da
CCB, (a) o Contrato AF lmóveis Jardim dos Taperás, o Contrato CF Recebíveis
Jardim dos Taperás e o Contrato AF lmóveis Adicionais Longitude deverão ser
cetebrados em até 15 (quinze) dias contados da data de imptemento das
Condições Precedentes, e (b) o Contrato AF lmóveis Alto Rio Preto e o Contrato
CF Recebíveis Alto Rio Preto deverão ser celebrados em até 30 (trinta) dias
contados da data de imptemento das Condições Adicionais. Na presente data,
os lmóveis Alto Rio Preto, os lmóveis Adicionais Longitude, e os recebíveis
decorrentes da comercialização das unidades autônomas do Empreendimento
Alto Rio Preto e do Empreendimento Jardim dos Taperás encontram-se
atuatmente onerados em garantia de outras dívidas, as quais deverão ser
extintas em momento imediatamente subsequente à aquisição indireta dos
lmóveis Atvo peta Devedora, para que seja possível a constituição das
respectivas garantias. Caso os ônus reais sobre os lmóveis e/ou sobre os

recebíveis decorrentes da comercialização das unidades autônomas dos
Empreendimento Atto Rio Preto e/ou do Empreendimento Jardim dos Taperás
não sejam cancelados ou caso, por qualquer outro motivo, as AF lmóveis e/ou
as CF Recebíveis não sejam constituídas nos prazos definidos na CCB, inctusive
em razão de dificutdades para o registro dos respectivos contratos junto aos
cartórios competentes, poderá ocorrer o vencimento antecipado dos Créditos
lmobitiários, acarretando a subsequente amortização extraordinária ou resgate
antecipado dos cRl. Nessa hipótese, as demais Garantias efetivamente já
constituídas à época dessa ocorrência poderão não ser suficientes para garantir
o vator integrat do satdo devedor dos CRl.

(u) Risco de lnsuficiência das Garantias Reais lmobiliárias: Possíveis variações no
mercado imobitiário poderão, eventuatmente, impactar o vator de mercado dos
lmóveis objeto das AF lmóveis, de forma positiva ou negativa, durante todo o
prazo da Emissão. As variações de preço no mercado imobitiário estão
vincutadas predominantemente, mas não exclusivamente, à relação entre a

demanda e a oferta de imóveis de mesmo perfit, bem como à respectiva
depreciação, obsolescência e adequação para outras atividades diferentes
daquelas exercidas pelos respectivos proprietários. Dessa forma, tais fatos
podem impactar negativamente a excussão das AF lmóveis pela Emissora,
aumentando os riscos de inadimplemento dos CRl.

(v) : o pagamento
aos Titulares de CRI decorre, diretamente, do recebimento dos Créditos
lmobiliários na Conta do Patrimônio Separado. Assim, para a operacionatização
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do pagamento aos Titulares de CRl, haverá a necessidade de participação de
terceiros, como Escriturador, Banco Liquidante e a 83. Dessa forma, qualquer
atraso por parte destes terceiros para efetivar o pagamento aos Titulares de
CRI acarretará em prejuízos para os titulares dos respectivos CRl, sendo que
estes prejuízos serão de exctusiva responsabitidade destes terceiros, podendo
a Emissora, por conta e ordem do Patrimônio Separado, conforme vier a ser
deliberado em assembteia geral de Titulares de CRl, utitizar os procedimentos
extrajudiciais ou judiciais cabíveis para reaver os recursos não pagos, por estes
terceiros, acrescidos de eventuais encargos moratórios, não cabendo à Emissora
qualquer responsabitidade sobre eventuais atrasos e/ou falhas operacionais que
não der causa.

(w) Demais Riscos: Os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos
de motivos atheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluçöes,
mudanças nas regras apticáveis aos CRl, alteração na política econômica,
decisoes judiciais etc.

19. Disposições finais

19.1 Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do
presente Termo de Securitização. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou
tiberatidade no exercício de qualquer: direito, facutdade ou remédio que caiba ao
Agente Fiduciário e/ou aos Titutares dos CRI em razão de qualquer inadimptemento
das obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será
interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com ta[
inadimptemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras
obrigações assumidas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário ou precedente no
tocante a quatquer outro inadimplemento ou atraso.

19.2 O presente Termo de Securitização é firmado em caráter irrevogável e

irretratávet, obrigando a Emissora e o Agente Fiduciário, bem como seus sucessores.

19.3 O presente Termo e suas disposições apenas serão modificados, aditados
ou comptementados com o consentimento expresso e por escrito tanto pela Emissora
quanto pelo Agente Fiduciário, mediante aprovação dos Titulares dos CRl, exceto se

disposto de outra forma acima, atuando por seus representantes tegais ou procuradores
devidamente autorizados.

19.4 Por força da vincutação do presente Termo de Securitização aos

Documentos da Operação, fica desde já estabelecido que a Emissora deverá
manifestar-se conforme orientação deliberada pelos Titulares dos CRl, após a

realização de uma Assembteia Geral de Titutares de CRl, nos termos deste Termo de
Securitização.
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19.5 A Emissora e o Agente Fiduciário reconhecem, desde já, que o presente
Termo de Securitização constitui títuto executivo extrajudicial nos termos dos artigos
784,815 e seguintes do Código de Processo Civi[.

19.6 Se uma ou mais disposições aqui contidas for considerada inválida, itegat
ou inexequível em qualquer aspecto das leis aplicáveis, a vatidade, tegatidade e
exequibilidade das demais disposições aqui contidas não serão afetadas ou
prejudicadas a quatquer títuto.

19.7 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 qua[ não caiba mais recursos.

Classificação de risco

70.1 Ausência de Classificação de Risco: Os CRI objeto desta emissão não
serão objeto de anátise de classificação de risco.

21 Foro

21.1 Foro: A Emissora e o Agente Fiduciário elegem o Foro da Comarca de São

Pauto, 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 especiat que seja.

Z1.Z Execução Específica: A Emissora e o Agente Fiduciário poderão, a seu
critério exclusivo, requerer a execução específica das obrigações aqui assumidas,
conforme estabetecem os artigos 536, 806, 815 e 501 do Novo Código de Processo Civit.

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

São Pauto, 29 de novembro de 2019.

(assi natu ras nas próxi mas pági nas)

(o restante da pógina foi deixado intencionalmente em branco)
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Págìna de assìnaturas I de 2, do Termo de Securitizoção de Créditos tmobiliórios da
168a Série da la Emissão de Certificados de Recebíveis tmobitiórios da Habitasec
Securitizadora 5.A., celebrado em 29 de novembro de 2019.

Nome:

Cargo:

HABITASEC SECU RITIZADORA

Emissora

Marco¡ Ribciro do Vallc Neto
RG:44.858.325'2

cPF:30S.21)0.¿llE{7

Rodrlgo Faria Estrada
CPF:045.294.047-81
Cl:09.835.866-6-RJ

Nome:

Cargo:

(continua na próxima página)

(o restante desta pógina foi deixado intencionalmente em branco'¡
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Págìno de assìnaturas 2 de 2, do Termo de Securitização de Créditos
168a Série da Ia Emissão de Certificados de Recebíveis lmobiliarios
Securitizadora 5.A., celebrado em 29 de novembro de 2019

DISTR¡BUIDORA DE ULOS E VALORES

Agente Fiduciário
Nome: Marcio Lopes dæ Santos Teixer,"

- RG:46.894.863.6Largo: 
cPF:369.268.408-F1

os da

tasec

CÁROLINE TSI'CHIYA SLVA
RG:36.289.61G0

CPF;381 .S14.668-20

Nome:

Cargo:

Testemunhas:

Ctl.-^"ol,r^- h,^ . CtOwv".¿. (*ú*r^ úrr.n"' (,ttucarrt
Nome:

RG no:

CPF no:

Alexandra Marlins Catoira
RG:44.074.192.0

CPF: 362.321.928-95

Nome:

RG no:

CPF no:

I(AIUAMA ZACCHI ALARECIN
RG:47.271.730-3

CPF: 389.317.148-74

çL
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ANEXO I ao Termo de Securitizoção de Créditos lmobiliários da 168a Série da 1a Emissõo de
Certificados de Recebíveis lmobiliórios da Habitasec Securitizadora 5.A., celebrado em 29 de
novembro de 2019.

Característícas dos Créditos lmobílíários

cÉou¡-r DE cRÉDtro tmoBtLúruo - cct

LOCAL E DATA DE EMISSÃO: São Paulo, 79 de novembro de 2019

SERIE UNICA NUMERO LONGl TIPO DE CCI INTEGRAL

1 EMISSORA

RAZAO SOCIAL: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ : 09.304.42710001 -58

ENDEREçO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,9o andar, conj. 92, Jardim Pautistano
CEP 01451-902 CIDADE 5ão Pauto UF SP

2. rNSTrrUrçÃO CUSTODTANTE

RAZAO SOCIAL: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ : 22.610.500/0001 -88

ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Faria Lima no 2.277,2o andar, conjunto 202,

CEP 01452-000 CIDADE São Pauto UF SP

3. DEVEDORA

RAZAO SOCIAL: TAP ARP EMPREENDTMENTOS tMOBtLtÁRtOS E pARTtCtPAçÕES LTDA.

CNPJ : 34.197 .594 / 0001 -94

ENDEREçO: Rua das Orquídeas, no 737, sata 404, Jardim Pompeia

CEP 1 3345-040 CIDADE lndaiatuba UF SP

4. TITULO

"Cédula de Crédito Bancório no 4150061ó-3", emitida peta Devedora em 29 de novembro de 2019

em favor da Companhia Hipotecária Piratini.

5.VALOR DOS DITOS IMOBI : RS 45.000.000,00 (quarenta e cinco mithões de reais).

6.IDENTIFI DOS I

6.1. lmóvel Adicíonal Paulistânia
A fração ideal de 6,4308% (seis inteiros, quatro miI trezentos e oito décimos de mitésimos
cento) do imóvel localizado na cidade de lndaiatuba, Estado de São Paulo, [ocatizado na Rua/
Votuntário João dos Santos, n" 919, objeto da matrículano 123.741, mantida peto Oficiat de Registro
de lmóveis da Comarca de lndaiatuba, SP, correspondente à futura unidade autônoma no 64 do
condomínio "Residencia[ Paulistânia", que está sendo desenvotvido no referido imóvet, nos termos
do memorial de incorporação registrado sob o R.2 e rerratificado sob a Av.4 da referida matrícuta.
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6.2. lmóvel Adicional Sõo José

O imóve I tocatizado na cidade de lndaiatuba, Estado de São Paulo, correspondente ao Lote 01,

Quadra D, do [oteamento denominado Jardim Figueira, objeto da matrícuta n'73.308, do Cartório
de Registro de lmóveis de lndaiatuba, SP.

6.3. Unidades Autônomas do Empreendimento AIto Rio Preto - Cartório de Registro de lmóveis de
Sao José do Rio PretolSP

As I 03 cento e( unldades autônomas ndicad as no Anexo a Escritu ra de Emlssao de c) I ,C

integrantes do empreendimento imobiliário denominado "Alto Rio Preto", localizado na cidade de
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua lpiranga, n" 3.649, Bairro Boa Vista, que são

objeto das respectivas matrícutas indicadas no referido Anexo ll, mantidas peto Oficiat de Registro
de lmóveis de São José do Rio Preto, 5P.

6.4. Unidades Autônomos do Empreendimento Jordim dos Taperas - Cartório de Registro de
lmóveis de Salto/SP

As 155 (cento e cinquenta e cinco) unidades autônomas indicadas no Anexo ll à Escritura de Emissão

de CCl, integrantes do empreendimento imobitiário denominado "Condomínio Jardim dos

Taperás", localizado na cidade de Salto, Estado de São Paulo, na Rua Presidente João Café Fitho,
no 100, que são objeto das respectivas matrícutas indicadas no referido Anexo ll, mantidas peto
Oficial de Registro de lmóveis de Salto, SP.

6.5. lmóveis Adicionais Longitude
O imóvel localizado na cidade de lndaiatuba, Estado de São Paulo, na Rua Xingu, no 382

(correspondente ao Lote no 6, Quadra C), Jardim São Carlos, objeto da matrícula n" 5.229, do Cartório
de Registro de lmóveis de lndaiatuba, SP e o imóvel localizado na cidade de lndaiatuba, Estado de
São Paulo, Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no 1400 (correspondente ao Lote no 3, Quadra C)
Jardim São Carlos, objeto da matrícula n" 99.697, do Cartório de Registro de lmóveis de lndaiatuba,
SP.

T.COND|çÕES DE EMTSSÃO

Prazo Total 1.460 (mil quatrocentos e sessenta) dias.

Valor de Principal RS 45.000.000,00 (quarenta e cinco mithões de reais)

Atualização Monetária O Valor do Principat da CCB não será objeto de atualização
monetária.

Juros Remuneratórios Sobre o Valor do Principal da CCB incidirão juros

remuneratórios, a contar da primeira Data de lntegralização,
correspondentes a 100Yo (cem por cento) da variação
acumulada das taxas médias diárias dos Dl - Depósitos

lnterfinanceiros de um dia, extra-grupo, expressa na forma
de percentuat ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)
Dias Úteis, calcutadas e divutgadas diariamente pela 83 S.A/
Brasi[, Bolsa Balcão, Segmento CETIP UTVM ("83") ilo
informativo diário disponível em sua página de lnternet
(www.b3.com.br) ("Taxa Dl"), acrescidas de um spread
equivatente a 5,O% (cinco inteiros por cento) ao ano.
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Data de Vencimento Finat 28 de novembro de 2023.

Encargos Moratórios: Juros de mora 1% (um por cento) ao mês, calcutados pro rato
temporis, desde a data de inadimplemento até a data do
efetivo pagamento, bem como de multa moratória não

compensatória de 2% (dois por cento) sobre o vator devido,
independentemente de aviso, notificação ou interpetação
judiciat ou extrajudicia[.

Periodicidade de Pagamento do
Principal

O Vator do Principal da CCB será objeto de amortizações
programadas, de acordo com o cronograma constante do

Anexo lll à Escritura de Emissão de CCl, sem prejuízo das

hipóteses de Amortização Extraordinária Computsória e
Amortização Extraordinária Votuntária previstas na CCB.

Periodicidade de Pagamentos dos

Juros Remuneratórios
Os Juros Remuneratórios relacionados à CCB serão pagos

mensatmente, nas datas previstas no cronograma constante
do Anexo lll à Escritura de Emissão de CCl.

Local de Pagamento Na forma descrita na CCB

Garantias Na presente data, a CCB conta com as seguintes garantias:
(a) Avat, (b) AF lmóvel Adicional Paulistânia, (c) AF lmóvel
Adicional São José, (d) AF Cotas Devedora, (e) Fundo de
Reserva, e (f) Fundo de Distratos.

Nos termos da CCB, serão ainda constituídas as seguintes
garantias: (a) AF lmóveis Alto Rio Preto, (b) CF Recebíveis

Alto Rio Preto, (c) AF lmóveis Jardim dos Taperás, (d) CF

Recebíveis Jardim dos Taperás e (e) AF lmóveis Adicionais
Longitude. Exctusivamente, para fins de depósito da CCI no

sistema da 83, a lnstituição Custodiante registrará e
depositará a CCI como sendo "sem garantia" até que seja
comprovada a constituição das garantias reais acima
descritas. Uma vez comprovada a constituição das garantias

em apreço, a lnstituição Custodiante providenciará,
exclusivamente junto à 83, a alteração do ativo para "com
garantia fidejussória" e "com garantia reat", nos termos da

Escritura de Emissão de CCI e dos demais Documentos da

Operação, conforme aplicávet.
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ANEXO ll ao Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da 168a Série da 1a Emissão de
Certificados de Recebíveis lmobiliórios da Habitasec Securitizadora 5.A., celebrado em 29 de
novembro de 2019.

Cronograma de Pagamento dos CRI

Período:
Data de

Vencimento do
cRt

Saldo Devedor da
168" Série

Preço Unitário
(P.U.) (VNi) - 168"

Série

Taxa de Amortização
em relação ao Saldo

Devedor (TA¡)

Pagamento de
Juros?

30/12t2019 Rs45.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

2 30/01t2070 R545.000.000,00 R51.000,00 0,0000% Sim

3 27 /02t2020 R545.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

4 30/03/2020 Rs45.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

5 29/04/2020 Rs45.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% 5im

6 28t05t2020 Rs45.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

7 29/06t2020 R545.000.000,00 R51.000,00 0,0000% Sim

8 30/07 /2020 Rs45.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

9 28t08t2020 Rs45.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

10 29t09t2020 Rs45.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

11 29/10/2020 R545.000.000,00 Rs1.000,00 0,0000% Sim

12

13 30/12/2020 Rs40.500.000,00 Rs900,00 0,0000% Sim

14 28t01/2021 Rs40.500.000,00 Rs900,00 0,0000% Sim

15 25t02/2021 Rs40.500.000,00 Rs900,00 0,0000% Sim

16 30/03/2021 Rs40.500.000,00 Rs900,00 0,0000% 5im

17 29/04/2021 Rs40.500.000,00 R$900,00 0,0000% Sim

18 28/05t2021 Rs40.500.000,00 Rs900,00 0,0000% Sim

19 29/06/2021 R540.500.000,00 Rs900,00 0,0000% Sim

70 29/07 t7021 Rs40.500.000,00 R5900,00 0,0000% Sim

21 30/08t2021 Rs40.500.000,00 R5900,00 0,0000% Sim

22 29/09t2021 Rs40.500.000,00 Rs900,00 0,0000% Sim

23 28/10t2021 Rs40.500.000,00 R5900,00 0,0000% Sim

24

25 30/12/2021 Rs31.500.009,00 Rs700,00 0,0000% Sim

26 28/01t2022 R531 .500.009,00 R5700,00 0,0000% Sim

27 24/02t2022 Rs31 .500.009,00 Rs700,00 0,0000% Sim I
28 30/03t2022 R531.500.009,00 R5700,00 0,0000%

f
Sim

29 28/04t2022 R531.500.009,00 Rs700,00 0,0000% Sim

30 21,4286% Sim

31 29/06/2022 R524.749.998,07 R5550,00 0,0000% Sim
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Período:
Data de

Vencimento do
cRt

Saldo Devedor da
168" Série

Preço Unitário
(P.U.) (VNr) - 168"

Série

Taxa de Amortização
em relação ao Saldo

Devedor (TA¡)

Pagamento de
Juros?

32 28/07 t2022 R524.749.998,07 Rs550,00 0,0000% Sim

33 30/08t2022 R524.749.998,07 R5550,oo 0,0000% Sim

34 29t09t2022 R524.749.998,07 R5550,00 0,0000% Sim

35 28/10t2022 R524.749.998,07 R$550,00 0,0000% Sim

3ó 27,2727% Sim

37 29t12t2022 Rs1 8.000.005,35 Rs400,00 0,0000% Sim

38 30/01/2023 Rs1 8.000.005,35 Rs400,00 0,0000% Sim

39 27 /02/2023 R51 8.000.005,35 Rs400,00 0,0000% Sim

40 30t03t2073 R51 8.000.005,35 R5400,00 0,0000% Sim

41 27 /04t2023 R51 8.000.005,35 Rs400,00 0,0000% Sim

42 Rs9.000.002,67 50,0000% Sim

43 29/06/2073 R59.000.002,67 Rs200,00 0,0000% Sim

44 28t07 t2023 Rs9.000.002,67 Rs200,00 0,0000% Sim

45 30t08/2023 R59.000.002,67 R5200,00 0,0000% Sim

46 28/09t2023 Rs9.000.002,ó7 R5200,00 0,0000% Sim

47 30t10t2023 Rs9.000.002,ó7 R5200,00 0,0000% Sim

48 Sim
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ANEXO lll ao Termo de Securitização de Créditos lmobiliórios da 168a Série da la Emissão de
Certificados de Recebíveis lmobiliários da Hobitasec Securitizadora 5.A., celebrado em 29 de
novembro de 2019.

Declaroção da Emissora

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedade por ações com registro de emissor de valores
mobiliários concedido peta CVM, com sede na cidade de São Pauto, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,9o andar, conj.92, Jardim Pautistano, CEP 01451-902, inscrita no

CNPJ sob o no 09.304.427/0001-58, por seus representantes legais ao final assinados (doravante
denominada simptesmente "Emissora"), na quatidade de emissora e distribuidora dos Certificados
de Recebíveis lmobiliários da 168" Série de sua 1u Emissão ("q1" e "Emissão", respectivamente),
que serão objeto de oferta púbtica de distribuição e a vÓRrx DtSTRtBUtDoRA DE TíTULos E

VALORES MOBILIÁruOS LTDA., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n" 2.277,2o andar, conjunto 202, CEP 01452-000,
inscrita no CNPJ sob o no 22.610.500/0001-88, atua como agente fiduciário ("Aqente Fiduciário"),
DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com o Agente Fiduciário, a

legatidade e a ausência de vícios da operação, atém de ter agido com ditigência para verificar a
veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas no Termo de
Securitização de Créditos lmobiliários da Emissão.

5ão Paulo, 29 de novembro de 2019

HABITASEC SECU RITIZADORA S.A.

Nome:

Cargo: -.'""iå,ilfd,î.i;jii
Nome:

Cargo: Rodrigo Estrada

CPF:045.29 4.047'81
Cl:09.835.866'6'RJ
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ANEXO lV ao Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da 168a Série da Ia Emissão de

Certificados de Recebíveis lmobiliários da Habitasec Securitizadoro 5.A., celebrado em 29 de
novembro de 2019.

Declaração do Agente Fiduciario

VÓRTX DISTRIBUIDoRA DE TíTULos E VALoRES MoBtLÉRos LTDA., instituição financeira com
sede na cidade de São Paulo, Estado de 5ão Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima no 2.277, 2"

andar, conjunto 702, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob o no 77.610.500/0001-88, neste ato
representada na forma de seu estatuto social (doravante denominada simplesmente "Aqente
Fiduciário"), na qualidade de agente fiduciário dos Certificados de Recebíveis lmobitiários da 168"

Série da 1u emissão ("CRl" e "Emissão", respectivamente), da HABITASEC SECURITIZADORA S.4.,
sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários concedido peta CVM, com sede

na cidade de São Pauto, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 7.894,9o andar,
conj.91, Jardim Pautistano, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ sob o n'09.304.42710001-58
("Emissora"), DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora, a

Legatidade e a ausência de vícios da operação, além de ter agido com ditigência para verificar a

veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações prestadas pela Emissora no

Termo de Securitizacão de Créditos lmobiliários da Emissão.

5ão Pauto, 29 de novembro de 2019.

VÓRTX D¡STRIBUIDoRA DE TíTULos E VALoRES Mo
Agente Fiduciário

Nome Nome:

Cargo:
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ANEXO V ao Termo de Securitização de Créditos lmobiliórios da 168a Série da 10 Emissão de
Certificados de Recebíveis lmobìliórios da Habitasec Securitizodora 5.A., celebrado em 29 de
novembro de 2019.

Declaroção do Instituição Custodiante da CCI

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILÉruOS LTDA., instituição financeira com
sede na cidade de 5ão Pauto, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima no 2.277, 2o

andar, conjunto 207, CEP 01457-000, inscrita no CNPJ sob o n" 22.610.500/0001-88, neste ato
representada na forma de seu estatuto social ("lnstituição Custodiante da CCl"), rìâ quatidade de
instituição custodiante do "/nstrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito lmobiliário
lntegral, com Garantia Real, sob a Forma Escritural" ("Escritura de Emissão de CCl"), por meio da
quat foi emitida 1 (uma) Céduta de Crédito lmobitiário integral, com garantia real, sob a forma
escritural ("CCl"), DECLARA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei no 10.931 /04, que
the 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 lmobitiários da 168"
série da 1u emissão ("CRl" e "Emissão", respectivamente) da HABITASEC SECURITIZADORA S.4.,
sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários concedido peta CVM, com sede
na cidade de São Pauto, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,9o andar,
conj.91, Jardim Pautistano, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ sob o n" 09.304.427/0001-58
("Emissora"), foi realizada por meio do Termo de Securitização de Créditos lmobitiários da Emissão,

firmado em 29 de novembro de 2019 entre a Emissora e esta lnstituição Custodiante da CCl, na
qualidade de agente fiduciário ("Termo de Securitização"), tendo sido, nos termos do Termo de
Securitização, instituído o regime fiduciário, pela Emissora, no Termo de Securitizaçáo, sobre a CCI

e os créditos imobiliários que eta representa, nos termos da Lei n'9.514/97, assim como sobre os

recursos mantidos na Conta do Patrimônio Separado (conforme definido no Termo de
Securitização), nos lnvestimentos Permitidos (conforme definido no Termo de Securitização),
incluindo os vatores referentes ao Fundo de Reserva (conforme definido no Termo de Securitização)
e a quaisquer vatores ainda não liberados à devedora dos créditos imobitiários representados pela
CCI em razäo da CCB das quais decorrem os referidos créditos imobiliários, e sobre as respectivas
garantias. Regime fiduciário este ora registrado nesta lnstituição Custodiante da CCl, que declara,
ainda, que o Termo de Securitização e a Escritura de Emissão de CCI encontram-se,
respectivamente, registrado e custodiada nesta lnstituição Custodiante da CCl, nos termos do artigo
18, S 4o, da Lei n" 10.931/04.

São Paulo, 29 de novembro de 2019.

VÓRTX DISTRIBUIDoRA DE TíTULos E VALoREs MoBI
lnstituição Custodiante da CCI

Nome:

Cargo:
srwA

610.0

C¡

Nome:

Cargo:
Marcio Lopes dos Santos Ïeixeira

RG¡ 46.894.863-6
CPF: 369.268.408-81
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ANEXO VI ao Termo de Securitizoçõo de Créditos lmobiliários da l68a Série da la Emissão de
Certificados de Recebíveis lmobiliários da Habitasec Securitizadora 5.A., celebrado em 29 de
novembro de 2019.

Declaração de lnexistência de Conflito de Interesses
Agente Fiduciário Cadastrado na CVI{i

O Agente Fiduciário a seguir identificado:

RAZãO SOCiAI: VORTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima n" 7.777,2o andar, conjunto 202, CEP

01452-000

Cidade / Estado: São Pauto / SP

CNPJ no: 22.610.500/0001 -88

Representado neste ato por seu diretor estatutário: [.]
Número do Documento de ldentidade: [.]
CPF no: [.]

da oferta púbtica com esforços restritos do seguinte vator mobitiário:

Valor Mobitiário Objeto da Oferta: Certificados de Recebíveis lmobitiários - CRI

Número da Emissão: 1u

Número da Série: 168u

Emissor: Habitasec Securitizadora S.A.

Quantidade: 45.000 (quarenta e cinco mil)
Forma: Nominativa escritural

Dectara, nos termos da lnstrução CVM no 583/16, a não existência de situação de conflito de

interesses que o impeça de exercer a função de agente fiduciário para a emissão acima indicada,
e se compromete a comunicar, formal e imediatamente, à 83, a ocorrência de qualquer fato
superveniente que venha a alterar referida situação.

São Paulo, 29 de novembro de 20

VÓRTX DISTRIBUIDoRA DE TíTULos E VALo
Agente Fiduciário

Nome: Nome:

Cargo Cargo:
CÁROLINE TSI,'CHIYA SILVA

RG:36.289.61G0
CPF:381.S14 660_20

l{u'dih'l','åîïå':ì''*'
'':-q t

tLtÁRt
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ANEXO VII ao Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da 168" Série da 1a Emissõo de Certificados de Recebíveis lmobiliários da

Habitasec Securitizadora 5.A., celebrado em 29 de novembro de 2019.

Declaração acerca da existência de outras emissoes de vatores mobitiários, púbticos ou privados, feitas pela Emissora, por sociedade coligada,

controtada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora em que o Agente Fiduciário tenha atuado como agente fiduciário no

período:

Alienação Fiduciária de
Ações, Cessão Fiduciária

de Conta Vinculada

CRI

Outras Emissões da Emissora nas Quais o Agente Fiducíório Atua

HABITASEC

SECURITIZADORA
s.A.

1 6K081 2693

HABITASEC
SECURITIZADORA

s.A.

31.250.000,00 31.250 71

cRt

07 / 11 /2016
SHOPPING

PARQUE
BARUERI

Adimptente

HABITASEC
SECURITIZADORA

s.A.

cRt 16K0817783

cRt

31.250 IPCA, + $,1ÿ lo

HABITASEC
SECURITIZADORA

s.A.

1 72 07 / 11 /2016 03 / 11 /2031 Adimplente

HABITASEC
SECURITIZADORA

s.A.

6.200 15/07 /2024I 7G0893788

17G0913178 ó.200.000,00
IPCA + 12,00

ý

31.250.000,00

1 89

HABITASEC

SECURITIZADORA
s.A.

15t07 t2024

cRt 17H0086705
IGPM + 12,00

cRr

1 20/08/2022 SAO JOSE

CRA CDI + 3,00 %

6.200.000,00

1

HABITASEC
SECURITIZADORA

S.A.

IPCA + 10,50
ol 1

IPCA + $,/Q o¡

ó8

\

22.400.000,00

cRA01 700ósJ

17 t08/2016 17 /08/2020

60.000.000,00

16H0156564

1

6.200

25.000.000,00

IPCA + 12,00
/o

ó0.000

2.s00

1

03/ 11 /2031

22.400

83 07 /07 /2017

07 t07 /2017

86

1

SHOPPING
PARQUE
BARUERI

09t08/2017

IBIRAPITANGA
ARAUCARIA

06/09t2017
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Cessão Fiduciária de
Direitos Creditorios,

Atienação Fiduciária de
lmovet, Alienação

Fiduciária de Quotas,
Fundo

IBIRAPITANGA
CEREJEIRA

14/06/2019

Adimptente

Cessão Fiduciária de
Direitos Creditorios,

Atienaçäo Fiduciária de
lmove[, Atienação

Fiduciária de Ouotas

Adimplente

MOINHO
IGUAçU

Atienação Fiduciária de
Ações, Cessão Fiduciária

de Conta Vinculada

Adimplente

PORTO

QUALITY
Adimptente

Adimplente

Coobrigação, Cessão
Fiduciária de Direitos
Creditorios, Fiança,

Alienação Fiduciária de
Acões

Ava[, Cessão Fiduciária
de Direitos Creditorios,

Fundo
Ava[, Cessão Fiduciária
de Direitos Creditorios,
Alienação Fiduciária de
lmovel. Fundo, Fundo



cRt CDI + 2,40% 25/11/2019
HABITASEC

SECURITIZADORA
5.4.

Adimptente
Alienação Fiduciária de

Quotas

HABITASEC
SECURITIZADORA

5.4.
cRr 25.000.000,00 76 15 / 12/2016

1 óK090281 5

BNI

Alienação Fiduciária de
Ações, Alienação

Fiduciária de Quotas,
Atienação Fiduciária de

lmovet, Cessão Fiduciária
de Direitos Creditorios,

AvaI

cRr 1 7E0851 33ó
HABITASEC

SECURITIZADORA
5.4.

1 00.000.000,00 100.000 1

16L0165777

16/05/7017 Adimptente

Fiança, Alienação
Fiduciária de lmovel,

Fundo, Cessão Fiduciária
de Direitos Creditorios

200.000.000,00

cRr

HABITASEC

SECURITIZADORA
s.A.

ó5.000 CDI + 2,00%

cRr

25/0st2020 Adimptente

Alienação Fiduciária de
Quotas, Cessão

Fiduciária de Direitos
Creditorios, Cessao

Fiduciária de Direitos
Creditorios

'l 3.1 50 1

HABITASEC
SECURITIZADORA

s.A.
75 SUMMER

AIienação Fìducìária de
lmovel, Alienação

Fiduciária de Ouotas

cRt

200.000

17K0025417 1 20.000.000,00 CDI + 4,75 %

HABITASEC
SECURITIZADORA

s.A.
1 96 Adimptente

17E0906861

09t07 /2021

HABITASEC
SECURITIZADORA

5.4.

cRt

77.040.000,00 105 13/02/2023

25.000

Adimptente

Atienação Fiduciária de
Quotas, Aval, Cessão
Fiduciária de Direitos
Creditorios, Atienação
Fiduciária de lmovet,
Hiooteca de lmovel

HABITASEC
SECURITIZADORA

s.A.

1 1.100.888,00
IGP-Dl + 8,50

q 102 BERRINE ONE

16K208s767

Adimptente

65.000.000,00

cRt
HABITASEC

SECURITIZADORA
s.A.

cRt

17L0956824 24.000.000,00 24.000

CDI + $,ggo¿

IPCA + 11,00
1 98 z0/12/2017 20/12/2022

1

HABITASEC

SECURITIZADORA
s.A.

109

1 3.1 50.000,00

cRt

cRr 1 5.000.000,00

1710181214

1 5.000

Página 86 de l0l

HABITASEC
SECURITIZADORA

s.A.

12t03/2018 15t04/2021

CDI + 1,80 %

70

1

21 t1't /2016

1880748120

7.458.000,00

I

120.000

1 710853948

IPCA + 10,50
o/

84

7.458

1

22/06/2020

EVEN I

74

IPCA + 9,00 %

77.040

18C0765173

17 /05t2021

08t05/2017

CDI + 4,75 %

1 1.100

30t 11 /2016

1

HELBOR I

Adimptente

01 / 11 /2017

95

30/11 /2020

1

28/09t2017

MDL

20/05/2020

1

09/07/7018

INCC-Dl +

12,00%

GAFISA

22/12/2017

Adimplente

TENDÂ

1

22/12/2025

YOU INC

Cessão Fiduciária de
Direitos Creditorios,

Fiança, Cessão Fiduciária
de Conta Vinculada

Adimptente

UPCON II

GOLDEN

Atienação Fiduciária de
lmovet, Cessão Fiduciária
de Direitos Creditorios,

Fianca, Fundo

Adimptente

Adimplente

Avat, Alienação
Fiduciária de Ações,
Cessão Fiduciária de
Direitos Creditorios,

Alienação Fiduciária de
lmoveI

Atienação Fiduciária de
lmovel, Hipoteca de
lmovet, Alienacão



cRr 200.000
HABITASEC

SECURITIZADOM
5.4.

10ó 17 / 11 t2022 EVEN II Adimptente

HABITASEC
SECURITIZADORA

5.4.

Fiança

cRt 1880913223

HABITASEC
SECURITIZADORA

S.A.

1 31.600 CDI + 1,70 % 24/05/2018

r 8c0765059

Adimptente
Alienação Fiduciária de
lmovet, Fiança, Fundo

cRt

cRt

HABITASEC
SECURITIZADORA

S.A.

1880913224 s6.400.000,00 CDI + 3,00 %

200.000.000,00

1 24/05t2018

INCC-Dl +

12,00 %
15t04/2021

HABITASEC
SECURITIZADORA

s.A.

GOLDEN II Adimptente

1 31.600.000,00

Atienação Fiduciária de
lmovet, Hipoteca de
lmovel, Atienação

Fiduciária de Quotas,
Cessão Fiduciária de

Direitos Creditorios. Ava[

cRt 422.117.000,00 1

18J0877849

27 /06t2023 HELBOR III Adimplente

cRr
HABITASEC

SECURITIZADORA
5.4.

40.000.000,00 40.000

19F0260959

1 153

HABITASEC
SECURITIZADORA

5.4.
1 79.780.000,00 179.780

9.373.048,31

IPCA + ó,00 % 1 148cRt 26t07 t2034
HBR MULTI

ATIVOS

CDI + 3,00 %

Adimplente

cRt

56.400

22.500.000,00 1

19F0922610

01 t07 /2023 PARTAGE Adimptente

HABITASEC
SECURITIZADORA

S.A.
22.500

HABITASEC
SECURITIZADORA

s.A.

1 157 01 /07 /2034

HABITASEC

SECURITIZADORA
s.A.

9.048

19H0704332
IGP-Dl + 7,50

%
160 Adimptente

HABITASEC
SECURITIZADORA

s.A. \-

1

19J0329039 CDI + 1,10 7.

cRt

1

19G0228153

1 7.300.000,00
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1

28/08t2019

TEGRA

422.117

cRr

01 t03/2018

110

19G0311661

cRr

CDI + 2,15 %

113

19G0312147

1 122

17 /05t2022

cDr

22.500.000,00

15/ 10/2018

17 /05/2022

146

22.500

HELBOR II

21 /06t2019

HELBOR II

195.000.000,00

CDI + 1,90%

Fiduciária de Quotas,
Cessão Fiduciária de

Direitos Creditorios, Aval

19 /06/2019

17.300

IPCA + 5,51 %

Adimptente

195.000

28/07 /2020

17 /07 /2019

156

Fiança, Alienação
Fiduciária de lmovet,

Fundo

0't /07 /2019

OUTLET
BRASILIA

1

01 /07 /2019

Adimptente

Fiança, Atienação
Fiduciária de lmovet,
Cessão Fiduciária de
Direitos Creditorios

170

Atienação Fiduciária de
lmovel, Alienaçáo

Fiduciária de Ações,
Cessão Fiduciária de
Direitos Creditorios,

Fundo

25/10/2019

22/12/2032

PARTAGE

Fiança, Atienação
Fiduciária de lmove[,

Alienaçåo Fiduciária de
Ações, Cessåo Fiduciária
de Direitos Creditorios,

Fundo, Fundo

25/10/2022

BERRINI II

Adimptente

Fiança, Atienação
Fiduciária de lmovet,
Cessão Fiduciária de
Direitos Creditorios

Fiança, Cessão Fiduciária
de Direitos Creditorios,
Alienação Fiduciária de

lmovel

Adimptente

Atienação Fiduciária de
lmovet, Cessão Fiduciária
de Dìreitos Creditorios,

Avat, Fundo

Alienação Fiduciária de
lmovel



cRr
HABITASEC

SECURITIZADORA
s.A.

41.884.000,0019K1139273 26/ 11 /202541 .884 IPCA + 6,50 % 1 178 29/11/2019
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ANEXO VIll ao Termo de Securitização de Créditos lmobiliarios da 168a Série da 1a Emissõo de
Certificodos de Recebíveis lmobiliários da Hobitasec Securitizodora 5.A., celebrado em 29 de
novembro de 2019.

Descrìção dos lmóveis AIvo e dos Imóveìs Adicionais
DESCruçÃO DOS tMÓVEtS ADtCtONAtS E DOS tMÓVEtS ALVO

1. lmóveis Adicionais

1.1. lmóvel Adicional Paulistânia

(a) Empreendimento: "ResidencialPautistânia";

(b) Endereço: Rua Voluntário João dos Santos, n" 919,lndaiatuba, SP;

(c) Cartório; Oficiat de Registro de lmóveis da Comarca de lndaiatuba, SP;

(d) lvlatrícula e unidade: fração ideal de 6,4308% (seis inteiros, quatro mil trezentos e oito
décimos de mitésimos por cento) do imóvel objeto da matrícula no 123.741, correspondente
à futura unidade autônoma no 64 do empreendimento acima indicado, que está sendo

desenvotvido no referido imóve[, nos termos do memoria[ de incorporação registrado sob o
R.2 e rerratificado sob a Av.4 dessa matrícula; e

(e) Valor de Referência: RS 1.002.000 ,00 (um mithão e dois miI reais).

1,2. lmóvel Adicional São José

Empreendimento: "Loteamento Jardim Figueira";

(g) Endereço: Rua Três, no 37 (correspondente ao Lote 01, Quadra D, Jardim Figueira,
lndaiatuba, SP);

(h) Cartório: Oficiat de Registro de lmóveis da Comarca de lndaiatuba, SP;

(i) l,Áatrícula:73.308; e

(j) Volor de Referência: RS t.316.000,00 (um milhão, trezentos e dezesseis miI reais)

1.3. lmóvel Adicional Longitude - Lote 6

(k) Empreendimento: "Loteamento Jardim São Cartos":
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(t) Endereço; Rua Xingu, n" 382 (correspondente ao Lote no 6, Quadra C, Jardim São Cartos,
lndaiatuba, SP);

(m) Cortório: Oficiat de Registro de lmóveis da Comarca de lndaiatuba, SP;

(n) lvlatrícula: 5.729;e

(o) Volor de Referência: RS 595.000,00 (quinhentos e noventa e cinco mit reais).

1.4. lmóvel Adicional Longitude - Lote 3

(p) Empreendimento: "Loteamento Jardim São Carlos";

(q) Endereço: Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, n" 1400 (correspondente ao Lote no

3, Quadra C, Jardim São Cartos, lndaiatuba, 5P);

(r) Cartório: Oficial de Registro de lmóveis da Comarca de lndaiatuba, SP;

(s) lvlatrícula: 99.697;e

(r) Valor de Referência: RS 941.000,00 (novecentos e quarenta e um mit reais).

2. lmóveis Alvo

2.1. lmóveis Jardim dos Taperás

(u) Empreendimento: "Condomínio Jardim dos Taperás"

(v) Endereço: Rua Presidente João Café Fitho, no 100, Satto, 5P

(w) Cartório; RGl de Satto, SP

(x) Motrículos, unidades e valores de referência:

# de
1 Torrel-Unidadel 60.577 R5 287.985,00

2 Torrel-Unidade2 ó0.578 Rs 221.841,00

3 Torrel-Unidadeó 60.582 Rs 221.841,00

4 Torrel-UnidadeT 60. s83 R5 165.340,00

5 Torrel-Unidade8 ó0.584 R5 287.985,00

6 Torrel-Unidadell 60.585 Rs 242.321,00

7 Torrel-Unidadel3 60.587 Rs 127.8s4,00

8 Torrel-Unidade14 60.588 R5 242.321,00
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9 Torrel-Unidade15 60.589 Rs 242.321,00

10 Torrel-Unidadeló 60.590 R5 133.336,00

11 Torrel-UnidadelT 60.591 R5 204.370,00

12 Torrel-Unidade2l ó0.593 Rs 242.321 ,00

13 Torrel-Unidade2S ó0.ó00 Rs 248.000,00

14 Torrel-Unidade34 ó0. ó03 Rs 242.321,00

15 Torrel-Unidade3ó 60.605 Rs 187.833,00

16 Torrel-Unidade3T ó0.606 Rs 204.370,00

17 Torrel-Unidade4T 60.614 Rs 204.370,00

18 Torrel-Unidade56 60.621 Rs 204.370,00

19 Torrel-Unidade6l 60.624 Rs 242.321,00

20 Torrel-Unidadeó8 60.63 1 Rs 242.321,00

21 Torrel-UnidadeT2 60.633 R5 204.370,00

22 Torrel-UnidadeT4 ó0.63s Rs 242.321,00

23 Torrel-UnidadeSl 60.640 Rs 70.000,00

24 Torrel-Unidade33 60.642 Rs 148.280,00

25 Torrel-UnidadeST 60.646 R5 204.370,00

26 Torrel-Unidade9l 60.648 R5 242.321,00

27 Torrel-Unidade92 60.649 R5 204.370,00

28 Torrel-Unidade101 60.ósó Rs 96.ó40,00

29 Torrel-Unidade105 60.660 Rs 242.321,00

30 Torrel-Unidade112 ó0.665 Rs 204.370,00

31 Torrel-Unidade115 60.668 R5 242.321,00

32 Torrel-Unidade122 60.673 R5 4.000,00

33 Torrel-Unidade135 60.684 Rs 242.321,00

34 Torrel-Unidade138 60.687 Rs 242.321,00

35 Torrel-Unidade141 60.688 Rs 242.321,00

36 Torrel-Unidadel4ó ó0.693 R5 25.505,00

37 Torrel-Unidade148 60.695 R5 242.321,00

38 Torrel-Unidade152 60.697 Rs 304.492,00

39 Torrel-Unidade153 ó0.698 R5 304.492,00

40 Torrel-Unidade155 ó0.700 R5 342.288,00

41 Torre2-Unidadel 60.704 R5 287.985,00

42 Torre2-Unidade2 60.705 R5 221.841,00

43 Torre2-Unidade3 60.706 R5 221.841,00

44 ïorreZ - Unidade 4 60.707 R5 287.985,00

45 Torre2-Unidade5 60.708 R5 287.985,00

46 Torre2-UnidadeT 60.710 Rs 165.340,00

47 Torre2-UnidadeS 60.711 Rs 287.985,00

48 ïorre 2 - Unidade 11 60.712 Rs 242.321,00

49 ïorre2-Unidadel2 60.713 Rs 204.370,00

50 Torre2-Unidadel3 60.714 Rs 204.370,00

51 Torre2-Unidadel4 60.715 R5 242.321,00

57 Torre2-Unidadel5 60.716 R5 242.321,00

53 Torre2-Unidadel6 60.717 R5 204.370,00

54 Torre2-UnidadelT 60.718 Rs 204.370,00
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55 Torre2-Unidadel8 60.719 Rs 242.321,00

56 Torre2-Unidade22 60.721 R5 175.081 ,00

57 Torre2-Unidade24 60.723 R5 242.321,00

58 Torre2-Unidade25 60.724 Rs 242.321,00

59 Torre2-Unidade2T 60.726 R5 47.197,00

60 TorreZ-Unidade23 60.727 Rs 242.321,00

61 Torre2-Unidade34 60.731 R5 242.321,00

62 Torre2-Unidade35 60.732 Rs 242.321,00

ó3 Torre2-Unidade36 60.733 Rs 204.370,00

64 Torre2-Unidade45 60.740 Rs 242.321,00

65 Torre2-Unidade5T 60.750 Rs 180.000,00

66 Torre2-Unidade5S 60.751 Rs 242.321,00

67 Torre2-Unidade6l 60.752 R5 242.321,00

68 Torre2-Unidade65 60.756 Rs 242.321 ,00

69 Torre2-Unidade66 60.757 Rs 204.370,00

70 Torre2-Unidadeó8 60.759 Rs 242.321,00

71 Torre2-UnidadeT5 60.764 Rs 242.321,00

72 Torre2-UnidadeSl 60.768 Rs 242.321,00

73 Torre2-Unidade82 60.759 Rs 204.370,00

74 Torre2-UnidadeS5 60.772 Rs 242.321,00

75 Torre2-Unidade36 60.773 Rs 204.370,00

76 Torre2-Unidade93 60.783 Rs 242.321,00

77 Torre2-Unidade101 60.784 R5 242.321,00

78 Torre2-Unidade105 60.788 Rs 242.321,00

79 Torre2-Unidade108 60.791 R5 242.321,00

80 Torre2-Unidade115 60.796 Rs 242.321,00

81 Torre2-Unidade125 ó0.804 R5 242.321,00

82 Torre2-Unidade134 ó0.811 R5 242.321,00

83 Torre2-Unidade146 60.821 R5 204.370,00

84 Torre2-Unidade148 60.823 Rs 242.321,00

85 Torre 2 - Unidade 153 60.82ó Rs 304.492,00

86 Torre 2 - Unidade 155 ó0.828 Rs 342.288,00

87 Torre2-Unidade156 60.829 Rs 45.631,00

88 Torre2-Unidade157 ó0.830 R5 304.492,00

89 Torre3-Unidade3 58.90s R5 221.841,00

90 Torre3-Unidade6 58.908 Rs 221.841,00

91 Torre 3 - Unidade 11 58.911 Rs 242.321,00

92 Torre3-Unidadeló 58.91 ó R5 204.370,00

93 Torre3-Unidade22 58.920 Rs 204.370,00

94 ïorre3-Unidade23 58.926 Rs 123.354,00

95 Torre3-Unidade32 58.928 Rs 204.370,00

96 Torre3-Unidade3T s8.933 Rs 180.000,00

97 Torre3-Unidade42 58.936 R5 179.300,00

98 Torre3-Unidade43 58.937 Rs 184.834,00

99 Torre3-Unidade5l 58.943 R5 242.321 ,OO

100 Torre3-Unidade55 58.947 R5 74?..321,00

fr
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101 Torre3-Unidade5ó 58.948 Rs 190.029,00

102 Torre3-Unidadeó2 58.952 Rs 179.900,00

103 Torre3-Unidadeó4 58.954 Rs 242.321,00

104 Torre3-Unidadeó5 58.955 Rs 242.321,00

105 Torre3-UnidadeTl s8.959 Rs 242.321,00

10ó Torre3-UnidadeT5 58.9ó3 Rs 242.321,00

107 Torre3-UnidadeT6 58.964 R5 197.132,00

108 Torre3-UnidadeTS 58.966 R5 242.321,00

109 Torre3-Unidade8l 58.967 R5 242.321,00

110 Torre3-Unidade36 58.972 Rs 204.370,00

111 Torre3-Unidade9l 58.975 R5 242.321 ,00

112 Torre3-Unidade93 58.977 R5 204.370,00

113 Torre3-Unidade104 58.986 R5 242.321,00

114 Torre3-Unidade106 58.988 Rs 204.370,00

115 Torre3-Unidade113 58.993 R5 204.370,00

116 Torre3-Unidade114 58.994 R5 242.321,00

117 Torre3-Unidade122 59.000 Rs 204.370,00

118 Torre3-Unidade123 s9.001 Rs 180.067,00

119 Torre3-Unidade132 59.008 Rs 204.370,00

170 Torre3-Unidade133 59.009 Rs 82.784,00

121 Torre3-Unidade142 59.01ó R5 204.370,00

127 Torre3-Unidade143 59.017 Rs 204.370,00

123 Torre 3 - Unidade 152 59.024 Rs 304.492,00

124 Torre3-Unidade153 s9.02s R5 304.492,00

125 Torre3-Unidadel5ó 59.028 Rs 304.492,00

126 Torre3-Unidade157 59.029 R5 304.492,00

127 Torre4-Unidade2 59.032 R5 221.841,00

128 Torre4-Unidade4 59.034 Rs 287.985,00

129 Torre 4 - Unidade 5 59.035 Rs 287.985,00

130 Torre4-Unidadel4 59.O42 Rs 242.321,00

131 Torre4-Unidadeló 59.044 Rs 204.370,00

132 Torre4-Unidade24 59.050 R5 229.285,00

133 Torre4-Unidade25 59.051 R5 242.321,00

134 Torre4-Unidade26 59.052 R5 204.370,00

135 Torre4-Unidade3T s9.0ó1 Rs 38.900,00

136 Torre4-Unidade33 59.062 R5 242.321 ,00

137 Torre4-Unidade4ó 59.068 R5 160.963,00

138 Torre4-Unidade48 59.070 R5 242.321,00

139 Torre4-Unidade53 59.073 Rs 204.370,00

140 Torre4-Unidade62 59.080 Rs 204.370,00

141 Torre4-UnidadeT5 s9.091 R5 203.435,00

142 Torre4-UnidadeTT 59.093 R5 139.826,00

143 Torre4-UnidadeTS 59.094 Rs 208.421,00

144 Torre4-UnidadeSl 59.095 Rs 242.321,00

145 Torre4 - Unidade 91 59. I 03 R5 242.321 ,OO

146 Torre4-Unidade94 59. 1 06 R5 242.371,0O
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147 Torre4-Unidade95 59.107 Rs 242.321,00

148 Torre4-Unidade117 59.125 Rs 207.170,00

149 Torre4-Unidade121 59.127 Rs 4.47ó,00

150 Torre4-Unidade126 59.1 32 R5 204.370,00

151 Torre4-Unidade147 59.149 Rs 204.370,00

157 Torre4-Unidade152 59.152 Rs 304.492,00

153 Torre4-Unidade153 59.1 53 R5 304.492,00

154 Torre4-Unidade156 59.1 56 R5 304.492,00

155 Torre 4 - Unidade 157 59.157 R5 304.492,00

2.2. lmóveis Alto Rio Preto

(v) Empreendimento: "Atto Rio Preto"

(z) Endereço: Rua lpiranga, n" 3.649, Bairro Boa Vista, 5ão José do Rio Preto, SP

(aa) Cartório: RGI de São José do Rio Preto, SP

(bb) ìAatrículas, unidades e valores de referência:

#
1 Torrel-Unidadel3 191.459 R 275.349 37
2 Torrel -UnidadelT 191.460 Rs 275.349,37
3 Torrel -UnidadelS 191.461 R ; 2ó8.804,81
4 Torrel -Unidade2l 191.462 R ; 2ó8.804.81
5 Torrel -Unidade22 191.463 R , 275.349,37
6 Torrel -Unidade23 1 88.089 R ;259.405.99
7 Torrel -Unidade25 191.464 Rs 268.804,81
8 Torrel -Unidade28 191.465 R ,2ó8.804,81
9 Torrel -Unidade3l 191.466 Rs 2ó8.804.81
10 Torrel -Unidade34 1 87.389 R , 268.804,81
11 Torrel -Unidade3T 187.421 R ;275.349.37
12 Torre 1 - Unidade43 191.467 R5 275.349,37
13 Torrel -Unidade44 191.468 R ; 268.804.81
14 Torrel -Unidade45 191.469 R5 268.804,81
15 Torrel -Unidade4T 191.399 R! , 150.123,77
16 Torrel -Unidade43 187.409 82. 97
17 Torrel -Unidade6ó 1 87.385 Rs 245.376.41
18 Torrel -UnidadeT4 187.440 R ;2ó8.804,81
19 Torrel -UnidadeT5 191.470 R ;2ó8.804.81
20 Torrel -Unidade34 191.473 Rs 285.4s7,08
21 Torrel -Unidade83 191.474 RI ; 268.804.81
22 Torrel -Unidade9l 191.475 R5 2ó8.804,81
23 Torrel -Unidade92 191.476 Rf ;275.349.37
24 Torrel -Unidade93 191.477 Rs 200.000.00
25 Torrel-Unidade103 191.479 R ; 200.000,00
26 Torrel -Unidade105 Em Drocesso de abeftura Rf ; 2ó8.804.81
27 Torrel-Unidade113 191.480 R5 200.000,00
28 Torrel-Unidade125 191.481 RÍ ;268.804,81
29 ïorre1 -Unidade131 187.437 R517.499.97
30 Torrel -Unidade137 187.399 R5 275.349,37
31 Torre 2 - Unidade 11 187.411 R ; 268.804,81
32 Torre2-Unidadel3 187.410 Rs 275.349.37
33 Torre2-Unidadel4 191.482 Rs 268.804.81
34 Torre2-Unidade22 191.483 R5 275.349.37
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35 ïorre2-Unidade26 187.438 R5 275.349,37
3ó Torre2-Unidade2T 191.484 RI ;275.349.37
37 Torre2-Unidade3l 191.485 R5 2ó8.804,81
38 Torre2-Unidade35 191.486 RI ; 2ó8.804.81
39 TorreZ - Unidade 38 187.402 R5 268.804,81
40 Torre2-Unidade4l 191.487 R ;268.804.81
41 Torre2-Unidade42 191.488 R ,275.349,37
42 Torre2-Unidade43 191.489 Rs 275.349,37
43 Torre2-Unidade45 187.401 R ;268.804,81
44 Torre2-Unidade5T 191.490 R ;275.349,37
45 Torre2-Unidade53 191.491 R ; 268.804,81
46 Torre2-Unidade6l 191.492 R ; 2ó8.804.81
47 Torre2-Unidade62 187.396 R: ,275.349,37
48 Torre2-Unidade63 191.493 Rf ;275.349.37
49 Torre2-Unidade64 1 87.395 RI ; 268.804,81
50 Torre2-Unidade66 191.494 RI ;275.349.37
51 Torre2-Unidadeó7 191.495 Rs 275.349.37
52 Torre2-Unidade63 191.496 RI ;268.804,81
53 Torre2-UnidadeTl 187.387 RI ;2ó8.804.81
54 Torre2-UnidadeT3 191.497 Rs 27s.349.37
55 ïorre2-UnidadeTT 191.498 RS 275.349,37
56 Torre2-UnidadeTS 191.499 RI ; 268.804,81
57 Torre2-Unidade82 1 91.500 R ;775.349.37
58 Torre2-Unidade33 191.501 R1 ;275.349,37
59 Torre2-Unidade8ó 191.502 R ;27s.349.37
60 Torre2-Unidade8T 1 91 .503 R ;275.349,37
61 Torre2-UnidadeSS 191.504 R ;268.804,81
62 Torre2-Unidade9T 1 91 .505 R ;275.349.37
63 Torre2-Unidade93 191.506 R 268.804,81
64 Torre2-Unidade116 191.507 R ;275.349.37
65 Torre2-Unidade118 1 91 .509 Rs 268.804,81
66 Torre2-Unidade124 191.510 R ;268.804,81
67 Torre2-Unidade125 1 89.523 R ; 152.000.00
68 Torre2-Unidade127 191.511 R 275.349,37
69 Torre2-Unidade131 187.425 R ; 268.804.81
70 Torre2-Unidade132 1 87.383 R5 27s.349,37
71 Torre2-Unidade135 191.513 R ; 2ó8.804,81
72 Torre2-Unidadel3ó 191.514 R ;275.349,37
73 Torre2-Unidade138 191.515 R 268.804,8 1

74 Torre3-Unidadel4 191.516 R ;2ó8.804.81
75 Torre3-Unidadel5 191.517 R 268.804,81
76 Torre3-Unidadel6 187.432 RI ;275.349,37
77 Torre3-Unidade2l 191.51 8 Rs 268.804,81
78 Torre3-Unidade25 191.519 R ; 268.804,81
79 Torre3-Unidade3l 187.434 Rs 217.106.19
80 Torre3-Unidade33 1 87.388 RS 232.772.16
81 Torre3-Unidade44 187.392 R ; 2ó8.804,81
82 Torre3-Unidade45 191.520 Rs 2ó8.804.81
83 Torre3-Unidade4ó 191.521 R5 275.349,37
84 Torre3-Unidade4T 191.522 R ; 245.000,00
85 Torre3-Unidade5l 187.403 Rs 268.804,81
8ó Torre3-Unidade55 1 87.390 R ; 2ó8.804,81
87 Torre3-Unidade56 191.s23 R i 275.349.37
88 Torre3-Unidadeó3 191.524 RI ;275.349,37
89 Torre3-Unidadeó5 191.525 Rf ; 268.804,81
90 Torre3-UnidadeT3 187.423 R5 243.979,s6
91 Torre3-UnidadeTT 191.527 R: ;275.349,37
92 Torre3-UnidadeS5 187.433 Rs 268.804.81
93 Torre3-Unidade9l 1 91.530 R: ;2ó8.804,81
94 Torre3-Unidade93 191.531 RI ;275.349,37
95 Torre3-Unidade106 1 91 .533 Rs 275.349.37

Torre3-Unidade107 191.534 Rf ;275.349.37
97 Torre 3- Unidade 111 191.535 RI ;268.804,81
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98 Torre 3- Unidade 113 187.419 ;275.349.37
99 Torre3-Unidadelló 187.446 ,275.349.37
100 Torre3-Unidade127 191.400 275.
101 Torre3-Unidadel31 191.537 ;2ó8.804,81
102 Torre3-Unidade133 1 87.832 Rs 275.349,37
103 Torre3-Unidade136 191.538 275.349

I
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ANEXO lX ao Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da 168a Série da 1a Emissão de
Certificados de Recebíveis lmobiliórios da Habitasec Securitizadora 5.A., celebrado em 29 de
novembro de 2019.

Forma de utilização e proporção dos recursos captodos por meio da CCB o ser destinada
para cada um dos Empreendimentos lmobiliários Elegíveis

1. Empreendimento Jardim dos Taperás

(a) Percentual de destinação de recursos da CCB para o Empreendimento: 80,89% (oitenta
inteiros e oitenta e nove centésimos por cento).

(b) Gastos totais aproximados a incorrer com recursos da CCB com o Empreendimento:
RS 3ó.400.006,81 (trinta e seis milhöes, quatrocentos mil e seis reais e oitenta e um

centavos), sendo:

(1 ) Reembotso de gastos: RS 10.400.006,81 (dez mithões, quatrocentos mit e seis reais e
oitenta e um centavos), referentes às aquisiçöes de cotas reatizadas peta Longitude,
peta IBEN e peta GPCI, conforme tabeta abaixo:

Compra de cotas Quantidade de cotas Fracão dos imóveis/cotas

79/05/2018 R5 700.079,19 Lonqitude 480.776 1,46%

29/05t2018 Rs 300.000.ó6 lben 706.024 0,63%

29t06t2018 Rs 199.921,32 GPCI 137.295 0,42%

03/07 /2018 Rs 583.399.88 Loneitude 396.51 s 1,21yo

03/07 /2018 R5 250.000,06 lben 169.916 0.52y"

03/07 /2018 Rs 1óó.600.06 GPCI 113.232 0,34y"

23t07 /2018 Rs 1ó.580.28 Lonsitude 11.201 0.03%

23/07 /2018 R5 858.519,54 Longitude 598.90ó 1.82%

23/07 /2018 Rs 7.105.03 lben 4.800 0,01%

23/07 /2018 Rs 367.895.0ó lben 256.645 0.78%

23/07 /2018 Rs 4.734,79 GPCI 3.199 0.01%

23/07 /2018 Rs 24s.165.30 GPCI 171.028 0,52y"

31 /07 /2018 R5 525.059,89 Lonqitude 3ó5.33 5 1.11%

31 /07 t2018 Rs 225.000.0s IBEN 156.554 0,48%

31 t07 /2018 R5 149.940,05 GPCI 104.328 0.32%

05/09/2018 R5 700.079,4ó Lonqitude 481.673 1,47%

05/09/2018 R5 300.000,21 IBEN 206.408 0,63%

05/09/2018 R5 199.920,ó9 GPCI 137.551 0.42%

05/10/2018 Rs 446.288.86 Loneitude 304.286 937o

05/10/2018 Rs 137.11r.55 Loneitude 94.668 0,29y"

05/10/2018 Rs 191.244,88 I BEN 1 30.393 0.40%

05/10/2018 Rs 58.755.40 I BEN 40.567 0,12%

05/ 10/2018 R5177.445.60 GPCI 8ó.894 0,76%

05/10/2018 Rs 39.154.ó1 GPCI 27.034 0,08%
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07 / 11 t2018 Rs 150.001.12 IBEN 102.637 0,31y"

07 / 11 /2018 Rs 99.959,34 GPCI 68.393 0,21%

15t01t2019 R5 350.039,s8 Loneitude 234.788 0.71%

15t01t2019 Rs 149.999,92 IBEN 100.612 0,31%

15/01t2019 Rs 99.961.68 GPCI 67.049 0,20%

11/02/2019 Rs 197.099,35 Loneitude 131.123 0,40%

11t02t2019 Rs 38ó.301,06 Loneitude 260.238 0,79%

11t02t2019 R5 84.461,54 IBEN 56. 1 89 0,17%

11t02/2019 R5 16s.538,76 IBEN 111.518 0,34y"

11/02/2019 R5 5ó.285.17 GPCI 37.445 0,11%

11/02t2019 Rs 110.315,04 GPCI 74.315 0,237"

12/04t2019 Rs 233.3s9.ó5 Lonqitude 1 54.380 0,47%

12/04/2019 Rs 100.000,91 IBEN 66.156 0,20%

12/04/2019 Rs 6ó.640.07 GPCI 44.086 0,13%

z0/05t2019 Rs 583.401,43 Loneitude 381.971 1.16%

20/05/2019 R5 250.000,38 IBEN 1 ó3.683 0,50%

20/05/2019 R5 16ó.599,72 GPCI 109.078 0.33%

Total Rs 10.400.006,81 7.088.382 21,56%

07 / 11 /2018 3s0.039 239.500 73%

(Z) Aquisição dos lmóveis Jardim dos Taperás: aproximadamente RS 26.000.000,00 (vinte
e seis mithões de reais).

(3) Cronograma Estimado:

Valores a gastar corn o
Empreendimento Alvo

24 meses anteriores à CCB R5 10.400.006,81

2o semestre de 2019 R5 26.000.000,00

1o semestre de 2020

2o semestre de 2020

1o semestre de 2021

2o semestre de 2021

1o semestre de 2022

2o semestre de 2027

1o semestre de 2023

2o semestre de 2023

(c) Montante de recursos destinados ao Empreendimento Atvo decorrentes de outras fontes d

recursos: Não se aplica.
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(a)

2 Empreendimento Alto Rio Preto

Percentuat de destinação de recursos da CCB para o Empreendimento: 19,11% (dezenove

inteiros e onze centésimos por cento).

(b) Gastos totais a incorrer com recursos da CCB com o Empreendimento: RS 8.599.993,19 (oito
mithões, quinhentos e noventa e nove mit, novecentos e noventa e três reais e dezenove

centavos).

(1) Reembotso de gastos: RS 2.564.561,21 (dois milhões, quinhentos e sessenta e quatro
mi[, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), conforme tabeta
abaixo:

REVESTIMENTOS

GERENCIAMENTO DA OERA /
CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO

GERENCIAMENTO DA OBRA /
CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO
GERENCIAMENTO DA OBRA /
CONSULTORIA EM PLANEJÁMENTO
GERENCIAMENTO DA OBRA /

TORRE r - |NSTÁLAÇOES

TORRE ilt - TNSTALAçOES

TORRE il TNSTALAÇOEs

MÁO DE OBRA INDIRETA

GERENCIAMENTO DA OBRA /

sERVrÇOS PRELTMTNARES

EQUIPAMENTOS

TORRE III . EQUIPAMENTOS

TORRE I - EQUIPAMENTOS DEFINITIVOS

TORRE II - EQUIPAMENTOS

KIT ACABAMENTO

KIT ACABAMENTO R5 54.000,00

CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO
18t 12t2017 R5 162.222,46

TORRE I
18t'12/2017 R5 23.03

REVESTIMENTOS

SERVtçOS PRELtMtNARES
EQUIPAMENTOS

RS 37.200,00

GERENCIAMENTO DA OBRA /
IBEN ENGENHARIA LTDA 16t 04 I 2018 Rs 1ó3.523,55

CONSULTORIA EM PLAN

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL
LTDA. EPP

30/01 /2018

SUBSOLO PINTURA

sERVrçOS PRELTMTNARES

EqUIPAMENTOS

ANDRE FERNANDO ALVES CONSTRUCAO

CIVIL .ME 08t 10 /2018 R5 24.909,62

GsX BRASIL . INDUSTRIA E COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA CONSÏRUCAO CIVIL
LTDA - EPP

Reembolso de Despesas Longitude

Descrição da Despesa

000001479 I 01 IBEN ENGENHARIA LTDA 20/08/2018 R5 342.38ó,37

000001 579l0r IBEN ENGENHARIA LTDA 20/ 12/2018 Rs 300.000,00

13/06t2018 R5 24.120,ó0

MAO DE OBRA INDIRETA

GERENCIAMENTO DA OBRA /
CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO
SERV|ÇOS EXTERNoS - P|STA
SK,ATE/TABULEIRO JOGOS

LARIZÄçAO ETORRE I - REGU

00000071 1 /01

0000001 87l01

0000001 87/01

PAUMA GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA

EDERALDO BATISTA ALVES-EMPREITEIRA DE

SERVICOS EM GERAL - ME

EDERALDO BATISTA ALVES.EMPREITEIRA DE

SERVICOS EM GERAL - ME

IBEN ENGENHARIÂ LTDA

16/05t2018

16t05t2018

27 /09/2018

20/08/2018

30/01 /2018

Rs 46.252,03

R5 46.2s2,03

R5 167.349,07

R5 167.098,42

R5 162.449,11

IBEN ENGENHARIA LTDA

IBEN ENGENHARIA LTDA

IBEN ENGENHARIA LTDA

000001 51 5/01

000001497 t01

000001123/01

000001 1 23 /01

08/06/2018

16/04t2018

16/04/2018

Rs 84.881,13

R5 25.743,95

R5 25.735,27

000001 1 23l01

MCJCOMERCIODE

MCJCOMERCIODE
ELETRICAS LTDA - ME

LTDA .

MCJCOMERCIODE
ELETRICAS LTDA - ME

16/04/2018 R5 25.188,82

000001 538/01

000001 458/ 01

000000563 /01

IBEN ENGENHARIA LTDA

IBEN ENGENHARIA LTDA

GSX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE

EqUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL
LTDA - EPP

22t 10t2018

14t06t7018

26/02/2018 R5 27 .224,58

R5 164.489,76

R5 36.586,04

000000000 1 02 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, 15t01 /2018 Rs 30.701,81

0000000001 02

0000000001 02

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Rs 30.ó92,ó0

R5 30.ó92,60

000298414 t 02
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E

IMPORTACAO LTDA

15t01t2018

15/01 t2018

04/02/2019 Rs 60.480,00

000298414 t 01 17 t01 /2019
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E
IMPORÏACAO LTDA

IBEN ENGENHARIA LTDA

ULTREMARE & SANTOS ACABAMENTOS RIO

000000090/01

000000558/01
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MAO DE OBR,A INDIRETA 000001 53ó/ 01 IBEN ENGENHARIA LTDA

ELEVADORES LTDA

TORRE I - ACABAMENTOS

SERVIÇOS EXTERNOS - TNSTALAçOES 0000000001 40

(2)

(4)

E COMERCIO DE

22/ 10/2018

24/05/2018

Total

R5 188.102,23

Rs 43.397,20

Aquisição dos lmóveis Atto Rio Preto: aproximadamente RS 6.035.431,98 (seis

mithões e trinta e cinco mi[, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e oito
centavos);

(3) Cronograma Estimado:

Montante de recursos destinados ao Empreendimento Alvo decorrentes de outras
fontes de recursos: RS 39.197.189,28 (trinta e nove mithões, cento e noventa e sete
mit, cento e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).

000000879/01
REVESTO PISOS E REVESTIMENTOS LTDA-
EPP

13/06/2018

Rs 42.1ó0,00

Rs 2.564.561,21

24 meses anteriores à CCB R5 2.564.561,21

2o semestre de 2019 Rs 6.035.431,98

1o semestre de 2020

2o semestre de 2020

1o semestre de 2021

2o semestre de 2021

1o semestre de 2022

2o semestre de 2022

1o semestre de 2023

2o semestre de 2023
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ANEXO X ao Termo de Securitização de Créditos lmobiliórios da 168a Série da la Emissão de

Certificados de Recebíveis lmobiliários do Habitasec Securitizodora 5.A., celebrado em 29 de
novembro de 2019.

Declaração do Coordenador Líder

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,9o andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01 .451-902,
inscrita no CNPJ/MF sob o n'09.304.427/0001-58 ("Coordenador Líder" ou "Habitasec"), na

quatidade de coordenador da oferta púbtica de distribuição dos Certificados de Recebíveis

lmobitiários da 1ó8u série da 1u emissão ("Emissão"), em que a própria Habitasec atua na qualidade
de emissora dos Certificados de Recebíveis lmobitiários da Oferta e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE

TíTULOS E VALORES MOBILÉRIOS LTDA., instituição financeira com sede na cidade de 5ão Paulo,

Estado de São Pauto, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n" 2.777,2o andar, conjunto 202, CEP 01452-

000, inscrita no CNPJ sob o no 72.610.500/0001-88, atua como agente fiduciário ("Aqente
Fiduciário"), dectara, 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, atém de ter agido com
ditigência para assegurar a veracidade, a consistência, a correção e a suficiência das informações
prestadas pela Emissora no Termo de Securitizaçáo de Créditos lmobiliários da Emissão

5ão Paulo/SP, 29 de novembro de 2019.

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

fu"-*aá¿'
Nome:

Cargo:
""""iåIfi;1';'Í,îi,iiii

Nome:

Cargo:
Rodrigo F

CPF: 045 .294 7-81

cl:09 .835.S66'6 -RJ
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