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ÍIRMO O[ S€CURTflZAçÂO Dt CRÊOrIOS IMOBIUÁnlos

Pelo píesente líttrumênto pârtiaular, de um lâdq na quôlidade dê €úi55oíâ dos CRI (confoÍme

deÍinado abãixol:

HABrTÂSEC SECURÍÍI2ADORA SÁ., sociedàde por âções com íe8istÍo dê companhiá

secuíti.adoía peÊnte e comissão de vâloíes Mobiliários Í"9!1"1, com sede n. cidade

deSão Pãulo, Eíâdo de5ão Paulo, nà avenida 8ílgàdeaío Faria timâ, n e 2.894,9e andar,

conjunto 92, CEP 01451-000, inscrita no cadastro Nôcionâl dâ Pessoa Juridica do

Ministérlo da Ecoôomiâ, Fâzênda e Planeiamento ("CXlPr!!E") sob o

n.e 09.304.427/0001-58, neste ato representâda na Íormâ de seu Estatuto So.lál

('EEisreÍs" ou "5csil!!êC9Íê"); e

de outÍo lôdo, na qualidade dê àgênle fiduciário, Íepresentândo os anteresses dã Êomunhão de

titul.res dos CRI:

. vóRTx otsrRtButoonA ff rtTulos E vat oREs MoBluÁnlos LToÀ., com sede na av.

Sri8àdeiío Faíia Uma, nc 2.277, q.202, CÊP O1452.O0O, Jaídim Paulistâno, CEP 01452'

OOO, Cidâde e Estado de São Pàulo. , inscíita no CNPr/MÉ ne 22-610.500/0001-88, ne5te

ato Íepresêntâdâ nâ lorma de sêu contrâto sooal("acênte Fiduciário"l;

Vêm, por este, e Âa melhoí foÍma de direito, celebíàr o presente lefto de Securltizoçaio ale

Créditos tmobitiótios ('}!I!!-CÊ-5!!!í!i!!l!9"), pâíâ vinculâr os Cíéditos lmobiliários âos

coítiflcâdos de RecebÍeeis lmoblliários dá 174, Sérle da 1t Emissão da Habitãsec Secuíitizâdora

5.A., dea€ordocom o artigo 8a da lein.ç 9.514, de 20 de novembro de 1997, aonÍorme alterada,

a lnstruçãodà CVM n.s 414, dê30dedezembro de 2004, conÍorme a ltêrada, a lnstrução dã cvM

n.e 476, de 16 dê janeiro de 2009, coníorme âlterada, e demeis disposiçôês lêgâis áplicáveis e

as cláusulas abaixo rediSidas.

cúusutÂ PRrMÉrRÂ - DEíNtçÔEs

1.1. qgE0i!09!: Pâra os fins deíe Teímo de Secuíitirôção, àdotam_se as sêguintes

definições, sem píeiuízo dôqueles queÍoíem estabelecides nocoípodo píesente:

1.1.1. Excetoseerprelsamênte indicado: (ll pâlâvías e expÍe55õês em maiúsculàs, ôão

dêíinidas oeste Termo, teíào o sagnificado previsto abàixo ou nos Documêntos dà

Operação (abàixo defiôido), e Íiil o masculino in€luiÍá o feminino e o singular incluká o

plurâ|, Íodas as reÍêíâncias contidât n€ste Íermo à quàisquer outros contratog ou

documentos significem uma reíerÊnciâ â tàis coôtrâtos ou documentos dã maneiíá que

sê encontrêm em vigoí, colforme ãditâdos e/ou, de quâlqueÍ foÍma, modiÍicàdos.

Adouirênte" TerceríoâdquirentedôG) lmóvel(is);

./)
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Aaente rrducráno" vóRTx DtsrRrBUrDoRÂ or Thulos t vatoREs

MoglLÉntos LTDÂ., acima qualiicâda;

"Âllena.ões tiducÉíiã de

Imóveis":

Âliênaçôes ,iduciáíias em gãrantaa à sêrem coostituidás

sohíe os lmóveis, nostêrmos d€ càdâ um dos Instrumentos

PàrttulàresdeÂlienâçào fidúciárlade lmóveis;

"Aínortizacáo Extrâoídináíià

Comoulsórià":

Tem o signiíicado que lhe é àtribúido na Cláusula 5.5.2

dêrte Teímo de S€curitizâção;

"ANBIMA" as§ocraçtro BRÂsrLErRÁ DÂ5 ff{ÍlDÂoEs oos
MERCÁDOS Fll{AllCElRO E DE CrtPlTÂlS, associação

privadà com sede na cidàd€ de São Pôulo, Estado de são

p.ulo. à Avenidâ das Nâções llnidas, n.a 8501, 21e ândár.

PinheiÍos, CEP 05425{70, inscíit. no CNPI/iúE sob o

n.e 34.27 1.77 tlúO7 -62;

"Assembleia Geràlde Titulàíes de

ç81"

Assembleia Beral de titulàrês de CRI a ser reallzãdâ em

conformidade com â Cláusula Onze deste Teímo de

Securitiràção;

"Banco Lrourdante" ÍÍaÚ U?Jl8aI{co sÁ., anstituiçâo finânceira, com sede nâ

cidade de São Paulo, Estâdo deSâo Paulo, na PÍâçâ alÍíedo

ESydio de Souza Âranhâ, n.c 100, Íoíre Olavo Setúbal, CEP

04725-170, inscnta no CNPJ/ME sob o n.e

60.701.190/0@1-04, responsável pelâ liquidâÉo

financeara dosCRl;

Boletins de Írbscíicão" Soletans de subscrição dos CRl, por meio dos quáis os

lnvestidores Píofissionais subscreveíão os CRI e

formalirerào a suà adesão â todos os termos e condiçôe§

deste Teímo de Se€uÍitizeÉo ed. Oí€(a;

!B P4$eÍ! O BR PARTI{ERs BAÍ{CO D€ II{VESTIMEI{TO S.4.,

iníituição finànceira integrànte do sist€ma de distribuiç5o

de valores mobiliáíios mm estabelecimento no Munitipio

de São Pâulo, Estãdo de São Pâulo, na Avenida 8íi8àdeiro

Faria Lima, ne 3355, 260 anda r, .onjunto 261, ltãlm 8ibi, c€P

04538-133, inscrita noCNpl/MEsob o nq 13.220.493/0001'

17)

"81', a 83 s.a. - sf,Âsll,, sotsA, EalcÂo, inltituição

devidamentê âutorizada pelo 8ànco Central do Brasil para

(t
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a prestáçáo de seÍviços de depositário eletrônicode etivos

escrituíàis e liquidação financeiía, com sede na Cldede de

São Paulo. Estàdo de São Pâulo, na Praça Antonlo Prado,

n.e 48, Centro, CEP 01010-901;

"!!9" or, "çéégE" Acédulà de Crédito Bancário n.e 5046, emitide pela HelboÍ,

em favor do 8R Paítn€R, no lralor de R'398.901.0(P,0O

Itrezento! e noventà e oito milhõ€s, novêcêntos e um mil

íeais), por meio dâ qual o BR Partneí9 concêdeu

ff nanEiemento imobaliário à HelboÍi

"ee!" Â Cédula de Crédito lmobiliário integÍôl n! HBR1219/0O1,

sem garantia real, sob â tormà escaiturà|, emitida pelo BR

Pôíneís, nos têrmos do §3! do eÍtigo 18 de Lei

n.a 10.931/04 e dã [scntura de Emissão de Ccl,

rêpres€ntativês do5 CrédÍtos lmoblliários;

"Cêd€nte o aR PARTI{€iS MÍ{co DE lilvE§nME.{TO 5.À,.onÍoíme

aclma dêtinido;

"Cêrsão Fiducaáíia" A garantia de aêssão fidriciáriô da Contâ dê Movimentôção

Restrltâ;

"cEflP21" Tem o si8nificàdo quê lhe é atÍibuido na Cláusule 3.2 de§te

Íermo de Secuíitiràção;

"CNPJ/ME" CâdàsÍo Nà.ional da Petsoâ Jurídicà do MlÍliíérlo da

Êconomiâ, Farendà e PlanejaÍhento;

"códaso Civil" Lein.e 10.406, de 10 deianeirc de 2002, co^íoímê elteíada,

ou outíâ leSislação queve'lh. a substitui-lâ;

t-ein.e 13.105, de 16 de máíço dê 2015, conÍoííne ôlteíada,

ou ouira ieglslàção que venha ê substitul-lâ;

São as Condições Precedentês Primelrâ Peícêla, as

Condiçô€s PíecedÊntês Segunda Pãrcelâ, âs Condiçôes

Prêcêdentes Íeraeiíà PerEela, ôs condaçõe§ Precêdêntes

Quene Paícela, à5 Condiçôes Precedentês Quanta Pâícelô ê

as Condiçõês Píecedente§ sêxta PaÍcelâ quôndo reíeridas

em conjunto;

"Condicões Píecedente5 Primeira São âs condi(ôes precedêntês para queã Emassora realize o

U"
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pagômento da primeira percelá do Preço dê Aquisição,

conforme píêvjstas no Contrato de Cessão;

"Condicôes Prêcêdentês Sesunda

E.e]rcle'I

São as coôdições prêc€dentes pâíâ que ô Emissorôrêàli:e o

pagamento da se8undâ paícela do Preço de Âqui5içáo,

conforme pÍevistâs no Contrato dê Cêssãoi

"çglliçocgIclcCeürslÊErjÍe
PaÍcelà":

são às condições píêcedentes paíã que a EmitsoÍá í€âlireo
pà8âmento da teíceirà parcelá do Preço de Aqui,içâo,

Eonforme prêvistàs no contrato de G!são;

"Condicão Precêdente Quârta

Pãraêlâ':

É a condição precedente peíâ que à Emissora reàlizê o

paSamento dô quãítâ pàrcelô do Preço de aquisição,

confoÍme prêvistâs no Contíato de Cê45ào;

''Condicão Prêcedente Quintà

Parcelâ':

É a condição precedeflte pârà quê â Emissora realize o

paSamento dà quintà pãícelà do Preço dê aqulsição,

conformê previstas no Contráto de Cêssão;

"condicão Píecêdente sêxtà

enlsc]!":

Ê a condlção precedêíte pãrà que a Emis,orà reallle o

pâ8àmênto dâ sexta parcela do Píêço de Âquisaçáo,

conloímê grevrstas no Contrâto de C€ssào;

"Contâ de MovimentaEão

89!gi!ê":

contâ de movimentação Íestrita n.c 0000626/2, a8éncia

n.a 3374, mantidà junto ao Banco BÊdêsco, de

titularidade dã Devedorâ;

'conta do Patrimônio

seoarado":

coíttà co.Íente n.r96947{, A8ênala n.q0262, Ínàntidà

juoto ào Banco ltaú'Uniban.o (n.e 3411. dê titulàradade da

Emissorai

"contrato de Cessào' lnstruÍnento Potticulot de controlo de Cessõo dê Crédrtos

lmobiliótios e Outros avelços, cêlebràdo, nestà data, entÍ€

o Cedente, a Emissoê, a oevedoíâ e as Ílduciantês, por

meio do qorl os Cíéditos hobiliários, repíesentÀdos pelà

CCl, for.m cedidos pelo Cêdente à Emassorâ,

b,süwneito Porttculoí de cessõo Fiduciódo em Gorontio ê

Outtos avenços, fitrnddo, nêstâ dâtâ, entíê â Devedora, nâ

quâlidedê dê fiduciànte, e a ÊmissoÍa, nâ quàlidede de

fiduciáriê. com a finalidôde de 8àíantiÍ as obriSôçôes

Garantldasl

Pá9,ô.6 dê El

"Contrato dê Cêssão Fiduciánã":
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''f ontràto de orslÍrburcão" lnstrumento Potticulo. dp Cohttolo de Coordenoçeio,

Colocoçõo e Distibuiçõo Público, com E Íoíços Resúitos de

üstribuiçôo, sob Reqine de Melhoret EsÍoíços, de

CertiÍicodos de Recebiveit lmobiliátios do 774e Sétie do 7s

Emissôo do Hobitosec Se.uritiodoro S.Á., cêlebrádo n€stã

datâ entre à Emissora e o Coordenãdor Lider;

''Coordenador Lide.": o BR PÁRTI{ERS 8ÂI{CO Dt INV8STIME TO S.Â., âcimâ

qualificâdo;

Os dkeitos dê crédito decorreítes da CCB, com vôlor totál

de píincjpâl de RS398.901.000,00 (tre.entos e noventa e

oito milhões. novecentos e um mil reais), ecrêscido de

juros, conÍorme previ5to na CC8, bêm como todos e
queisqu€r outros enc.rBos devidos poÍ forçâ dã CC8.

inclúindo à totôlidBde dos íespectÚos âcestóíior, tâis6omo

encaí8os moratóraos, muhãs, pênàlidâdês, indeniraçôe5,

despesas, custas, honoÍáíios e demâB €ncàrgos contrôtuôis

e legãis píevrsto§ nà ê relecionàdos à CCB;

"ç' Os C€rtificedos de Recebiveis hobiliários de 174! séíie da

1a Emissão dâ Emissora, emrtidos com lâstro noí Créditos

lmobiliário§, por meio da íormâlização deste Têrmo de

Securitizeção, nos teímos do aÍtiSoge dâ tein.e 9.514/97;

"eBL!E.lE!Í!9hq&", Paíã ílns d€

quórum:

Todos os CRI suàscritos e inte8rãlirados, exaluídos aqueles

mâôtidor em tesouraria pelo própÍio Cedente, pelâ

Devêdora ê pela Emissorà e 03 de titulâíidàde de

sociedàdes por elas controlâdãs, ou admlnistràdores dà

Cedente, dô Devêdora ou da Emissora, incluindo, mas não

se limitando, pessoàs diretâ ou indiíetemente íelacionadas

à quaiquerdas pes50as anteriormeôte mêncionâdâs;

"qM' comissão de Vãloíes Mobiliários, entidâde aúárquica em

regime especial, vinculãdâ ao Ministérioda Fàzendà, cíiada

pela Lei n.a 6.385, de 07 de derêmbÍo de !976, confoÍme

altêrôda, com aede nô cidâdê do Rlo de lênerío, estádo do

Rio de laneiÍo, nâ Rua Sête de Sêtembro, n.9111, Cêntro,

C€P 20050-006, rnscrita no CNPJ/ME sob o

n.. 29.507.878/0001{8;

"Dàta de Emrsrão" 17 de de.embro d€ 2019;

124679áv11 697/12
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"Dâtã dê Páqãm€nto dos cRt" Câde datã de pegàmênto dos luíos Rêmunêrátórios ê dà

àmonizàção dos Créditos lmobiliáíios, conforme A!g!q!.I
dêste Termo de Sêcurltirsção;

"Dàtâ de Vencimento Finàl Â dâta de vencimento dos CRl, qual sêja, 27 de dêzembío

dê 2024;

Dàta de veÍificacâo" Íem o iignificado que lhe é atrabuido na Cláusulô 2.9.1.1

d€ste Íermo de Securitização;

Demà,r De!oesa5 ÍêmosignificadoquelheéôtribuidonaCláusula12.1deste

Termo de Secuíitazação;

"Deepesas" Tem osiSnincadoque lhe é atribuído naCláusula 12.1deste

Têrmo de s€curitiiôçãoi

Desoesãs Ê/of : Íêm o siSniÍicadoquê lhe éâtribuído nâ cláusule 12.1dêstê

Termo de S€curitizãção;

''Dêvedora" ou "!q!!9/' A HEI'aOR TMPREEI{DIMÊÍ{ÍOS S.À, sociedôde por açôes,

aom íê8istío de compánhia aberta peíante a CvM, coÍn

sede na cidade de MoSidasCÍuzes, Estado desãoPaulo, na

Avenidô vereadoí Nôrciso YaSue Guimaíães, n.e 1145,

lseAndar,lârdim Armênia, Condominio HelboÍ Concept -
Edificio coíporate, cEP m780-5m, inrcíatà no CNPJ/MI sob

o n.. 49.263.189/0001{2;

'PiêlJlú" Todo e qualquer diâ que não sei. 5ábàdo, domiígo ou

feriado nacional na República Fêde.àtiva do Brasal;

"Documentos dà Ooeracào" 05 doaumentos que inteSíâm à Emií5ão, quais sejam (l) à

CCBj lli) Escrirurá de Emissão de CCI; (lll) o Contràto de

Cersâo; livl05 lnstrumentos Padculaíeg de Alieôaçào

Fiduciáíia de hoveis; lv) o Contrato dê Cessão FiduciáriB;

(ü) o pres€nte Te.mo dê Secuíiti2âçãoi e lúl) o Contíato de

Distribuiçãoj

''Emis!ora" oú "Sêcuíitirãdô.â": HABIÍASIC SÉCURITIZADORÂ §.Â.. a.iína qualificada;

Emrssão" 174. Séíiê da 1! êmissão dê CRlda Eínissorai

Emoíêendimentos" Empreendimêntos imobiliáíos íesidencaais e comerciais,

I
w

PáÊlna 8de 82



realizãdos na5 cidades de 5ão Paulo -SP, Càmpo Grandê -
MS, Curitibà - PR, Mogi das Crures - 5P, ltãjaa - SC,

camplnas - SP e Sâo Bernardo -SP, conforme identiÍicados

no Anero lde CCBj

''Escflturà de ÉÍnirsão de CCI" lnsúumenao Poniculor de Emissôo de Cedulo de üUito
lmobilittíio lntegídl, Sem Gorcntio Reol e Sob o Fomo

fscÍilurol firmado nesta dâta entre o Cedente e a lnstituiÉo

Cústodiàntej

"Escíiturador" rÍÀÚ coRnEIoRÂ DE VAIORESS.Â., inltituição Íinanceirà.

com sede nà cidàde de 5ão Paulo, Estàdo de São Paulo, nâ

Avenida BriSadeiro Faria tima, n.a 3.500, 3p andàr,

CEP 04538-132, inscrità íto CNPJ/ME sob o

n.e 61.194.353/0001-64, íesponsável pela escÍituÍaÉo da

Emit5orá;

"E!c!&-de-vc!!1trÊ!19

Antecioàdo":

TeÍn o significàdo quê lhe ê âtíibuldo na Cláusula 6.3 deste

Têrmo de Securltiaação;

"EC!riE!e!" A HtSÂ 50, a HESA 84, a HESA 89, a HESA 69, â HESA 55, ã

HESÂ 129, a HESA 169,4 HESA 72. a HEsÁ 133, â HESA 153,

á HESA 62, â HESA 140, HÊSA 41, e H€9Â 88, a HESA 141, a

HESA 123 e a HESA 143. êm conjúnto;

-HEsA 50" )tEsa 50 - ll{vESTtMEt{Íos tMoEtúRn§ trDA.,

sociedàde limitada de propósito espêalfi(o, com sede na

cidade de Mogidas CÍuzes, Estado de são Paulo. nâ Avenidô

Vereedor Nàrciso Yagu€ Guimârães, ne 1.145, 15! àndâr,

lardim Ârmêí\ia, CEP 08.780-500, inscrita no CNPI/ME sob

o nq 10.358.902/0001-85;

"HESA 55" HESA 55 - II{W§NMEÍYTOS IMOEIUÁRIoS LTDA.,

sociedadê limitada de pÍopósito €speciflco, com sede íà
cidàde de MoSidàscÍuzes, Estedodesão Paulo, nâÂvenida

Vereadoí Naíciso YâEue Guimáíães, nP 1.145, 159 ándar,

.lârdlm Armênlà, CEP 08.780-500, instrita no CNPJ/ME sob

o ne 10.359.055/0001-46 j

"HESA 84" HtsÂ 84 - tilvEsnMEtfros lMoBluÁRlos [TDÂ.,

sociedade limitàdâ de propósito espscifico, com sêde na

cidade de MoSr das Cíúzes, Estàdo dê São Paulo, nãAvênide

Vereador Narciso Yâ8úe Guimarães, np 1.145, 15s andar,

(

J,P
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lardiín Arménia, CEP 08.780-500, inrcíita ío CNPI/MÊ sob

o ne 09.343.490/0001-01;

"!!!4_89" HESÂ 89 - |Í{VESnMIÍ{TOS tMOEtLúRloS LDÂ.,
sociedadê lirnitade de propósito especÍÍico, com sede nã

cidadede Mogida5 Crules, E5tado de 5ão Paulo, na avenidô

Voluntário fêrnândo Panheiro Frànco, nt 515, Centro, CEP

08.710-500, inscrità no CNPJ/ME sob o ne

09.067.032/0001-89;

"HESA 69" HESÂ 69 - ü{VEÍIMÊÍ{rOS |MOSIúR|oS t rDÂ.,

rociedâde limitadã de propósito especmco, coín rede na

cidad€ de MogidarCrurês, EstàdodeSão pâulo, n. avenidô

Vereãdor Narciso Yaguê Guimárãês, nP 1,145, 15s ándàÍ,

Jardim Aímênia, CEP 08.780-500, inraÍita no CNP/ME soh

o ne 10.520.590/0001-37;

"!!5Â_88"

H[54141 HESA 141 - titVESTtMtI{TOS tMoarúnlos [TDA.,

sociedâde limitãda de píopósito espêcífico, com sede n.
cidade de MoBi dâs Cruzes, Estado de 5âo Pàulo, na

Avenida Veíeador Narciso Yatue Gormârãês, np 1.145, 159

andat. la.dfi\ Aímênia, CEP 08,780-500, inscritô no

CNP.I/ME sob o nn 15.ú9.939/0001-59;

"HÉSA 129" xEsÂ 129 - rr{vEÍrM€irros tMoBtuÁRtos LTDA.,

soci€dádê limitàde de propósito específlco, com sede nâ

aidade de Mogi das Cn rer, E5tado de 5ão P.ulo, nã

Avenidà Vêreador NàícisoYaguê GuimaÍães, ne 1.145, 15e

ándar, lardlm Armênià, cEP 08.780-5Ô0, inscrha no

CNPI/ME rob o ne 14.229,0Í)4/0001-80;

HESA 169" HESÂ 169 - TNVISTTMET{TOS TMOBTUÁRIOS SPt |-TOA,,

sociêdade limitàda de propósito específico, com sede nà

(idãdê de lúogi das CÍuzes, Estado de Sào Paulo, na

Avênida VereâdoÍ NaÍciso Yã8ue 6uim.rães, na 1.145. 15s

(,

12467gau11691t12

HEsa 8g - rÍ{vEsÍrMCríÍos rMogtúRlos rmÂ.,
sociêdâdê limitàdâ de propósito especifico, com sede nã

cidade d€ MoSr dàs Cruzês, Êstado de São Paulo, nã

Âvenidô Veíeàdor NârcisoYeguê GuimôÍães, n? 1.145, 15e

ándáí, làrdim Armània, C€P 08,780-500, in5crite nô

CNPI/ME sob o nc 12.444.488/0()01'25,

,J
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andâr, làrdlm Armênia, CEP 08.780-500, inscrita no

CNPI/ME sob o ne 20.915.535/0001{8;

"HESA 133 HESA 133 - I[{VÉsnME TOS IMOBIúRrcS LTDA.,

sociedade limltada de propósito específi€o, com sede nâ

cidade de Mogi dàs Cruzes, Estàdo dê São Paulo, na

Âvenida vêrêâdor Nãrciso Yâguê Guimaíãet na 1.145, 15a

ãndar, lardiln Armêniã, CEP 08.780-500, inscritã no

cNPl/ME sob o n! 15.503.839/0001-10;

HESÂ 62 - IÍ{VESTIMEI{TOS IMOULúiIOS TTDÂ.,

sociedade llmitada dê propósito êspecíflco, com sede na

cidade de Mogi dãs cÍuzês, Estâdo de Sào Paulo, na

Avenida Vereador NaÍciso Yague Guimaíães, n! 1.145, 15e

anda., Jàrdim Armênia, CEP 08.780-500, inscrilâ no

CNPI/ME sob o na 10.520.62A/A001-71)

"HEsA 140" HESA 140- Ii'VESTIMENTOS IMOBIUÁRrcS TTDA.,

sociedadê limitâdá de píopósito espetíÍico, coÍn sede ía
cidàde de Mogi dás Cíuzes, Estado de São Paulo, na

Avenidà vereàdoí Naíciso Yague Guamarães, ne 1.145, 15e

ãndar, Jardim Armênia, CEP 08.780-500, inscrità no

CNPI/ME sob o ne 15.503.978/0001-43j

"!!5Â_41" HESA 41 - t VIÍ|MH{TOS |MOBIL|ÁRIOS ITDA.,

sociedad€ limitâdâ de propólito êspecífico, com sede na

cidãde de Mogi das C.uzes, Estàdo de São Paulo, nâ

Avenida Vereàdor Nâíaiso Yague Guimarães, ns 1.145, 1Ss

/

r
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"vÍ5a2': HtsÂ 72 - |Í{VEÍ|MENTOS |MOB|UÁRIoS |-TDA.,

§ociedade limitada de propósito especííico, com s€dê na

.idade de Mogi das Cruzes, Estado de São Pâulo, nã

Avenada Vereador Narciso Yague Guimôíães, ôs 1,145, 159

andãr. làrdim Armênia, CEP 08.780-500, inscrità no

CNPI/ME sob o ne rc.520.628/0OO7-7lj

,,HESA 153": HESA 153 - INVEÍIMTÍ{TOS IMOBILúRIOS LTDA.,

sociedadê limitada de propósito êspecifico, coín sede na

cidade de Mogi dãs Cruzes, Eíâdo de 5ão Paulo, na

Avenidâ VeÍeâdor Nãrciso Yague Guimarãe', ns 1.145, 159

endaí, lárdim Armêniô, CEP 08.780-500, inscrita no

cNP.l/ME sob o ne 17.132 .6tsl$ool-14;

,,I!5A-§2.



andaÍ, JeÍdim Armêniâ, CEP 08.78O-50O, iíscrit, no

CNP.J/MÊ sob o nr 09.607.803/@01-83;

"HISA 123" Htsa 123 - |I{VEST|MEÍ{TOS iMOAIúRrOS S.Â.,

sociedade limitàda de píopósilo especÍfico, com sede nà

cidãde de Mogi das Cíurês, Estado de 5ão Paulo, na

Avenidâ Vereador Nârciso Yãgue Guimârães, ne 1.145, 15e

ãndàr, Jardim Armênia, CEP 08.780-500, insêrità no

CNPJ/MÊ sob o n0 14.229.2411000r-11;

''!!§a]4l" HESÂ 143 - II{VEST|MEi{TOS |MO$LúnOS tÍDÂ.,
sociêdáde limrtada de píopósito específico, com rede nâ

cidade de Mogi das Crures, Estâdo de São Pãulo, na

Avenida Vereador NaÍciro Yague Guimãrãês, ns 1.145, 15e

ãndãr, iàrdim Aímênia, CEP 08.7m-500, inscíite no

CNP,/ME sob o ne 15.650.033/0001-54j

"l§!:14" índice Gerâl dê Píeço5 do Mercâdo, câkuledo e divulSâdo

pela Fund.çeo Gelúlio VârBas;

lmóveas de píopri€dàde dar Fiduciantes, identifrcedos no

AleILll dor lnstrumêntos PaÍticulâíes de Alienâção

Fiduciária de lmóveis;

lníituicão Custodiante" A vónTx oISÍRISUIDoRA DE ÍÍTUIOS E VAI.ORES

MOglltÁxlosITDA., acima qu.liíicadà;

lnírução da CVM n.s414, de 30 de dêrêmbío de 2004,

conforme àlterãde, quê regula a emissão e a distíibuição

pública de CRI;

"lnsúucão CvM n.q 400" lnstíúção dâ CvM ne 4O0, de 29 de dezembro de 2003,

confoíme elterada, que regula a5 oíertas públicas de

vôlores mobiliàíio§;

"lnstrucào CVM n.-o 475" lnstruÉo dã c1r'M n.c475, de 16 de jàneiro de 2009,

conformê âltêÍede, qúê rêgLrlà er ofêrtàs públicàs d€

vôlores mobilláraos com esíorços íestritos;

"lnstrutâo CVM n.e 539" lnstíução CVM n.e 539, de 13 d€ novembío d€ 2013,

coíforme àlterada, quê dispõesobíe o deveí de verificâ(ão

da àdequação dos produtos, serviços e operaçôer ao perfil

do cliente, bêm como dêÍinê lnvestidoíês Qualifirados e
Pitina 12 de 82
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lnvestidoíes Profissionàis,

lnstrução CVM n.s 583, de 20 de dezembÍo de 2016, que

dispõe sobÍe o exercício dâ Íunção de agente fiduciário dos

"l!!!l!oe!&!lêni!!Ec!-dc
AlienacSo Fiduciária de lmóveh"

lhstt!fientos Porticulores dê Alienoçõo Íiducitttio de

lmóveis em Goíontio e OutÍos Avençds, firmàdos, nêstà

data, entre as Fiduciantes, na qualldade de Íiduclantes, e à

Emissora, nà qualidãde de fiduciárià, com a Íinalidade de

gôrantir as 0brigaçôes Garantidâs;

lnvestidores PÍofissionâis Têm o significado que lhe é atribuido na Cláusulâ 3.3.1

dêste Teímo de SecuÍitização;

''lnvestrdores Qualif icêdo9 Tem o siBnifiÊado que lhe é ãtribuído nâ Cláusulá 3.5 dêítê

Termo de Securitização;

"IPCA/IBGI,, índi.e Nacionalde Preços ao ConsumidorAmplo, calculado

ê divulgado pelo lnstituto Brasileiro de GeograÍia e

Estatisticã;

"t-u-e!se" luntà Comerclâldo Estado de 5ão Pauloj

"JuÍos RemuneratóÍios" É a remuneração devida aos titulares do5 CRl, confoÍme

estabelecida nâ Cláusula 3.1, alÍneà "G)", deste Termo de

Securitizãção;

"lei n.e 6.404176"

"lei n.e 9 .514197" Lêi n.e9.514, dê 20 de novembío dê 1997, conforme

altêrada, que regula o Sistema de Fiôànciâmento

lmobiliário;

"Lêin.s 10.931/04" Lêin,e 10.931, de 02 deagostode 2004, conforme âlteíàdà,

que dispõe sobre a afetàção dê incorporâçóes imobiliárias,

letíâs dê créd;to imobiliáíio, cédulà de crédito imobiliário,

€édula decÍedito bâncário, âltêía odecretolei9ll, de 1de

outubro de 1969, à5 |eis4.591, de 16 de dezêmbro de 1964,

4.728, de 14 dejulho de 1965, e 10.406, dê 10 dejaneiío de

2002, e dá outràs providênciasi

6
J/
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"lnsÍucão CVIú n.e 583":

Lei n.s6.404, de 15 de dezembÍo de 1976, coníoíme

âherâda, que dispõe sobíe as sociêdadês poí açôes;



"!40Â" Têm o signiflcôdo que lhe é âtribuido nâ cláusulã 3.2 destê

f ermo de securitização;

"Obriqàcôes Garantidàí' O fiel, pontual € integÍal cuínprimento (l) dã obriSàção de

pagameôto d€ todos os direfos de crédito dêcorentes dê

CCB, .om valor de principal de R5398.901.000,0O

{lrezentos e noventã e oito milhões, novecentos e um mil

reaas), acÍêscado de juro5, conforme previsto na CCB, beín

comotodos e quaisquer outros encarSos devido5 porforçâ

da CCB, incluindo a totalidade dos respeclivos acessórlos,

tãi§ como encnrSos moratórios, multas, p€nàlidades,

indenizações, despesàs, custas, honorários Ê demâis

encargos coítrãtuais e legais previstos e Íelacionados à

CCB, bem como tll) quaisquer outras obrigações,

pecuniáriàsounão,incloando,sem lamitação,declaraçôese

gáÍàntres dà Devedorâ € das Fiduciàntes nos termos doí

Do(umentos da Opereção. hclurndo, sem lim(açào, às

obrigações de pagamento dos CRl, incluindo juros

remuneÍatório' e moratórios. .orreção .nonetárià, multâ ê

quálquêroutro encâÍgo píeviío no Teímo de5€auriti2àção

até liquidação integráldos CRI;

"Ot4q" Os CRI rerão obleto de ofeÍta públiEâ e distribuído9 com

esforços restíitos, em conformadadê com a lnstÍuçáo CvM

n,9 476, estando, ponênto, âutomâticàmente dispensãdà

de reSistro dedistribuição na cvM, nos teímos do ãrti8o 6e

da referida lnstrução;

Patrimônio Seoàrâdo" património (onstituído m€diânte a instituiçáo do Regimê

Fiduciário, pela totalidâde dos Créditos lmobiliáíio!, pêle

CCl, pelà Contô do Patrimônao Sêparado, pela Conta dê

Movimentaéo Restrità e pelâr Alaenâçóês Fiúrciári.s dê

lmóvers, rnclurndo todos reus íespectrvos àcessónos, os

quàis, nos rermos do àrtigo 11 da Lei n.c 9.514/97:

(il constituem patíimónio dertâcado do patrimônio da

Emissore; llll serâo mantido5 apartados do pôtrimônio da

Emissoíâ êtá que completeo resaate da totalidede dos CRI;

(llllsêrão destinàdosexclusivamentêà liquidãçãodosCRla

que eíão atetados, bêm comô âo pâgàmento do5

respectlvos auatos de àdminlstração e de ob.igações fisaai§,

lnclusivc tributos de qualquer nâtureuâ, viSentês ou que

venhâm â sêr instituídos ôo Íongo do prazo do CRl, que

tenhâm como base de cálculo eventuais ganhos apurados

PáEiià 14 de 82
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pelo Patíimônlo Sepôíádo; ílv) êstão isêntos de quãlqu€r

açao ou erecuçáo pÍomovide por credoÍês da Êmissora;

Ívl não 6ào pessiveis de constituição de Barantiàs ou de

ercussão por quàÉque, credoÍes dâ Emissorâ, poÍ màr3

privileSiados quê sejam, p 
'ôrelponderâo, 

elcluslvamente,

pelas obrigôçôes inerentes aos CRl, íêssalvando-se, no

entanto, eventu.l ôplicação do artigo 76 dâ M€didâ

ProvisóÍià n.§2.158-35; e (vllsó responderão pelas

obriSâções inêrenter âos CRIâ que êsEio êíetádos;

"Prazo Adicional oã ra

Constituicão dê Garãntiâs"

Tem o signlflcãdo que lhê é âÍlbuÍdo ne cláusula 2.9.1.2

deste Termo dê Secuíitirâçáo;

Prâzo de Coloràcão" Prâlo de colocaçáo dor CRI contádo do início da OfeÍta, na

forÍna dos .rti8o5 7'A e 8e da lnslrução CVM n.e 476109, até

à ocorrédcià dà §ubsúição e intê8íâli2àção da totàlidade

dos CRt pelos investidores;

Preco de Aouisrcão" Tem o sianifrcàdoque lhe é atribuÍdo na Cláusula 2.8 deite
Termo de Secu ritizaçào;

Preco de Aauisicão Líouido" Tem o iaSnlÍlcâdo que lhe é âtribuÍdo nâ Cláusulã 2.8 deste

Termo dê Seauriti!àção;

Razão de Garàntia lnicialÍotal" Tem o siSnificado que lhe é ôtribuido na cláusula 6.5.2

dêste Termo de S€curltiração;

Eêrã! !4!!lq'a dg1rbq?!& Tem o siSnificado que lhe é atribuido na Cláusula 6.5-1

deste Termo de Sê«rritização;

Regime Íiduciáíio instituido sobrê os Géditos lmobiliárior,

à Ccl. â conta do Pàtrimônio Sep3rêdo, a Conta de

Movimêntação Restíhâ ê âr Alienâçôes Faduciárias de

lmôvêis, no§teímos do âÊago 90 dâ tein.e 9.514/97;

"Iüê-SI" Variação acumuledà dàstâxá5 mddiãs diári.5 dos oepósitos

lnterfinãnceiros - Dl de 1 (uml did, over ertô-gtuqo,

êxprêssaa ne formá peícentual âo ano, com base em um

ano de 252 (duzentos e cinquênrá e doisl Dras Úters,

calculôdas e divul8adês pelô 83 no iníormãtivo Diário

disponivel em sua páglná nâ lnternet

lhtto:/i,lww.b3.com.br);

/7L'
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'Titrlales-de!!8r" O! inv€stidorês pÍofisgionais e/ou quâlifi câdos subscíitorês

ê dêtentores dos CRl, aonÍorme o €âso;

"Valor Nomlnal Unitário" Teíh oslBntficado que lhe é atrabuÍdo nâcláúsulâ 3.1, alíneà

"(ê)", destê Têrmo dê Securitirâçãoi

1.2. Íodos os prãros êqui estipulôdos serâo contados em dias corrid6, exceto se

expressâhênte indicádo de môdo dive6o. Nà hipótese dê quàlqueí dâte squi píêvista não §eí

Dia Útil, haverá prorío8ação pàrã o primeiro Dia Útil subsequênte, sem qualquêr penalldade.

2.1. ggiglg: Pelo presentê Termo de Sêcuriti!âção, ã Emissorà vincula, em ceráter

irrêvogável e irretratável, a totalidadê dos Cíéditôs lmobiliáíios cedjdos à Emlssorà p€lo

cêdênte, repíessntãdos pelà CCl, sem qualquer coobrigâção, nostermos do contràto dê Cessão,

àos CRI dâ 174, Sérlê da 1. Emissão da Emissoíâ, cujàs càràcteíisticôs são descrilas na Cláusula

3-1 deste Íermo de SecuíitizaÉo.

1.1.1. O valoí integíâldâ subscíiÉo ê intêgíallrâçâo do5 CRl, que será equivàlente ao

Preço da Aquislção, ficâíá d€positàdo e rêtido na Conta do Pàtrimônio Separado, e

somenteseíá liberado pêlâ Emissora, poíconta e oídem do Cedentq à oevedoía desde

que obs€rvàdo o cumprimento das Condiçôes Precêdente,, nã foímâ êstebelecidà no

cônÍitô dê cêssão.

2.2. Cíéditos lmobilláíaos Viflculadosr a Emassora declaÍâ que, pelo píesente Termo de

secuíiti2ação, íoram vlnculador à presente emassão de cRl os cíéditos hoblliáíios

repíeseôtados pela CCl, de sua titulôÍidâde, com s.ldodevedorde RS398.901.000,00 (tíÊientos

ê noventa ê oito mllhões, novecenlos € um mil reàis), na Dâta de Emissão.

2.2.1. O presente Termo dê S&ur(ize(ão e o respectivo Rê8imê Fiduciáíio §erão

registradôs nâ lníituição Cuíodiente, nos termos do àrti8o 23, paíágÍâfo Úôito, dâ Lêi

n.-.10.931/04, àtràvés dà declarôção contid. no Anexo VldeíeÍermo.

cúusuLA SEGUNoÂ - oBJETo E cRÉD[os tMoEtLtÁRros

2.3. GlegeÍjrtiri§_d9§_çÍgli@r-lg9liliéI!99: ai ceíâctêrirticâs dos Oédhos hobiliários

vinrúlados â e5te Teímo dê Secuíitizaçâo estão perÍeitãmênte descrates e andividualizãdàs no
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1.3, A Emlssão regulada por este Termo de Securitização é rêallzada consoânte o que

áutorirâ o pârágrafo terceiro do artigo 22 do Estatuto Social da Emi§sora, consolidado em dâta

de 16 dê maio de 2019 e devidementê reSistrâdo nâ JUCESP sob o ne 257.983/19-3, em se5são

de 16 de maio de 2019, com o limite finencêiro pârã êmissões dêssa espécie aprovôdo em

Assembleia Geral Ordinária ê Extraordinária dâ Emisroíà reeli2àdà em 30 de .bril de 2015.

devidamente íêgistíódâ nâIUCESP sob o ne 362.744115{, em sessão de 17de aSoslo de 2015.

,y'



AlglgL dertê Teímo de SêcuÍitiràção.

2.4. vinculacâo dos Céditos lmobiliários aos CRli Os pagamento5 íecebido5 pela Emissora

em viítude dos Cíeditos lmobiliários repÍes€ntados pela CCI serão computádos e intetÍarào o
lâstÍodor CRlaté sua integrãl liquidâçáo. Íodos ê quaisqueÍ Íecursos Íelativoq aos pãgamentos

do5 Cíédito5 hobilaários rêpresentados pelà CCI ertão erpíessamente vinculados aos CRI poí

força do Re8ime FiduciáÍio, constituido pêla Emissora em confoímidade aom o presenteTeímo

de Secuíitização, não estando sujeitos a qualquer tipo de retenção, desconto ou compensaçâo

com ou em dêcoírànclâ dê outÍes obrigaçõer dâ Emissorê. Nêstê sentido, os Créditos

hobiliáíios íepresentados pela CCl, a CCl, a Alienações Fiduciárias de lmóveis, a Cessão

Fiducláriâ. á conta de Movimêntaçãô RestÍita e á contâ do Pâtíimônio sêpâÍâdo:

(i) constituêm Patrimônio Sepàrado, não se confundindo com o pâtrlínônio comum

da [missora em nênhuma hipótese;

lbl peímânecêÍão segíêBàdos do pâtrimônio comum da Emassoíâ âté o pâgamento

integrâl dâ tote lidade dos CRI;

lc) dêstinem-se exclúsivementê eo pà8âmênto dos CRle dos cuíos de âdministrãção

nos termos deste Têrmo de securatazação, bêm como áo pâ8àmento dos custos

rel.cionados à Emisrào, inrluiodo màs sem 5e limitar ã (il êmolumeíto5 dâ B3

relãtivos tânto à CCI quanto aos CRI; (lllrêmuneração dã Emissoíà pelã

estruturação da Oíertai {llll remuneràçâo a ser pâgâ à lÍlstituição Custodiànte;

(lvl remunêÍação e eventuais reembolsos de d€spêsâs devidos âo A8ênte

Flduclário; lv) despesas rêlôtivas ao depósito de ativos para dlstribuiçâo e

nÊgociação nos âmbiêntês de 83, e âtuâii.ação dô clessiÍicação de Íisco dos CRl, se

houvêÍ; ê (vll àvêrbâçóês em cártóriôs dê registro de imóveis e títulos e

documentos, quando for o càso;

(dl estão isentos e imunes dê qualquer ação ou exêcuÉo píomovida poí cÍedoíes dâ

Emittoía;

(.) não podem 5er utiliràdos na prestação de 8àrântiàs e não podem ser excutidos poí

quaisquer crêdorês dá Emissorâ, poí meis privileSlados qoe sejam;e

(fl somênte íespoodem pelôs obri8açôes deaorrenteS dos cRlà que êstão vinculados.

2.5. a titulãrldãde dos Créditor lmoblllárior representâdos pela CCI íol adquirida pelà

Emlisorâ através dà celêbração do Contràto de Cêssão e a transferênciá da CCI reelizâdá por

mêio dâ 83, sendo que todos ê quáisqúer rêcursos d€correntes dos Créditos lmobiliários

íêprêsêntados pêlà cclserão paSos diretamente à conta do Pâtíimônio separado, mediânte

ÍransÍeÍência Eletrônica Disponível (TÊD) ou por outra foÍmâ pêrmitidâ oú ôão vedada pelag

normas então viSentês.
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2.6. A CCI íepre5€ntativã dos Créditos lmobiliários íoi emitida sob â foflrlê escratural e a

Er.rituía de Emissão de CCl, por mêio da qual foi emitidâ á ccl. encontíâ"rê cústodiádâ pêla

lnstituido Custodiante, tendo sido â CCI devidemente reSistíadà na 83, na formâ píevistâ nos

pãrágraÍos 3" e 4' do ârti8o 18 da Lei n.ç 10.931/04. A transíe.ência da CCI do Cedente para a

Emissore será íeallaadô por melo do5 procedlmentos dà 83, conformê píevisto no contrato de

Cessão.

2.7. administrâcão OrdináÍia dos Créditos lmobiliário9: As etividàdês íelâcionâdas à

administraçào dos CÍéditos lmobiliários representados integralmente pelâ CCI seíão êxeícidas

pela Emissorâ, incluindo-se nessas atividades, píincipalmente, mâs tem limitação: o cálculo e

envio dÊ inÍormaçâo à Devedora previômente às suas data5 devênÊimênto quãíto âovàlor dat
parcelas brutas dêrorÍenles da CC8, bem como o saldo dêvêdor âtuâlizâdo dâ CCB, elém do

reaebimento, d€ forma direb e exclusivà, de todos os pãgâmento§ queviêrêm ã sêr êfetuados

por conta dos créditos hobiliário§ íepresentàdos inteSíôlmenle pela ccl na coôt! do

Pàtíimônio Sepôrado, deles dãndo quitôção.

2.8. Preco de Aouisicão e Preco de Aouisicão Liouido. O preço de âquisição ô sêÍ pâ8o pelâ

cessâo da totalidade dos Crédltos lmobiliáíos no ámbito do Contrâto dê Cêssão e mediânte os

procedimento§ êíàbêlêcidos no ContÍàto de Cessão é RS398.901.m0,0O (tíe!êntos e novent3

ê oito milhõê5, novecêntor ê um mil íêais) ("E9I94.!lggitjçÉq"1, sendo certo que o valor. ser

liberado pela Cessionária à Devêdora, porcontâ e ordem do Cêdente, terá o Prêço d€ Aquisição

desconiadas ãs íetenÉ6 reelarâdât pelà Emissorà em viftudê dâs Despelas F/ot, do Fundo de

Despesas e da Garantia Finãnceira Adidonal, confoíme previstâs e dêscratás no Contfito de

Cesúo e coníorme autoriaado peloCedentee pela Devedorâ nos têrmos do Contreto de Cessão

("Ecrg.CeAsciricêe-Usuds").

.11

?,8.1, O pàgâm€nto do Preço de Aqúisição sêrá d ivldido em 4 {quavo) pa rcelas, sêndo

ceno que à Emissora transferiíá, após o cumpimento dãs condiçôe9 Precedentes da

Prlm€ira Parcela Íoú íenúnciã pelà [missora) (ll ã primeira pàrcela, no montante bruto

de até RS156.391.137,66 {cento e sessenta e seis milhôê5, tíe2entos ê noventa e um m il,

cento e triíltá ê sete reàis e s€ssenta e seiscenlavosl, seídoceno que, deltemontânte,

serão descontâdos os vâloÊs rêfêrentes às Despesas frot, fundode oespesas e Garantiâ

Íinanceiía AdicioÍ'r.I, peíe ô Conta de üvíe Movimentação quândo de iôtegreliràção

(liquideção financería) dos CRI em montante mínimo pârà àÍcâr com es Dêspesàs F/ot,

do montânle nece5íáfio parô ã composiçáo do Fundodê Oespêsôs e Gãíentaô Adiciooal

{conÍormê deíinido àbâixo) com o consequênte pâgàmento dà ce55ão pela Cessionáíia

ao Cedente nos termos do Contrato de Cessão ('E!mq[a-]hIrgla"), (ai) á segunda

paícela, no montante equivalente a nS166.391.137,56 {aênto e sessêntâ eseis milhôes,

tíêzentos e noventa êum mll, ceôto e trinta e sete reais ê Sessentá ê seiscentâvo§), pârã

â contâ de Movimêntãção Rê5trata, sêndo certo que reíeridos vôlorês somente seíão

libeíados pela Emissora para a Conta de Livre Movimêôtâção de Devêdora mediante o

cumpÍimênto dásCondiçõês Pr€cedêntes Sê8undà Parcele, ou sua renúncia nos temos
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deste coítreto de cêssão ("5!!g!!E_e3cglg-); (iii) e têí.€iÍi pàíEela, no montante

equivàlente a RS18-887.205,62 (de.orto milhóes, oitocentos e oitentâ e sête mil.

du2êntos ê cinco reaar e sêssenta ê dois centâvosl, sendo cêno quê íêtê dos valores

som€nte s€rão libeÍâdos pelà Emissorã pàra à Contã de LivÍe Movimentação da

D€vedorà mêdiânte o cumprimênto des Condiçõês Prêrêdêntês Terc€irã Parcelà

(IgletaleGele"); (lvl a quaftã parcelâ, no montânte equivaleote a RS14.172.156,72

(quatorze milhões, centoesetenta e dois mil, cento e cinquenta e seis rêais e setenta e

dols centavosl, sendo certo que reÍeridos valor€s somente seíão llbeíàdos pela

Emissora para a Conta de Livre Movamentâção da oevedora mediante o (umprimento

dàs Condiçóes Precedentes Quarta PaÍcelâ, (v) a quinta pàícela, no montante

equivalente à RS18.887.205,62 (dezoito milhôes, oitocentos e oitenta e sete mll,

durêntos € cinco Íêàis ê sêssentil e dois centàvôs), sêndo cÊrto que rêfêridos váloÍes

somêntê §êrão llbeíâdos pelâ Emissorà perâ a Contâ de livíe Movimentâção dâ

Devealorâ mediânte o cumprimento das Condições Precedente! Quíntà Par.ela; e (ü) a

sexta parcelã, no montante equivalênte a RS14.172.156,72 (quâtorze ollhôes, cento e

seteôta e dois mil, cênto e clnqueôta e seis reais e setenta e dols centavos),sendo certo

que íêfeÍidos vâloíes somente 9erão llberados pêlà Emksora pâra â Contã d€ tivre

Movimentação de Dêvedorâ mêdiãnte o cumprim ento dâs condições Precedentes sextà

Parcêla. As Emissorâ Ê â Devedorâ desdejá concordam que a Terceirâ e à Quartâ Párcêlã

podêrão ser liberadas ant$ ou coôcomitantementê à Segundô Parcêla, desde que suas

respectivâ! Condlçõ$ Precedentes tenham sido integralmente cump dê5.

2.9. GaÍantias dà Ooeíacãô.

2.9.1. §efe!!i§_8gêj§. Em Bàrântiã do fi€|, pontuâl e intêBíàl cumprim€nto dâs

ObriSações Garêntides, serao constituídes {e} pelas Fiduci.ntes, es Alienàções

Fiducláíias de lmóvêis, nos teímog dos rêspêctívos lnstíumentos Peniculares de

Àlienação tiduciáriã de lmóveis; ê (b) pelà DêvêdoÍe, aCêssão Fiduciárla, nostermosdo

Contrâto de Cêssão Fidu.iárlà.

(/

2.9.1.1, De âcoído com os termos do Contíato de Ce95ão, uma ve. àtln8ido o

valorda Razâo de Garântia lnicialÍotal, o valor total dos lmóvear 5obíe os quais

Íoram constituídài âs Alienàçóes Fiduciáíiâs, confoíme àcimâ disposto, deveíá

coíÍesponder, â quâlqueí teÍnpo enquaoto âs ObriSeçõe§ Gaíântidas nâo

tenhâm sido inteSrâlmente cumpridâs. à um vãloí no mÍfiimo equivalente a

125% Ícento ê vinte e dnco por cento) do sãldo dêvedoí dos Créditos

lmobiliárlos ("83!ã9_!lioi!Â!l!e-]i!Ie!!iÊ"1. Íàl verlflceção de ateôdimeoto à

RôzãoMinima deGaÍantiàserá feitâ mensalmentepel. Emissorà, em até I (um)

Dia Útll .gi5 o peS.mento das obrl8ôçôes dos CRI no respectivo mês ("qAE!C

vêriffcacão"), seído cêÍo qu€ á 1. (píimeire) vêrificãção ocoríeíá no mês

subsequente ao ôtio8imento da Râzão dê Garàntiâ lnicialÍotal. Pâía fins desta

CláusiJle serão utiliredos os vâlores dê cada imóvel constantes do Anerc ll dos

lnstíumentos de Âliênâçáo Fiduciáriâ, sendocertoqúe no caso dê oferecimento
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de lmóveis adicionâis nos termos do Contrato de Cessão, o Eálculo do valor de

cada unidâdê sêrá realizàdo com basê nâ âliaea (xldo Anexo lV do CoÍrtíâto dê

Cessão.

2.9.1.2. Ressàlvado o dhposto nas cláusulas 5.5.1 e 5.5.2 deíe Termo de

Securitiaação, todas as Alienações Fiduciárias de lmóveis, exceto para as

Alienaçôes FiduciáÍiâs de lmóveis dos lmóveis de propriedadê da Hesa 123 e dã

Hesâ 143, dêvêrão ser devidamente Íegistrãdãs nos respectivos OficiãL de

Re8istro de lmóveis em até 60 lsessentâ) diás contâdos dâ dâtâ de assinàtuÍa

dos lnstrumentos Particllares de Alienação FiduciáÍia de lmóveis ("qQ?q

QígDAL"), píorrogáveis âutomaticamente po r mâis 60 (sessêntâ ) diàs desd€ q u€

a D€vedore esteje tomãndo ês providênciãs necessáries pârã e obtenção de tâis

íegistíos ("Prazo Adicional"), o que restârá compíovado poÍ meio de envio à

Cessionária de cópaàs de eventuàis êxigênciis feÍtãs pelos competentes

Canórios d€ Registro de lmóveis. O Prazo Adicional podeÍá, a critério exclusivo

da Emissoía, ser p.oríogado por mais 30 (tíinla) diàs pa.a dar à Devedora a

oportunidade de cumprir eventuais exigências dos competentes Cartórios de

f,egistrode lmóveisquesejam necêssáíiaspàra a obtenção dos registros l"elalq
lotàl oaraConstitui€5o deGarantias").

2.9.1.3. Âs Âlienaçôes FiduciáÍias de lmóveis dos lmóveis de propriedade da

Hêsá 123 e dà 143 deverão seÍ dêvidamente registradâs nos respêstivos Oficiais

de Registro de lmóvÊis no Prazo Totàl para Constituição de Gãrêntiãs contãdo à

partir da obtenção do HabÍte-se de cede um dos lmóveis.

2.9.1.4. Càso em quãlquer oata de Verificação seja veriÍi€ado o não

cumprimento da Raião lúÍnlma de Garantia, a Devedora deverá amo(iaar

extraordinariamente a CCB, incluindo principal,luros remuneratórios e demais

iuros e encargos moratórios previstos na CCB, com à fnalidàde de que o saldo

entâo devedor dã CCB, àpós tâis pâgâmentos, faça com que 5€jâ atingidâ à

Razào Minima de 6araôtiô. Tal âmorti2ação extíaordinárià deverá ocorrer nâ

data de pagãmento programãdo da CCB post€íior à Íespectivã Dãtà de

Verificação. sob penâ de ser consideràdo como um Evento de Vencimento

Antecipado nos termos da CCB, êm complementação àos eventos lá previstos,

com o que ã oevedora e o cêdênte concordam plenameote, Na hipótese de

àhortizàÉo extraordináriê prevista nesta Cláusulã, que não deEoíã da venda

pelô Devêdora de um tmóvel, êx€êto na hipótêsêde âmortizàção extrâordioáriô

prevista nesta cláusulà, a Devedora deverá arcar com 05 custos oÍlundos de tal

amortização extraordinária desde já estabelecidos em 2% {dois por cento) pro

mto tempotis do ualot da amortização extraordinária prêtendida, que deve.á

ser pe8o âdicionelmente eovâloÍ â serâmortizâdo, coôíoÍme prêvisto na CCB.

0
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poderá oferêcea êm acíéscimo aos lmóveis outros de 5ua gropriedade ou de

píopíiedade de sociedades por ela conlroladas para cumprimênto da Razão

Mínimá dê Gàrâmia, que ôteídam aos cíitéíios de eleSibilidade (onstânte5 do

Anexo lV do ContÍâto de Cessão ê ôo5 cr(éíios de diliSêncià êstabelecidos pelo

ass€§§or legãl ercolhido peÍá rêàlizâÍ â diliSênclâ dos lmóvêjs que deverá

apaesentrt lista contendo todos os documeíttos necês§ários á serêm

dlrponlblll2adoa pelâ Devedoíâ que lncluirá sem limltãçâo documentos

Íelaaionadoi aot lmóvêls e s€us atueis e ânti8os propaaetários, obsewados os

píâios píes..i.aonais eplacávêis í"q&tj9!je_..1E!g8iEi!!bde_S-QiliErê!sia"l,
ficando dispensadôs, portanto, da obriSôçào de amoÍtizôçeo extraordinária.

PeÍa finr do previrlo nesta Cláusula, a HêlboÍ deverá notiílcâí â Emíssorâ,

âprêsentando umâ relà(ão dos novos imóveir quê serão dêdos em Sarantià,

devêndô e Emissorô, sem nêcessidilde de convocação de Assembleia 6eral,

confirmaí que tàrs amóveis ôtêndem àos Cíitérios de ÊleSiblladade e Dillgência

dêste Contràto em àté 30 {trinta) dias dà data em que ÍeEêber reÍerida

notificàção da Helboí juntamentê com todos os documentos prev6to5 nesse

mesmo A!g!g.]y do Contíâto de Cessão paía fins de audltoria de tais novos

imóveis porassessor legalcontratâdo para este fim, sem prejuízo dê quãisquêr

outros documentos que à Emissorà entênder nêcessários, umà vê! epíovedos

etses ôovos lmóvers pelá Emissota, âs Pârt$ deverão firmaí um edltàmento eo

rcipeatlvo tnstrumento de Alienáção Fiduciáriã de tmóvêis em.té 10 (dez) dlàs

da data dâ comuniceção da âprovaçáo pelà Emilsoíâ, devendo ô Helbor

registrôr, às súas erpensas o aditamento no com petente Cãrtóriode Registro de

lmd,veis de acoído com o píevisto na Cláusula 2- 2 dos ÍnstÍumentos de Alienôção

Fiduciáíia de lmóveis. 05 novos imóveis dador em 8ârântiâ serão consideradot

como lmóveis pàra todos os Íins da Operação.

2.9.1.6, Os Í€cuísos oriundos das vêndás dos lmóveis terão suà destinâção

observadâ, necersâíiamente, de acoldo com a prioridade àbaixo definida:

(i) Retenção dos vãloíes neÉessários à recomposição do Íúndo de

Delpesôs, crso nêcessário;

(ii) Pegâmento do5 luros Remunerâtôrios, conrorme definido nô CCB,

í€ferente ào período trànsaoarido; e

(iiü Amoni2âçãodosaldodevêdoídovaloíPíinclpâl

2.9.2. G.iIê-O!.êll!!.!!ClclCigDd: Noi termos do contrâto de cê§são, ã Emissoía

fica àutorizâda a retêr nâ Contâ do Pãt mônio Separâdo, do valor da Primeira Farcela,

o valoÍ de RS5.m0.000,00 (cinco mllhôes de .eôis) ("§!E!!!_EE!rÊ!ê3!id9!d"),
que, desde qu€ a oêvedorâ esteja adimplente com todas as suas obri8âçôes oriundâs

dà CCB, serão liberado!, de màneirã proporcionàla àmortizãçào do Vàlor PÍincipal, pelà
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3.1. eü!!!e!$!fa§_dps§8!r Os CRI objêto dâ prerente emissão, rujo bstro se constituipelos

Créditos Imobiliários, possuem as seBuintes caraderístic;rs:

Emissorâ, no máximo umà vez poÍ mês, em àté 2 (dois) Dias Útêis após às datas de
pàsamento dà ccB ("!!sêçê9jÀ§al3rjEl!!a!!eilafdj!@"), devendo a Garantia

Financeira Adicionalser mantida em AplicáÇões Permitidâs atê ã suà InteBral liberação.

cúusuLATERCETRA - rDENTrFrcÂçÃo oos cRrE FoRMA Dt DtsTRtButçÃo

(a) Emissão: 1i;

(bl séíê: 174.i

(c) Quantldedêde CRI: 398.901 (trezentos e noveota e oito mil, novecentos e um)j

(0

(cl

lê) Velor Nominel t nitárlo dos CRI: R51.000,00 lmil reais) na Dãta d€ Emissão;

Atualiração MonêtáÍia: Não há,

.luros Remuner.tórios dos CRI 100% (cem por cento) dã variação acumuladà

dãs taxas média5 diárias dos Depósitos lnterfinãnceiro5 - Dl de 1 (um) dia, over

extre-gíupor êxpressãs na Íorma percentual ao ano, com base em um ano de

252 (duzênto5 ê cinquenta e dois) Dias Úteis, celculadas ê divulgàdàs pela g3

no informativo Diário disponivel êm suã página na lntêrnet
(hüo://www.b3.com.brlot br/) ("f!Ilql"), ãcíescidà de sobretaxa de 1,50%

(um intêi.o e€inquenta centésimos porcento) âoêno ("Spread"), [om base em

um àno de 252 (duzentos e cinqoentá e dois) Diás Úteis, calculádos de forma

exponencial e cum ulàtivô pío rdto tempo s pot Diàs Úteis decorridos duíà nte o

p€ríodo de vigéncia dos CRl, càkulados de acordo com a fórmula consl;rnte dá

cláusula 5.1deste Termo de Sêcuritização;

Íh) P€rlodl.idadê ê forma d€ Patamento da AmoúlrâÉo Protramada: de acoído

com ã tabela constantê do A!ÊI9_.1.1 ê a Cláusula Quinte deste TeÍmo de
Securit,zação;

(i) Periodicidede de pãgamento dê luÍos Remuneràtórios: de ô(ordo com às

tab€las con§tantes do Anexo tldeste Termo de Securitização;

U) RêtlmeFidu.iáíio:Sim;

7
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ld) Vâlor Globãl da Emlisão: R5398.901.000,00 {tíezentos ê noventa e oito

milhôes, novecentos e um milreâls);



(k) ambl€nt€ d€ Dêpóslto, Olstílbuição, ile8ociâção e tlquidàção Flôan.elÍâr 83j

(l) Data de Emlssâo: 17 de dêz€mbío de 2019;

lm) loràlde Enlrsão: São Pàulo -sP;

(n) Data dê voídmc.to tlíal: 27 de dez€mbro de 2024;

lol Píerodêvêncimento: 1.837 (mil oitocentos ê úintâ ê setê) diãsi

(p)

(q) Garãrtlã ílutuãôtê: Não hái

(Íl Gârântles rêais: Alaenaçôes Fiduciárias de lmóveis e Cess:o Fiduciáíiá;

lll coobíi8âÉo dâ Emirso.a: Não háj

It) Carêncle: Não hál

(u) slboÍdlÉçto: Não háj

(v) Deta do Prlmelro PãEamento dê luros Remunerâtórios:28 dejanelro de 2020j

Tâxe de AmoÍtlr.ção: Variável, de acordo com às tabelas de amoíthàção

constantes do A!!!q!l deste Termo de SecuÍÍtrrà(ão;

Oãta do Pr{mal.o Pâ3âlnênto d! ÂmoítileÉo PÍogr.m.dái 29 de derembro de

2020, ê

(w)

(r) FoÍm3:os Cnlserão ematidos deíorma nom,nativâ e êscritulale 5ua túulaíidade

seíá compíovada por exúato emltido pêla 83 enquento estlverem

eletíoniaemente custodiados na 83, Adicionalmente será admitido êxtrato

e&êdido pêlo Escrituràdoí com basê nâs infoÍmâções prêíâdás pelà 83,

enquônto os CRI nào estiveÍem eletíonicàmente custodiados nà 83

/L

!/1.2. 0êori6ito dos CRI: Os CRI sêrão depositâdos pera: (l) distÍibuiÉo públicâ no meftado
prlmáío por meio do MDA - Módulo de Dlstribuição d€ Ativos ("Mql"), administrâdo ê

opêrâcionallzado pela 83, sêndo a dlstribulção liqúidada Ílnâncelíamente de acordo com os

procedlmentos da g3; e (il) nêEocieçâo no mercado sêcundário, obs€Nado o disposto neste
Termo e no ContÍãto de Distribuição, poí meio do CfTtP2l - Íítulor ê VâloÍês Mobiliáíios
("eqlEl!"), administÍedo e operâcioneii.ado pelâ 83, sendo as negociaçôes liquadadas

flnenceirámente e os CRlcustodiâdos êlêtÍonicamente na 83- Adistribuição será intermediada
p€lo Coordenador l-ídeí, nos teímos do.rtigo 2t dà lnstruçãoCVM n.-" 476.
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3.3. 0lg!4!pf.lE8l:a oferta dos CRI rêrá reâlizâde em conformidàde com a lnstrução CvM

n-! 476e com as demâis disposiçõês le8ak e reSulàmentàres ãplicáveis e êstá eutomàticamênte

dispensada dê registro de distribulção na cvM, oos termos do anlgo 5e de lnstíuçáo cvM

n.e 475. Os CRI poderâo serdistílbuídos dê forme per.ià|, desde que sejô atingido o montãnte

mínimo de 50.000 lcinqu€nt ínil) CRl, que tolalizam RS50.0OO.0O0,0O (clnquenta milhões de

reeis), sendo que os CRI quê não foÍêm distrabuídos deverâo ser aancelâdos, por mêio de

àditàmento ao pÍesêote Íermo de sêcuritização, sêndo que neste caso não há nêcetsidade de

âprovâÉode assêmblei. 6er.l de Íitularet de CRI pàre à reelirãçãode refêÍido aditamento ão

pÍesente Termo de Se{uÍitirâção.

3.3.1. Â ofertà é deÍinada apenas a investidorês profissionà is, .ooíoÍme defioidos no

ârti8o 9-a da lnstruÉo CvM ô.c 539/13 ('LE!g!!d9Iesg9Esj.9!3!:" ou "lnvêstidor

elq!§ig!à|", quando individuâlmeô!e dênomi6âdo).

3.3.2. Em ôtendimento ao que dispõg à lnstíução cvM n.0475, o CooÍdenadoí Údêí

se Êompromete à aêlâr parà que 05 Cnlobjetoda Oíêna sêjámoíêíàdota, nomáximo,

75 {sêtentô e cinco) lnvestadoÍes Proffssioneis ê subscíitos ou adqukidos por, oo

máximo, 50 (ainquentà) lnvestidores ProÍ§sjonais, De acordo com os termos da

lnstrução CvM n.? 476, o Coordenador l-íder d€vêrá mãntÊr liste de relôção com a

identiÍicação dos Invêstidorês profissionàis consuhados, identlílcàndo eqúeles que

efetivamente 9ubscíevêrirm os CRl, e d€vêrá entregarà Emissorâ uma aóplà da íeferida

listã quando doenaeíramênto da Ofertà.

3.r.3. 03 CRI serão subscíitos por mêio da assinatura dos Boletins de SubscriÉo e

seíão intêgràlirâdos no eto de subscriçâo, pelos lnvestidoíes Profis§iona6, de ô(ordo

com 05 termos dos ÍeÍêridos BoletiÂs de SubscÍição, devendo os lnveÍidores

Profissionais, por ocasião dâ subscrição, forneceí, poÍescrito, dêclaÍâção no Boletim dê

Súbscrição, atestando que:

(âl êstão cl€ntes dê quê ã ofena dos CRI não foi íegjstrâdã nà cvM;

(b) estiio cienteg de que or CRI oíenâdos estão suieitos às íestriÉes de negociaçâo

previstas na lnstrução CVM n.c476; e

(c) são lnvestidores Profissionars, nos termos do ârtigo 9-A dà lnstrução CVM n.! 539

3.4. Êncêrràmênto da Distribuicão do5 CRlr a distribuição pública dos CRI será enceràda
quando da subscriçâo e inte8ralização da totàlidade dos CRl, devendo o Cooídenador Lider

enviôr o comunicado dê enceramento à CVM no praro lêgâ1. conformê prêvisto nà Cláusulâ

3.4.1abaixo.

3.4.1. Em conformidade com o ârtúo 80 da lnstrução CvM n.c476, em ãté 5 tcinco)

dias coííidos contedos do ênaeÍrâmeÍ\toda OÍerta, oCoordenádor LideÍ deverá realizar
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a çomúnic.ção de encerramênto dã OÍertâ à CvM, devendo refê.lda comunicação ser

en.amlnhadâ por intermédio da pá8inâ de CvM ne íede mundiâl de computâdoíes ou,

ceso êste mêio e*ejâ indisponiv€|, poí meio de protocolo em quâlquer dos endereços

da CVM na cidade de São Paulo, Estado de SBo Paulo, ou na EidBde do Rio dp Jaoeiro,

Est.do do Rlo dÊ Jâneiro.

3,6.2. Caso a Ofe.ta não sela €nceíràde dentro de 05 lseis) mesês dâ data de seu inicio,

o Coordenâdor devêÍá íeãliraí à comunicaÉo previíâ nâ Cláusulà 3.4.1 acimã com os

dâdos disponiveis à época, complemêntando-o semêstralmente até o seu

3.5.1. Observedas âs Í€nrlçõês de nêgoaiôçâo àcimà, os CRI de pr€sente Emissão

somente poderão ser negoclados entre lnvestidores Quãltficâdos, a menos que a

Emissore obtenhã o registro d€ ofertã públicá pêíànt€ a CVM, nos termos do coprt do

artiBo 21da Lei n.!6.385/76 e da lnstíuçâo CVM n.a 4m.

1.6. 0e9bÍg!09!: Pâra finsde atendêro quê prevé o item 15 do Anêro lllda lnarução CVM

n.-o414, se8uêm como Atgxg]u Anero lv. Anexo v e Anêro vl âo prosentê Têrmo de

Sê.uritilação, deabÍàção emitida pelà Emissoíà, peloÂgênle tiduciárlo, pelo Coordenàdoí tider

e pêlô Custodiânte, íesp€ctivamente,

3.5. Neeociâcão nos Mercados Reculãmeotidos de Vàlor€5 MobiliáÍios: Os CRI podêrão ser

neSociôdo5 em meírado5 orgãnirâdos de váloíes moblliáíio9: (l) âpênes entre investidoíês

qualificâdos, ersim deÍinidos nos teímos dá lnstÍução CVM n. e 539 ('1!fe$id9Íe!l]cA!ú!AC9:" ),

e (ll) depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da datã de cada subscrição ou aquisiçào

pêlos invêíidores ("eg!ÍgdgjgBg!!!i!.&"), conforme disposto, respectivômente, nos artigos 15

e 13 dà lnstÍuÉo CVM n.e 475 e obsêrvâdo o cumpíimento, pela Emissorà. do anigo 17 da

hrtrução CVM n.e 476. AÉs o Pe.íodo dê Restrição € obseívedo o disposto na lnstrução CvM

n.9 476, oscRlpoderâo sernegociàdos entre lnvestidores Qualificados nos meraâdos dê balcão

oí8àniaado.

ll
4.1. §gEqlçr&-!!É-.CBI: Os CRI seíão subscÍito5 poí mêio de âssinàture dê Eoletim de

Subs€rição pêlo lnvestldor Profissional.

cúusur.Â QUARTA -su8scRrçÃo, TNTTGRAUZÂçÀo E TTTULARTDAoE oos cRr

4.2. lnteúallzâcão dos CRli Â integraliração dos CRt seni rêaltrâda em moeda corrente
nacional, à vista, no ato desubscíição, pelo Vàlor Nominál UnitáÍio {"EC!gjÉ.lldCgÍetZ4&").
âcÍes.ido dos Juros Remuneratórios, a pârtir dâ lrimeirâ d.ta de intêgreli4ção do5 CRl. O píêço

de lnte8râlirâção pode.á sêí âcrêscido de eventuâl ágio ou dedu.ido dê dêrágio negociado na

dirtrabuição. A inte8ralazação dos CRlseíá re.li.adâ viâ 83.

4.3 Trtularidade doi CRt: A titulôrtdàde dos CRI será comprovade p€lo êxtíâto em nome de

págiíâ 25 dê 82

12a619ay11697t12



cada titular e emitido pêla 83, quândo os cRl estivêrem custodiados eletíonicamente na E3 ou

pelo êxtrato emitido pêlo Escíituredor com base nàs informaçõe5 prestâdàs pelâ 83,

cúUsULA QUINTA . CÁLCULO OO SATOO DEVEDOR T JURO5 REMUNERATÓRIOS DOS CRI

5.1. r Cálculo doí Os Juros R€munerà!ónot seíão cálculâdos de ecoído com à

reSuinte lórmula

I = YNb x (Faaor de luros - l)

Onde

! - valor dá íêmunêÍàção devida em cadô date de pegamento dos Juros

Rêmuneratóíios, câlculado com 8 loito) càsas decimài5, s€m arredondamenlo.

y!! - Válôr Nomlnal Unatáíio ou saldo do Valor Nomanal Unitário dos CRI a paíth da

pílmêiía data de inteSrallrâção, ou dâ úhimá Data de pagamento dos CRI ou

iocorporôção de juros. sê houveí, câlculôdo com 8 (oito) câsás dêclmais, sem

arredondamento.

FatoÍ de luÍos = \Fator Dl t< Fator'Sprend)

Fator Dl - Píodutóíio das Taxôs Dl, desde à primeiÍà dâtà de intê8ralização, ou a oâta

de Pâ8âmentos dosJuíos Remuneratórios dos CRI imêdiátamente anteílor,lnclusive, e

a próxima Data de Pagamento! dos CRlou a dãta de cálcúlo, erclusive, calculado com I
(oitolcâsâs decimãis, com âírêndam€nto. âpuíãdo dà seSuinte forma:

Fator Dl = fl(r + rD4)

0nde:

n - Númêío dê táxãs Or over uhlizâdãs

I - Númerode o.dem da Íara Dl,vàriando de I (umlate n

fe!QÍj9..Jg!9! - Fator d€ iuros composto pelo peíámetro de Ílutuação acíescido de

lobrêtaxà {spreod), calculado com 9 (nove} casag declóals, com àríêdondamento,

apurado da se8ulnte íormâ:

IpL - Tâxà Dlde ordem l, expÍessà ao dia, celculâdà com 8 {oito}câsás dêcimâis,.om

arredondamento, da 5eguinte forma:
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I

í91! * r \*\100 I -1

Onde

E[ -Târâ Dldivul8àdâ pele 83, utilirada com 2 (duas)casas decimais.

Íttor soruâd - sobíetàra de juros fixos calculados com 9 (nove) ca5às decimeh, com

aÍredondâmento, conforme calculado abàixoi

-
t00

§!!c3d:1,5000 (um inteiro e arnqueítà centésimos)

Ob5ervaçõesi

I- Número de dies úteis entíe ô primeiÍô data de r'|tegíalizBção do CRl, ou e Dôta de

Pagamento dos cRl imediâtâmenle anteriot coníorme oaâso, e data decálculo, sendo

n um númeÍo inteiro-

(rI

0tl

. Tàxâ Dl dêvêíá ser útalizâda considerando idéntico númeío de casas dêcamàis

diwlgãd. pela 83;

o fetoí rêsuhente de erpressào (1r rDlrlé considêrádo com 16 (dêzcsseis) ca5as

dêcimâis sem âíÍedondamento;

uma vez os fàtores estando acumulados, considera-s€ o fator resultànte do

prodltório tator Dlcom I (oito)casa5 decimais, com arredondàmentoi

o fator resúltônte da expressão (Fàtoí Ol x Fator Spíead) deve seí considerado

coíí 9 (nove)casar de.imais. com ârredondamenlo; e

(lil) efetu.-se o pÍodutório dos íâtores diários {1 + Tolr), sendo que a cada fator

diário acumulãdo, trunca-sê o íesultado com 16 (dezesseÉ) calar deaimeis,

ãplirãndo-se o píóximo êtor diário, e assim por diàôtê eté o últamo

coôsiderâdoj

(lv)

(vl

(vll paía a aplicação de Dlk seÍá sêmpre considêrâclo ô Tãxa Dl divulgadà com S

(cinco) Diâs úelt dê dêfasagem êm releção à dete efetúà de cálculo, por
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Ao'l=(VNbxTai)xArni

Onde:

Agl - válor unitárlo da i-ésima pãrcela de âmoítizâÉo, .âlculãdo com 8 {oito) côsas

decimàis, sem errêdondãmento.

y!! - Conforme deíinido áhtêriormente

Ial -T.ra da i-ésima pàrceta de àmortizaÉo, rnfoÍmâdâ com 4 Íquatío)casas de.imais,

conÍoríne os peícentleis inÍormedos ne coluna "Íaxô de amortiBção - Tai" do Anero ll

dêste lermo de Sêcuritkação.

exemplo: pàíe cákúlo no dià 15, ô Tarà 0l consideràda seé à publicadà no diã

10 pela 83, pressupondo-se que tanto os dlas 10, 11, 12, 13, 14 e 15 são Dlàs

úteis;

O Cálculo dâ AmoÍirâçãodo sãldo do Valoí NomanalUnitáíio dosCRlserá calcul3da da

segulítefurmai

4!!i- Âmonizôção mlnimá do i.eaimo peííodo calculàdo com 10 cêsàs de.imais, com

arredondamento, de acordo com a segulnte condicionante:

Se: 
SDi 

< 1; /,hi = 0

VNh tVNb - Sdi\
-çr' 

-> 
!' Atui = l-lSdi \Vnh xTaiJ

0nde:

Onde:

!i-Valor dá iésimâ pâícêla bruta do CRI

Aai - ConÍoíme definido ànteriormente.

gli - Sâldo dêv€dor no i+simo pêíiodo, conforme vãloÍ infoÍm.do na colunâ Saldo

Devedor do AlctqU deste Íeíno de securni.ação,
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, - Conforme definrdo ànteíiormênte

5,2. ProíÍocacão de Prazo: ConsideÍaÊse-ão proírogedos or prâros releíentes eo

pàgãmento de qualquer obrigação pela Emissoíâ até o la (primeiro) Dlô Útll subsequenle, caso

o vencimento coincida com um diâ quê não sejâ Diâ Útil, sêm que hále quelquêr ecrésclmo ôos

vâloÍE! e serem pe8os.

5.3. Dôtas de Paeamento dos CRI: Âs datas dê pa8êmento c,e Juíos Remunerôtórios e da

amortização dos CRI encontram-re dêscíites no A!Êllll dêste Termo de Se(uíitjzação (cada

uma delôs umà "qÀE-dqe!gê!49!!9-49!.lE8l" l.

5.4. lntêtuãlo entÍe o Recêhimênto e o Pesamento; Fica certo e aiustado que devêrá hav€r

um inteÍvalo d€ pelo menos I (um) Dia Útil eotre a dat. de reaeblmento dos créditos

lmobiliáriose a Data de Pâ8àmento dos CRl.

5.5. substituicão de Tâxâ Dlr Se ô Taxà Dl não estiver disponível quando da data de

vencimento dos Juros Remunerâtóíio§, seíá utilizado, êm sua substitiriçáo, para apuração dá

Íâxa 01, o perÊentual corÍespondente à úhimà Taxâ Dl divulgada oÍlcialmente ãté â data do

cálculo, não sêndo dêvidâs quâisquêr compênseçôes financêaras, multas ou peoalidades.

quando d. divulgôção porteíior dâ Texe Dl. Ne hipótêse de extinção ou impo5sibilidadê legàl de

utilizãção de Tâxã Dl, ou de eúsênaia de apuíação ou divulgaçâoda Íaxà Olporpíâro superiora

r0 Ídê:l oias Útêis co^secutivos, ou a 15 lquin.e) OÉ5 Úteis álteÍnâdos dúían!É o periodo de

18O {cento e oitêntà)diàs imediatâmente anteíiol à úhima data em que se veaificâra ocoríênciâ

de qualquer dêsses evêntos, e Emissorà ílcà desde iá ãutoriaàda à utilizaÍ, para apuração dos

valores devidos em ràzão deste Termo de Securitizâção, seu substituto leSal ou. na 5ua faltã, o

lPcA/,gGE. No câso de extinção ou impossibilidade legal de utilireçáo, âusénciâ de epuÍãção ôu

divulgeção do lPc,VlBGE à Emissora deverá, em até 2 (dors) Dlàs Úteis contedos dê íêfêrido

evento, convocar uma Assemblêlá Geral dê Íltulãrês de CRI pârà que seia deliheíado pelos

Íitulares de CÂlo íovo pâíámevo a ter utili2ãdo paraâ íêmuneíeção dos CRl.

cúusuta sExrÂ " AMoRTrzÂçÂo trrRAoRDrÍ{ÁRra pÂRcral ou REsGAÍt aÍlTtcrPÂoo

DOS CRr

5.1. Antecipãcão dos Créditos lmobiliáÍiôs: Os Créditos lmobillários pod€rão ser antecipâdos

nos seguintês câsos: (i) vêncimênto entecipêdo dà CC8, Eoôíormê píevisto nâ Cláusulâ 14 e 15

da CCB, conforme o (aso, e na Cláusulà 6.3 deste Tarmo de Secuíitilâçãoj Ílll caso à Devedoíâ

realire a amorti!àção extraoídináíaã dosCíéditos lmobiliárioi em vlrtude devenda doa lmóveis-

conÍoíme previsto na Cláusula S.1.5 do Contrâto dê Cessão e na Cláusula 6.4 deste Termo de

Securitiração; (iii) câro a Devedore sejâ êrigidã ã realizâr a Amo(lzâção Extràordinária

Compulsória em virtude dê não constiruição de garãntias suÍicientes parã atingira Razão Minima

de l-ibêràÉo e/ou a Razào de Garantia lniciàl Totâ|, coíforme píevisto ôa Cláusula 3.5 do

Contrato de Cessão ê na Cláusulô 6,5 desteÍermo de sêcuíitirâção. Nêstê câso â CCg devêrá se.
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àmortirõdã êxtíàoídinâriàmênte pela Devedorô, analuindo principâ|, juros rêmuneratóíios e

d€màas juros e encaÍ8os moratórios píeviíos nâ CCB com ô Rnaladede dê quê o sãldo então

d€vedor de cc8, àpó!tais p.gômentos, faça com que sejã ãtingidà â rà.áo degarãntià dê 125%

(cento e vinte e clnco por c€ntol obtidâ através d. relação entre o valoÍ de 8àíàntiâs de

âlienaçãoÍiduciária constituídàs e o vàlor do Preço de Aqulsição até então libeíado nos termos

deste Contíâto, utillzandose, paía tanto, 05valorei de Refe.ênciâ dos hóvêis conforme Anero

tr dos lnstrumentos de AJIenação Fiduaiárlà de hóveis; oú (lrl qualquer outrà hipótese d€

âmonizàção e,(íâordináíiô quê nào decofia dà venda pelã Devedore de um lmóvel, conÍoíme

previsto na Cláusula 2-9- 1.42.9- 1.4 dêstê Termo de Sacuíitizâção.

6.1.1. Nã hipótêr€ dê âmortização extraordinária parciald05CRl, a E m is5ora elaboreíá

e disponibali2aá ao Agente Fiduciário um novo aíono8râmà de àmortiaação dos CRl,

bem como atualizará o côdâstío nâ 83, recãlculândo os peícentuàas de amortlzàção das

parcelas futuías, caso àplicível, sendo tal crono8rama consideíado, â partir da dàta de

disponibiliração ao ASente Fiduciário e atuôli.ação nâ 83, ô tebelà vigÊnte.

6.2. : Â

amortizaÉo êxtrãordináriã pàÍ(iâl ê/ou o rêsgâte entêclpedo total dos CRl, em decorrência da

ántêcipâção dos Cíédltos lmobiliários, conforme píevisto na Cláusula 6.1acima, serão reâlirâdo3

pêlo percentuâl do vâlor Nominàl t nitá odo cfll,limitado a 98%{noventa e oato porcento), no

cá9o de âmortiração extràoídinária paÍcial, e pelo Valor Nominãl Unitáíio, no câgo de reí8ete

antêripâdo totô|, âmbos âcíêscidos dê.,uro5 RemuneràtóÍios, nà data do evento, de íonRâ pÍo

Íota dê, conformÊ ditposto nâ Cláusule 5,1àcimà.

6.t. Eventol de Vênaiínento Antêcipedo Nào Automáticos da CCE| sem preiuizo d.!
hipó!e5€5 píevistas nos artiSos 333 e 1.425 do CódEoCivile des demàis hipóteses previstas na

Contrato de Cesgão, rerão conrideíôdos evêntos de vendmeoto antecapado da CC8, dg-bl!Ê
não âutomáticà- êxcêto os eventos relacjonâdos á5 obíiqa€ôes peruniárias. ou sejâ, tom ã

necessidade de âpíovação em Asiemblêiâ GeÍel dê Titulares de CRl, a ocoríência de quaisquer

das hipôteses píevistas abaixo í"Evento de vencimenrffi' e, em

conjunto "@1, tornàndo-se imediâtâmente

devidos todos os débitos relacionados à cCBe aos créditos lmobiliáíios:

(ã) fàlte de cumpíimento pêlà Dêvedorô, no prôro e pela forma dêvidos, de

quslquêr obrigação não pêcuniárià deconênt€ de CCB e/ou do ContÍãto de Cessão, não

sanado no píà2o de cuíà espêaífico ou, câso não haja, em 30 (tÍintal dlas contados do

recêbimênto de eviso escrho da Emissorâ;

/,

,)

(b) ocoíêncie dãs hipótêí€s mencionãdas no5 ôrtigos 333 e 1.425 do Códlgo Civil)

(cl íequeíimento de recuperação iudicaâl oú submissão a qualquer credoÍ oú Elesse

de crcdoíes de pedido de negociaçâo dê plano de recupêraçâo eltrajudtctel pelà

Devedora;

1246798v11 697/12
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(d) requeÍimento de felênciâ contí. a Dêvedora não elidido no prazo le8ô1,

decíetação de falência da Oevedorà,súà extinção, liqúadàção, disrolução, insolvênciã ou

pedido de âutofalência;

(al protêsto9 lÊ8Ítimos de títulos contrà a Devedor. cujo valoÍ unitário ou agregâdo

ultêpassê RS27.000.0@,00 (vinte e sete milhôes de reais), salvo 9ê o protesto tiversido

efêtuãdo por êío ou má fé de teícelros, desde que validêmente comprovãdo pelô

Oevedorâ ou se foraancelâdo, em qúâlquer hlpótesê, no praro máximo de 0:l (líê5) olas

Úteis de suâ oaoÍrôncia;

lf, cessão, píomessa de cessão ou qualquer íoímà d€ trànsíeíêôcia ou promêssa

de transíerência a teíceiros, no todo ou em pertê/ pêlã DêvedoÍa, de qualquer de suâs

obriSàçôes nos termos dâ CCB, €xaeto í€ píêvlamente âutoíi,ado pela Emissorai

It) laso a Devedorã não âprêsênte à Emissorà, quãndo solacrtado por esaÍilo, com

pelo menos 5 {cincol Dias Útêis de antecêdência, quâisquer documealos

comprobatóÍios de quê os recursos oÍiundos da CCB Íoram empre8ados para o fim

previsto na CCB, sendo que, em se tÍatôndo de documentos expedidos poí ór8ão3

públicos ou qualquer autoidâdê governâmental, íeÍeíido prazo deverá ser obseNado

pêlâ Devêdorá perà âprêsentãí o compíovànte de solicitàçâo do competente

docúmênto junto aor órgâos refêridos;

(hl lnvalidade, inefiaáciâ, nulidâdeou inêrequibilidade da CCg ou de quaisquer das

obrigações da Dêvedoíâ oriundàs dã cC8;

(il se for compíovada a falsidàde ou incompláude de quelqueÍ declaÍação ou

informação da Devêdoíâ. contidà ne CCB, quegere comprovãdo dano ou prejuízo pàra

a Emissora ou seus aessionáíios. ê quàlqueatitúlo;
?

{ll inâdlmplemento de quaisquêr dívidàs dâ Dêvêdora, em montante unltário ou

a8reSado lguâlou superior a R927.000.000,m (vlntê e s€te milhões de reâis)/ ou cãso

íeferado inadimplemento, independentemente do valoí dâ obíi8àção inadimpldâ,

possa, de qualquer maneirâ, vir a preiudicaí o cumprimento dasobrigações pecuniâías

da DevedoÍà decoríentes da CCB, salvo re a Devedorà compíovaí, até o Dia ÚtÍ
imêdietemente sêguintê àdôtâ de suâ ocoríência, que tâlinàdimplêmento náo ocorrÊu

ou foidevidàmente 5ônàdo pela Devedora;

(l) não pâSemento pelà Devêdora de dedsão adminastÍàtjva, arbitÍal ou judiciàl

transitãda em julgedo contrà â Devedorâ, cujo valor, rndividualou agregado, sejã iguel

ou superioÍ á ns27-000.0m,m (vinte e sete milhões de íeais), ou câso íeíeíido não

pâ8âmênto, independentemente do veloí de obrigação, po§ra, de qualquer maneirâ,
prejudiceí o cumpílmento dàs obri8açõês pecuniáÍiás dã Devedorâs dêcorrentes da
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lm) casão, fusão, iôcorporaç5o dê rociedades e/ou ações ol] qualquer outrã forma

de reorgónlÊçâo sociêtáÍiá envolvendo e DevedoÍa, sem que haia a pÉvia aúoriraçâo

dô Emlssorli

ln) des.propriaçio, coní9Éo ou quâlqúer outrô medidà de quàlquer entidade

governômental de qualqueí jurhdição quê resulte nà perda (a)pela Devedora da

propíiedade e/ou da possediretâ ou jndirêtâ datotalidade ou parte sLrbsta ncial de seus

etivos ê/ou píopriedades; ou (iil pelos etuãis sócios contrôlâdorâs dâ Oevedora;

ll) traírsformação dotipo soci€táÍio da Devêdoíá

(o) sem que hâjâ préviã àutoiraÉo da [massora, .!so Hélio Boíenstein S.Â-,

Henrique 8orênstein e Maria de castro Borensleiír, âtuàis dêtentores diÍeta ou

indiretâmêntedocontroleacionáriodaDevedora, porsiprópíiosouporsêusherdeiros

ou sucessoíes lêgáis ("Gruoo Borensteiíl'l deixem de deteí, direta ou indiretâmente, o

controledâ Hêlbor;esta hipótesenão ieráconsideíãdâ como um Evento de vencimento

antecipado caso o 6rupo 8ôrênstêin deixe de ser trtulàrdo controle da Helbor, dê foÍma

drretô ou indiretâ, desdê quê (r) tâl feto derorÍà de olerta pública de distÍibuição dê

açôes da Helbor; (ii)o 6rupo Borenstein peÍmâneça titul.r da maior posição acionáriâ

da Helbor; e (iii)o 6rupo Eorenstêin contlnue à exercer o "Poder de Controle" dâ

Devedorà, talcomodefinido no Regulâmento do Novo Meícildo, seBmento de listagem

da 8M&BOVI5PAS.A. - Bolsa d€ Vàlores, MeícadoÍias e Futuros;

(pl inâdimplemento de quâisqueí obrigâções pêrânte â Emissoía, pecuniárlas ou

Írão, não sânâdâs no prâzo dê curá prêvisto espêaificamentê pâÉ â obíigâção em

questão, 5ê houver, *sumides por quãlqúer sociedôde controlâda, aontÍoladorã.

coligàda ou sob conttole aomum da oêvedoraj

(ql nâo renovação, cànaelãmento, rêvo8ação ou suspen9áo das âutoíizâçóet,

concsssõe!, slrbvêÍrçôês, àlvàrás ou licenças, necessârias para o regulár exercírio dâ5

ativid.des pela Devedoía e/ou qualquer controlada, que àí€te de foÍmá âdversâ á

aâpâcidade de Dêv€dorà de(umprirsuas obrigaçóes nosteÍmos da CCg;e

(r) caso não sêiàm cumprid.s todas .s Condiçóes Prêcodêntes dentro do prâro

estabelecldo no Contrato de Ces§ão.

6.3.1. @: Sem pÍejuirodo5

EventoJ de vencimento Antecapado Não Automáticoi, íeíá aonsiderãdâ vêncida a CC8,

de&Í!!!_A.U!9Etá!gô ou sêj., s€m á necêssidàde de aprovação em Assembleia Geíàl

dos titulares dos CRl, na hipótege de nào pagàmento pela Deledora, nas rêspectivàs

dates dê venciÍhento, de quelqueí obíigâção pecuniária relacionâde à CCB e/ou do
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Contrato de Cessâo, não sanada em a!é Ol (um) Dlô Útil cootado do descumprimento

Í"Evênto de Venaimen 'e, em conjunto com os Evêntos de

venrimento Ântecipãdo NãoAutomátiaos/ d€nominedos simplesmente aomo "qC!&!

CgJe!!iEro!93$crip!!lg'1.

5.3.2. Nâ ocoíÍênciâ dê quàisquer dos Evêntos de Vêncimênto Antecipâdo,

observados os prazos de cura (quando existentesl, a oevedoG ficàíá automaticemente

constituidâ €m mo.a, andependêntemente de quâlqu€r notificâçáo judiEal ou

€xtrâjudlciâl. Findoo píá:o prêvisto pera pur8ação da moíâ 9em qúe a moía tenha sido

purgada, a Emisso.a deveíá coovocar Assembleia Geralde Titulàres do5 CRl, observados

os procedamentos deicritos neste Íeímo de SÊcuíitiaação, paÍa delibeíação tobre a

declaÍação de vênclmento ántêcipâdo ou não, Nos câsos êm quê náo houver

possibilidade de curà, á convocãção dá Assembleiâ Gerãl dê Titulàres dos CRI dêvê se

daí imediôtamente àpós o conhêcimêôto pelâ Emisroíà rlo Ev€nto de VÊncimeôto

Antecipado.

6.3.3. Nâ hipótese da Cláusulâ 6.3-2 acima, ã Devêdoíá sujeitâr-se-á ào paeâmênto

de: (i)luros Remuneràtórios incrdentes sobre o vâlortoteldo sàldo devedor apuredo nâ

dãtá dê pàBâmênto da ccB, (iiliuros dê moÍâ de 1%(um por cento)eo màs, sêm prêjuízo

da incidência dos luros Remuneralórios, nos teÍmor do itêm "(l)" ôrmá e liii) multa de

2% (dois poÍ cento)sobÍe a importância totaldevidà, acíe9ridâ das pârcelõs reiêÍid.9

nos itens "(i)" e "{ii)' acimã, qu€ rerá devada iídependentemente do aiui.ãhento da

respectivâ ação de cobrançà. O pa8ãmento dor vàlores dêvidos pela Devedorâ dpverão

§er pagos na dâtê da decláração dovêncimento àntecipedo,

6.3.{. Parâ fins deste T€rmo de Sêcuritirâção, serão âplicàdes às deÍlniçôês de

Eontrolê ê sociêdâdês coligedâs prêvistás, rêsp€ctivem€fite, no âítigo 116 ê no eÍtigo

243, §3!, ambos dâ tei n.e 6.404, d€ 15 dê dê.embro de 1976, 5êmpre que houveí

reÍerênciâ à termos como"controlê", "contíolada", "contÍoladora", "colagada" e demais

vàriaçôes dos reíeridoi termos.

6.4. Amoítirôcão [xtreordinária da CCg em vinude de venda de lmóveis. Nos termos do

Contrato de Cessão, as Fiduciantes se obri8ãram a utililàr diretâmênte ou, â exclusivo critério

da Helborna quâlid.de de contÍoladoÍa dàs Fidudântes, fâzer com quê â fidu.iântê utilire, más

sem píejuízo de obragãção solidáíià entíê a Helbor e/ou a Fiduciàntê, coníoíme o caso, por tal

pagàmento, o vàloí equivalente a, no minimo, 80% loitêntô poí cento) do Vàlor dê Rêfêrêncià

do rêrpectlvo lmóvel, atéo48s Íquad rôgéímo oitavo ) més contado da dàta de emassão da CC8,

e (il) 100% (cem por cento) do Valor de Reíerência do respectúo lmóvel a panir do 49e

íqu.dragésimo nonolmés côntàdo da datà d€ emissãoda CCB, ou quando o saldo dev€dor dos

Créditos lmobiliáíios for iguâl ou jôíenor a RS99.725.250,0O lnovente e nove oilhões,

setecentos e vinte e cinco mil, dülento5 e cinquenta reâisl, o que ocorrer pÍimeiro, para a

àmortizâção ertraordináÍiâ do saldo dêvedor dos Créditos lmobiliários. ficàítdo o saldo

remãnescente do preço devende detltulàridãde da respectivã Êiduciantê quê àliênâío lmóvêl-
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6,4.1, Na hipóte5e de não àtin8imento da Razâo Mlnima de 8arantia, a lab€íôÉo

estãíá condicionãde â utilizàção de 100% (.êm por ceítô) do Valor de Refêrência do

íespedivo lmóvel pira a amortiração eÍraoÍdinária.

6.4.2. Seni @nsi(hrado vàlor cle íeferêncaa pâra flns devenda de cada lmóvê1, neíà
data, o valoí pí€visto no Anexo ll do5 lnstrumentos de AIIenação Fiduciária de lmd,veis,

ou pr€visto em eventual aditãmento des5e mesmo Âne,(o ll ('!êlgje-.lBgE!9!fiA"),
lndependentemente do valor de venda do lmóvel pactuõdo entre qualquer Fiduciante

e o íespectivo Âdquirente, o percentual d€ 80% loitênta po. ceoto) ou 1m% (aem por

cento), no5 termos prêvl§tos nô Cláosulâ 5.4 ácimâ 3êaá sêmpíê câlculedo sobÍêo Vàlor

de Referênclã pâíô flns de àmortiràção eÍtreoídinárià do sàldo devedor dos Créditos

lmobiliários.

6,4.3, c.so o ÂdqunenE utalire r€cúrsos própaios ou obtenhà fihànciamento com a

respectiva Fiduaiantê para reali2ar o pôgemento do preço de venda, a amortizâção

extràoídinária prevlstâ nâ Cláusula 6.4 acima seíá reãliradâ mediantê o dêúrito do

da épocã da venda, nos termos de Cláúsulã 6.4 àcimà do vàloí de ReferênEia do

respectivo lmóv€l vendado na contà do Patíimônio separado à vista e

concomitantemente ao ato de celebração da respeclivá escÍhu€ deÍinitlvã de aompíá

e venda do lmóvel, independentêmente do efêtivo rêcebimento de tais vôloíes pela

Devedorâ e melmo que tenha havido com o AdquÍente qualquer negociâção de

pâSamento a praro ou de quâlquer outra foímâ. rcssálvàdã e hipótese prevista nâ

Cláúula 5-4-6 âbeho.

5.{.{. caso oAdquiíenteobtenha financlamento com uma aôstituiçãofinancearâ pârâ

pôSamento do preço de veída, à âmortizaçáo extraordinárià prevista nâ cláúsula 6.4

.cima será reàlizâda mêdiante o depósito do montentê €quivãlente ã 80% (oitenta por

centolou 1m% (cem por centol, â dependerda época da venda, nos termor dâ Cláusulâ

6.4 acima. doValor de Referênciâ do respectivo Imóvelvendido na Contâ do Pitrimônio

sepàíado, sendo certo que, caso a Devedorà obtenha â confirmeção da rêÍ€íidà

instituição finãnaekà Íinànciadoíâ dê que o pâBâmênto sêrá íÊâlizàdo dlÍetemênte à

Emissora, nà Conta do Patramônio sêparàdo, mediàntê e apresêntação do íegistío do

contrato de finenciamento, a respectNa Fiduciãntê dêverá trânsÍeíir pârâ á Contà do

Pâtrlmónio SepaÍado á vista, concomitàntemênte com o ãto de celêbíãção do refeíido

contráto de finânciamento celebrâdo com â instituição finânaêira, apena! a dlferehça

entÍe o montànte equivelênte à 80% (oitentá por cento) ou 100% lcem por .ênto), ã

depêndeÍda época davêndâ, nos termos da Cláusula 6-4ôaimà, doValoÍ de ReíêÉnciá

do rêspê.livo lmóvêl vendido e o valor e seí libêrado pela institujÉo ÍinánceiÍà

diretêmentêà Contã do PàtÍlmônio S€pãrado.

6.4.5. Eín qualquer hipótese, â €missora dêverá forneaêr o termo de liberàção de
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qaÍàntie de àlieneção fiduciáíià .té o valor márimo de vendà de lmóveis de

RS5.000.000,00 (clnco malhôês de reais),leja em umà úôacâ venda ou no totalde vendâs

("!i!gê!âg" e'!rbl!4í!iú9-de.ye!Ce", rÊspectiv.mente), mêdlãnte comunicação por

escíito dâ Devêdoíe à [missora informando o lmóvêl a ser liberedo. Tal direito da

Devedora somênte podeÍá ser exêrcido se, nã dãtã prlmêlÍa do êx€ícÍcio dêíâ
faculdade, a Ràrão MÍnima de Gãrãntie esteja sêndo obseív.da. Mediânte o exercÍcio

dease direlto, á Rârão Mínime de Garantia poderá 5er redurldâ no percentual máxlmo

aorÍespond€nt€ ao Vâlor Márlmo de Venda, devendo a Devedora íeõllzar amortização

extÍaordinária dentro do pra2o dê 50 (sêssentâ) diâr.ontãdo§ d€ refeíjdã Uberação.

Párà fins dêstá Cláusula, §empÍe que ocorrida uma LibeÍação pela Emissorã e à

con§equente amortiaaçào eÍtraordinária menaionada nêrta Cláuiula, á Devedorá,

de5de quê rêspeitâdos oi Íequlsitos àquiprevistos, passará novamente a Íe?erjusã úmà

nove tib€íâção àté o Veloí Márimo de Venda.

5.4.5.1. Em quàlquer hipótese prevista no Coniralo de Cessão, e desde que cumpridas

as condiçõer lá eíabelêcdâs. o termo de libeíação da gaíantia de .lienàçào Íiduciáriã

devÊrá serencãmjnhàdo pela Emissora â Devedora ou Íidu.iàntê que essim o solicitar,

devidamente assinado pelã Emissorã, com firmàs reconhêcidas, ê acompanhado dàs

cópias autenticâdâsdos documentos quêcompaovem os poderes de representação do5

rêspectivos siSnâtáíios, em até 5 (cinco) Dia5 Úteis do envio de aomunicação poresErito

dô Devedorá ou Fiduciante roli.itando a referidã liberâçãode 8aíanlia.

6.4.6. Nos termos doContíôto de Cessão, a lmissora se obrigou à compâíêceícomo

paÊe intervenieote em cada um dos instrumentos queíormalireíem a venda em caráter

deínitivo, pelâ rerpêctivâ flduciãnte e àos AdquiÍentes dos lmóveis, com â colelà de

assínaturas de reus repíeleÍltântes ne sede de Emiííoíe, com a finalidade de liberâr a

Ear.ntiâ de alienação nduciáíiâ constituídá robre o lmóvêl objeto da reÍeíada venda,

sendo certo, no entãnto, que tal llberação estârá condicronâdâ à utlllrâção dê 80%

(oltentã porcentoldo preço de venda estipulado pãrô o imóvê|, conforme Anexo lldos

lnstrumentos de Alienação Fiduciária dê lmóveis, pârô á amoítirâção êxtreoídináíiâ do

satdo devedoí dos Cíédltos lmobiliários, ficando 05 25% lvinte e cioco por c€nto)

remanescentes de titulàridãde dá íespectivâ Fiduciant€ qu€ álienâí o lmóvêl âté o 48e

(quadregésimo oitâvoJ mêí dâ Dâtâ dê Emissão, e à pârth do 49c (quâdíâgésimo nono)

mêsda Data de Em issão tal llbeÍação estârá condicionada à utilizaçãode 100X (cem por

cêflto) do prêço dê vêndà êrtipulàdo pàrá o imóvê|, coníoímôAnêro lldos lnstrumêntos

deAlienação Faduciária de lmóveis, paía a amortizàção extíaoídinárià do saldo devedor

dos Créditos hobiliários.

-)

Ç

6.5. Amortlracáo Extràoídinárie da CCB emvirtudede nào ôtinrimento dâ Razão Mínima de

!beracão e/ou Ra.âode G.íântla lniciâlÍotàI.

5.5.1. Ra:ão Mínlmà de Llberàcão, Sempre deverá seí observedà l,me rêleção entrc

ovàlorde gêÍâfiias de alienação íducláíiô constituidâs e o vâloí do Preço de Aquisiçáo
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6.5.2. 8!:!9.-ee_§efelli.ê_l!9.!Ll@!. Na hlpótese de a DevedoÍa não conseSurí

constatriiÍ às àlienaçôes fiducíárias pendentes até a finalizaÉo do Prâuo Totàl pàrâ

Constltuiç5o de Gaíântias, selâ nos termos dô cláusnlã s.l ou dâ Cláusule 5.1.4 do

Contíato d€ Cessão, â CCB deverá ser amortizôda extraordinariõmente pelâ Devedora.

incluindo prinaapal, juros íemuneíatório5 e demôis juros e encôr8os moíatório9

prêvistos nâ CCB com â finàlidade de que o saldo então devedor dã CCB, epós tài3

pagâmêntos, feçe com qúe seja atin8ada a rezão de gôrantia dê 125% (cento ê vinte e

cin€o por reoto) obtida através dâ relaÉo êntre o váloí de 8âÍantlâs de alienâção

fiduclária conrtltuídas e o valor do Preço de Aquisição até entâo liberado nos tehos
deste contíôto, utilizando.se, pôía tanto, 05 valores de Reíerência do' lmóvers

conforÍÍe Anero ll dos lnstrthentos de Alienàção Frduciáriâ de lmóveis l'8i!&jq
Gerântià lniciál Totà|") ("Amoni.ácáo €xtíaoídinária Comoulsória"). Íal obrigaÊo de

Amortiuação ExtíàoÍdináÍiã Compulsórià seÍá dêvidâ e d€verá ser cumpridâ àté o Oiã

Útil seguintê ào decuÍso do Prazo Totalpara Constituição de G.rantiâs, tenha essepíaro

sidoeslendido oú não confoímê grevisto nestâ cláutula.

6.5. Os pagamêntos recebidos pela Emi55ora em virtude de um Evento de Vencimento

Antecipado ou de ômoítirâção e)traordináÍia conforme prevista nas Cláusr/lâs 6,4 e 6,5 deste

Íermo dê SecuritiraqSo, deverão ser creditâdos nâ Conta do Patrimônio Sep.rado e ãplicãdo§

únicâ e exclusivãmênt€ áo pagamento dos CRI ,

7.1.

cúusur.a sítMA, oBRTGAçôEs oa EMtssoRA

Fatos Relevântes acercâ dos CRle da oróoria Emissorâ: A Êmjssore obrigâ-sea lnfoímeí
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llberâdo equlvôlente a 125% (cênto ê vinte Ê cinco poÍ.ento) l"8j!Ag_.1!!ldl[ejg
Libêíâcão"). ou sejà, os vãlorer âinda rêtidos na conta do Patíimônio sepàràdo seíão

llbeÍador proporcionalmente à efetivação dos Regisvos de At nor competentes

Grtórios de Retistro d€ lmóvsis, píopoíção €ssâ besêàdâ nos Vàlor€§ de ReÍeÍÉncià do!
lmóveis conforme anexo Ildos InstÍumêntos dê Âliêneçáo Fiduciáríede lmóveis; e o que

sêrá aompÍovôdo à Emissora mediânte ã apíesentáção de màlliaulô do lmóvel

constãndo o íegistÍo do ônus de állenàçãofidúciáíie s€m que erirtâ qúàlquêroutroônus

ou greveme qúe imp€çà o ereraiaio da 8àrântiô ora conrtituída, sobre o respectivo

lmóvel. Desde que cumpidos os requBitos píevistos neste item, â cade peííodo dê 7

(s€te) dias. à Emigsorâ devêÍ, checàí que os Íequisjtos estào prêenchidos e llberar os

valores proporcionais aindâ relidos ne Contâ do Pãtrimônio Separedo. Findo o prazo

previsto na Cláusula 2.9,1.2 deste Íermo de Sêcuritizâção, côso a SeSundâ PeÍcelà do

Prêçô dê Âquislção não tenha siclo llberôdâ, ou seja, não tenham sido comprovados os

Registros deÂf, conÍoíme previstos na Cláusula 3.4.1.(a) doConÍato dê cettão, ovelor

do Preço de Aquisição que íão t€nhâ rido âté então liheredo pàrà à Devedora deveíá

ser utilizado na amortiração extÍaoÍdináriã dos Cíéditos lmobiliáíios e dos CRI na

prôxlma datâ de paSamento da CCB, coníorme indlcado noanêro lldâ CCB e a Devedora

deveÍá obseÍvaÍ o previsto ôa Cláusula 5.S.2 ábáixo.

ú
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todos os fâtos relevante5 acêrca dos CRI e da própÍia Emissora mediante publicàção no jornal

de publacâÉo de s€us atos societários, asslm como lmêdÉtâmêntê informer tâis fãtos

diretãmênteeo Agênt€ Fidúciário por mêio d€ comunicâção poÍ êsrrito.

7-2. Relâtórlo Mensí: A €missore obíiga-se elndã à elaboÍeÍ um íelàtório mensal, â pâítir

do mês subsequenle à integralirãção do! CRl, beín como a colo<á-lo à disposição dos

lnvestidores e envaá'lo ao Agente Fiduaiáíao até o 15ç (déciÍÍro quinto) dla de cãda mês,

rôtificando a vinculaÉodos Gédltor lmobiliáíios eo5CRl.

7.2.1. O reÍerido Íelãtório mensaldeverá iflcluirno mínimo, as rnformaçôes êlênêdãs

no Ànexo 32.11 de lnííução CVM 480/09, dêv€ndo o mesmo sêr disponlbilizãdo pelâ

Emissora no saíemà Fundos-NET, confoÍme OíÍ.io ne. 10/2019/CVM/SlN.

7.1. Resoonsável oelà Elaborãcão dos Relatorios Mensâis: Tâis í€lâtórios de gestão 5eíão

preperedos eÍornecidos âo Ágêntê Fidúciário pela [missora.

7.3,1, A Emissoía declaía que veíificou a le8alidàde e ausên.ià de vicios dâ emissão

dos CRl, âlém dâ verecidadê, consistêncie, coíÍ€çào e sufialênclà dàs informaçóês

ptestádas no presente TeÍmo de securitirâção.

7.{. @:A Emissora obrl8a-se a

fomecerãos Íitul.rês dosCRlêaoAgênte Fiduciário, no prazode 30 (trintaldiar corridos

contâdos do recebimento da respectiva solicitação, todas a5 infoÍmações íelativás aos

Géditos lmobilaários, desde que estas esteiãm di5poníveis ou r€Jàm disponibilizâdàs à

Emisso.á por peÍt€ do Cedente e/oú da Devedorà, confonne o caso-

7.4.1. A Émlssorà obriga-se, àinda, ã (ll prestar, fornecêr ou permitir o acesso do

agente flducláílo,em 30{trinta)dias útEas contàdos da detâ de solicataçâo fund.mentada

de5te, a todar as lníormaçôese documentos necêssários ao de5êmpenho de sua5 funções

íelativas ôor CRI; (lll encaminhãr eo A8ente Fiduciáíio, e divulSaí em seu wêàJite, na

mesmâ dâtâ de suas publirãçôei, os atos e dechôes dã Emissorã destinàdo9 âos titulares

dos CRI que venhem a seí publicedos; e (lll) iníormar âo Agente Íiduciário à ocorÍéncià

de qualqueí dos eventos que sejam de seu conhecimenlor que pêfihitem e àntecipação

dôs Créditos lÍnobiliários, conlorme previsto no Contrâto dê Cessão e nêste TêÍmo de

Secuíltizaçâo, lmediàtàmentê epós tomaÍ conhecimento de sr.rô ocorÍêncià, nào sendo

coírslderados pel. e5tà flnalidedê os prazos e/ou períodos dê (urá estipulàdos, bem aomo

âs mêdldas exttaludicíais êludiciais que tenham e venhaú a ser tomadas pêlà Emlssorá,

7.5. 8g!e!i!i9.1!!!êL: A EmissoÍa obrigã-se dêsde já à infoÍmàr e enviar o organograma, todos

os dedos finâncêiros e atos soÉietáíios neces5ários à realizâÉo do relatóíio anual, confuímê
detêrmine a lôstÍuÉo CVM n.! 581, quê vênhâm à ser §olicitados pelo Agente Fiduciário, os
quàis delerão ser d€vídamente €nêminhados pêlâ Emissorã em até 30 (tnntáldias antes do
enceíàmento do prâu o pàra dlsponibill.ação ne CVM. Âs inÍormâções disponibilitad.s acerce
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do grupo sociáário dâ Emlrsoía devêrão abrãn8êí, inclusivê, contíolàdorês, mntrolàdâs,

côntíole comum, coliEadas, e integrante d€ blom de controle, no encerlamento dê cedà

7.6. Â Emissora obriga-le, neste ato, em €ãÍáter irrevotável€ irretratável, a cuidãrpara que

as operãçóes quê venha á prâtlcâr no âmbito g3 seiãm sêmpre ampãádas pelas boas práticas

dê mercedo, com plênà e pêíeità observância das normas aplicáveis à màtérià, isentendo o

ASente Fidudário de toda e qualquer responsabilidade por íeclamações, preiuíaos, perdes e

dànos, lurros aessantes e/ou emeÍSentes a que o não rêspeito às refeÍidas normas der causa,

desde quê comprovâdãmente nãotenham sido gerados por atuação do Agentê Fiduciário.

7.7. A Émassoíâ nesle ato declara quel

foram cootÍatados escrltórios especialiaôdos para avaliôr às Aliênações

FiduciáÍia5de lmóveise que os Créditos lmobiliárioe repres€ntedos pelã CCl, em

confoímidâde com opinião legal da operàção, encontÉm-re livíês ê

desembàreçâdos dê quaasquer ônus, gíàvames ou restíições dê netuíê2a

pe§soâ!, reâl, ouãôitÉ|, ercetopelàs hipot€càs identlfiaàdas nos lnstíumentos

Pàrticolares deAlienâÉo Fiduciárià. não sendo do conhecimento da Êmissora a

existência d€ quelquer íâto que impeça ou restíiíle o direito de tíhisrora de

celêbrareste TeÍmo de Securitiração e os demáis Oo€umentos da Operaçào de
que sêje pertê;

é úmâ socledàde devidãmente orSenirãde, constituÍdà ê eristante sob ã foíma

de sooedad€ por açõ€s com íegistro de companhiâ aberta de a€ordo com a5

leir bra5ilêiras;

ê le8ítima ê únicô titulôrdos Créditos hobiliários íepíesêntedos pela CCle d.s
Ali€n.çôes Íiduciáriâsdê lmóvêir píêstãdâs nos teímor do Contíato dê Cessáo:

está devidàmente autorirada e obl€ve todas as eutorirâçôe3 nêcêssáíiãr à

celebração deste Termo de Securitizaçeo e dos demaas Documentos da

OpeÍação de que sêia parte, à emissão dos CRI e âo cumprimento de suas

obÍi8ãções ôqui previstea e previíe5 nos demãis Do.umêntoi da OpeÍâção de

que sela pane, teodo sido satiíeitos todos os requisatos legaar e eíatutáios
necessários reíeíentes à [missora pâíatànto;

os íepíesentántes lêgâis quê assinem este Teamo ê 05 demais Docúmentos da

Operaçào de que seia pãrte tém poderes estatutáíios e/ou dêlegados pàrâ

as§umlr, êm sêu ôomê, as ôbrigãções ora êstãbêlêcidas ê, §Êndo mandatários,

tlveràm os poderês lêgitimemente outorEedor, estendo os respectlvos

mtndàtos êm pleno viSoí;

lã)

tb)

ícl

(dl

(e)
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Ir)

tomoú todàs à5 câutelas e aSiu com elevador padrões de dil8ência paÍa

àsse8urar a eristêncla do crédito hobiliárlo, nos erâtos vâlores € nasrondiçôes

descÍitas no Contíato de Cessàoi

obsêÍvado o disposto no item "(el' actma ê nas condições enunciadas no5

demaas Documentos dã Opêrãçào, fiào tem aonhe(imento da êriíência d€

píocêdimentos àdminlstrativos ou àçôes judlciài5, pessoais, reãis, ou ôrbitrais

dê qualquer nãturera, cont6 a Emissora em qualqler tíibunal, que âíetem ou

possâm vir a aÍetàr os Créditos lmobiliários representedos pela CCI Ê/ou âs

Âlienaçõês Fiduciáriâs de lmóveis, ou, aindã que indkêtamênte, o prêsênte

Termo de Sêcuriüzação;

(h)

(i)

cooforme declãrado pela Dêvêdorà, nào tem conhecimento, até a píesente

dâtà, dâ existênciá d€ quàlquer pendêncià ou exigênciade adequâção ruscitàda

poa nenhuma autoridadeSoveÍnamental reíeÍenteaôs Empreendimentosi

U)

não há quâlquer ligâçáo entíe â [missora e o aeente Fiduciário quê impeça ô

Agênte Fiduciário de exerceÍ plenamente suôs Íuí!çõe3t e

este Termo de SecuratizaÉo e os demâir Doaumêntos dâ Operaçãode que §ela

pàrte constituem uma obriSàÉo legâ|, válidà e vincúletivâ de Emislorâ.

erequíveÍde àcordo com o3 seug têrmos econdiÉe§,

7.7.1. A Emissorâ compromete-§e a notificar imedlatãmente o Agênte Fiduciárlo caso

quaisquer das declarações ôquiptesládas toÍnem-sê totâlou parciãlmênte inveridicas,

incompletas ou incorretôs,

8.1. Â38llqglldllifuiq: ila formô do àÊigo 9s de Lei n.? 9.514/97, a EíhissoÍã institui, em

caíálêr inevogávêl e irÍetrâtávê|, Rêgime tiduciáílo sobrê os CÍéditos lmobÍiários, a CCl, a Contâ

do Patrimônio Separado, a Cont. de Movimentação Âêstíitê, a Cessão Fidúciárie ê às Aliênâções

Fiduciáíiâs de lmóveit .onstituindo referidos Créditos lmobiliários lastro p.re os CRl. O Regim€

Fiduaaárao, medaanteentrêgã destê Termo ne lnstltuição Custodiônte, será regiírado conforme
píevigto no âÍtigo 23, pôíágíafo único, da Lein.l10.931/04.

CúUSUI.A OITAVÂ. REGIME TIDUOÁNIO E ADMIÍ{ISTRÂçÃO OO PÂ?RIMÔNlo sE9ÂRÂDO I
PRIORIDÂDE Í{OS PÂGÂMEI{TOS

4.2. Conta do Patíimônio seoàrado: Â arrecadação dos Créditos tmobiliários ocorrerá

diretamente naContàdo Patrimônio Sepa rado pârà fins de pàEàmento dos CRte permàneceÍão

sepârâdos e seSregados do pâtrimônio (omum da Êmissorà, até quê sê complête o resgate da

totàlidáde dos cRt.

8.3_ ls€nEáo de Acão ou Execucão: Nâ Íoíma do .rtago 11 dâ Lei n.-o9.514/97, os Crédatoi
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8,4. Patrlmônio Separado: Os Créditos lmobilláíios, â ccl, as allenaçõês fiduciárlas de

hóveis, â Ce$ão Fiduclária e os íêclrísos mântidos nà Contã do Pãtrimônlo S€parâdo ê na Contà

de Movimentâção Restíltâ permenêcerão s€pâràdor e segrê8ádos do pãtíimónio comum dâ

Emissoíã àté ovencimeoto e pa8amento integraldos CRI-

8.S. Adminhtrácão do PàtÍimônio Sêoâràdoi A Emissora administrará, por si ou poÍ seus

prêpostos, ordináÍiámente o Pâtílmônio sepàrado, promovendo ôs diligências neaessá as à

mafiutenÉo de suô reSularidáde, fiotedementê à dos 0uxos de íecebimento dos créditos

lmobiliários ê de pagamento dâ amortizaÉo do principal, juros e demais encáígos ócêssónos

dos CRl.

(bl a arrecadação, o controle e à Eobrânçâ dos crÉditos lmobiliários são etividâde§

dã EmissoÍâ, de se8rrlnte forma: à [missoía caberár (1, o controle da evolução dos

CÍédhos lmobiliários; (iil o côntrole e à guâÍdâ dos rêcursos que tíânsitârão pêlà Contà

do Pôtrimônio Separado; ê (llll à êmissão, quàndo cumpíidas es condiçôes

estãbelêcidas, dos respectivos teímos de liberàção de gâíantias.

8.7. Id!u!g:: Todos os tributos e/ou tâxar quê incidâm sobre os pàBnmentos da

remunerâção dô Emissora descrita nã Cláusula 2.4, item (E) âcimâ 9erão suportádos pelê

Devêdora, inclosive os tribotos incidentes na fonte que devam ser retidos pêla oevedora sobre

lais paSam€ftios, que deverão seÍ âjuíâdos pàrá quê â Emissorâ rê(êbâ o válor devido livre de

quâirquêí riblrtos inridêntês nâ fontê (gross-up),

8.6. Declaracôes da Emissorâ: Pâre fins do disposto nos itens 9 e 12 do anexo lll à lnstÍução

CVM n.e414, a Emisso.á dêclárà que:

/t
8.7.1. A Tâxà de Administração sêÍá dêvida pelã DevedoÍa, com recuEos do

Pàtrlmônio Sêparàdo, ê pâgâ a parlk clo 1e lprimeúo) Diô Útll subsequente à

integreliração dos CRle, a partir de então. meí\salíhente, até o re!8ate totaldos CRl.

8.r.2. Sob.ê os vâloÍes em atrâso devidos pela Oevedoíô à Emissorã, incidiíão multâ

moratória de 296 (dois por cênto) sobíe o vâloí do dÉbito. bem como juros moBtórios

de 1% (um poraêntojao mês, calculàdo üo rato tefipo.,t 5e nêcessário.

pághâ 
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hobiliárlos, e ccl, a5 Aliênações Fiduciárias de lmóveis e os íecursos porventura mantidos na

Conlà do pâtrimônio Separado estão isentos de qualquer âção ou ereaução pelos crêdores de

Emissorô, não sê píêstândo à constjtuição de 8â.antia5 ou à execúção por quaisquêí dos

cíedoíe! da Emisroíâ, por màis pnvilegiados que sejam, e só responderâo, exclusivamente,

pelài obrigações inerpntes àos CRl, resralvando-s€, no êntãnto, eventuàl êntendim€nto pelâ

aplicaçào do artigo 76 dâ Mêdidà Provisória n.a 2.158-35/2m1.

(.1 com íelaÊo à CCl, a.ustódiá dà Esaíituíà de Emissão de cclserá Íeàliràdô pela

lostituiÉo Custodiànte; e



8.8. Guaídà dâ CCB: A tmlrsoía será responsável pela guarda da vaâ negoclável dá CCB,

recêbendo ocustodiànte umã rópie de CCB.

8.9. o ídem dê Prioíidade de Pãramentos, Os valores re.ebidos êm Íazão do pà8âmento dos

Créditos lmobilláíios, lncluindo qualqueí recurso oíiundo de amortizações extraordináriâs,

liquldôção entêcipàda ou íêãlizaçâodar Âlienaçôe5 Faduciáriôs de lmóveis, deverâo ser apllcâdos

de ârordo com e seguinte ordêm dê prioridade de pagàmentos, de forma que cada item

som€nt€ será pago, câso hàjâ rêcursos dispon,veas apó5 o cumprimento do item anterior:

la)

{b)

Rêtenção dos vàloíê5 neaês5ários à Recomposição do Fundo de Oespesas, caso

neaessário;

Pa8amento dos Juros Remuneratório! dos CRl, nâ seguintê ordêm li) luíos

Remuoeratóíios dos veôridos (càpitâlizàdos) € não pâ8os, e lii) luío§

Remuneratóros dos CRlvhcendos no respêctivo mês;

Pâgãmênto dâ âmortlzâção dos CRI ê encerBos moràtórios eventualmente

inrorridos;

Realização da amortiràção extrâoídinária dos CRl, conÍorme prcvista nar

Cláusulâ9 5.4 e 6.5 dêsr€ Te.mo d€ Se.uriti..ção;e

Reãlização de âmortizâção extráoÍdináriâ paía reenquadramento da Razão

MÍnimà de GeÍanüa.

Íc)

(dl

lel

8.9.1. Caso os recursos deposltados nâ Contâ do Pâtíimônlo Separadoselam lnsuflclentes paía

cúmprimento das obíigaçõ€s do CRI píêvistãs nàs Cláusulas 8.9, a Êmissora notúcará a

D€vêdora para que em alé 2 (dois) Diar Útêis depolitê rêcuísos nêcêssários para

cumprimento de todàs as obrigaçóes, as quôis soôente responderão poí tàis

pagàmentos em ceso de more nss àmortizaÉ€s píevistas na lelra "h" do item 3,1, I
8.10. PÍeiuíros ou lnsuíiclénclà do Petílmónio Seoerado:A Emissora somênte respondêrá por

píejuíaosou insuficiência do Pâtrimônio Sepàrâdo em câso de comprovado descumprimento dê

disposição le8àlou regulâmeôtàí, ôe8l8êncià dolorâ ou âdm inistíàÉo temerária íeconhecidos

por seotença condenatórla tíansitade €mrulgado ou, àinda, dêsviode íinâlidâdê do Pâtrimônio

SepaÍãdo.

8.11. @: Os Íecursos dkponíveis nà

Contà do Patrimônio Separado oriundos dos pô8amentor do5 Créditos lmobiliários,

rêpíesentâdos pelà CCl, seÍão aplicados nos termos previstos na Cláusulà 8.12 àbàixo. Os

pâ8âmentos refeÍentes aos valorer a que farem jus os titulàres dos CRI selão eíêtuados pelô

Pá8lna41dÊ8I



8.12. !.0!e§!l!g!19§_lC@!!!Ca! 05 recuBo5 da Conta do Paúimônlo SepaÍado estaÍão

ãbranSidos pela instituiÉo do Regime Fiducjário ê intêgrà.ão o Patíimônio Separedo, sêndo

certo que poderão ser aglicados pela Emissoía, na quâlidade de àdminrírâdorâ dâ Contá do

Patrimônio Sepãrado, enquánto não cumpÍidâs âs Condiçõês Prêcêdentês, em títulos, velorês

mobiliários e outros instrumÊntos finànceiros de renda fixa de emi5são de instituições

finânceiras de primeiía linha, desde que de cohum âcordo entre âs Pàrter ('AO&3!09!

Peímitidas"). Os reaursos oriuôdos dos íêndimê6to9 aufêridos rom tais aplicaçôes Permitidas

iírrê8raíãoo Patíimônio SepaÍado. A Emhsora nãoterá qualquer íerponrrbilidade com relàçào

a quaisqueí êventueis preiuizos, íeivindicôçóes, demandas, danos, tributos, ou despesôs

r€sultântes das âplicações em tais investimentos, inclusive, entrê outros, quelquer

respon§ebilidade poÍ demoras (nào resultante de tÊlnsgrêssão dellbêrâdâ) no inveíimento,

reinvestimento ou liquidação dos reíeridos investamentos, oú quairquer lucÍos cessantes

ineíente5 a eesà§ deÍnorà5,

cúusutA NONA - AGENTT TIDUCIÁRIO

tmksora na mêdldâ em que ê{stem rêcuísos no PatÍimônio Sepàrêdo, utilizândo-sê dos

píocedimÊntos adotados pela 83.

9.1. AgCllgEldlgi&iq: A Emissora, nestê ato, nomeiã o Agêntê Fiduciário, queÍoímálmente

aceita a sua nomeâção, pôrô desempênhãros deveres e atÍibuições que lhecompetem/ sendo-

lhê devidà uma remuneíação nos termos da lei e dêste Têrmo dê Secuíillzàção.

9.2. Declâracôês do Arente FiduciáÍio: Átuando como representante dos-Iltulares dos CRl.

o Agente Fiducláío derlarâ:

(a) aceitaí integrôlmente o presente Têrmo de Securitirâção, em todas a5 suas

cláusúles e condiçôes, bem como â função e incumbêícias quê lhe sãoetÍibúídes;

(h) não se enconrar em nenhuma dat sllueções de conflito dê interêssê prêvirtãs

no àrtigo 6! de lnstruç5o CVM n.e 583;

{cl sob ãs pena! de lêi, não teí quãlqueÍ impedimento legal paía o exercicio da

íunção quê lhe é àtribuida, confoíme o § 3e do artigo 66 da Lei 6.404/76 e Seção ll dâ

lnstíução CVM 583, coníoíme consta no l$ÊIgUldest€ Termo de SecuritizôÉo;

(dl estâr devidámêntê ãútoriràdo e celebíáÍ êstê Têrmo dê Sêcuriti2àção ê ã

cumprií com 5ua5 obriSaçõês àqúi prevhtàs, tendo sido satisÍeitor todos os requi3itos

lêgaas e estàtutáriot neceSsáíios pâía tanto;

(.) ôrsêgurâ e âsíê8uíâíá, nos terÍnos do parágràto 1'do a(iSo 6 d. lnstrução CVM

ne 583, trãtâmento equltâtivo e todos osÍitulâres dos CRlem íelação a ouúos titulares

dê.êrtiílcâdos dê íeceblvêis hobilláíios das emissões reêlizadas pela Emissora,

Pádna a2 dê Ez
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sociedade coligãdà, controlada, Controladorâ ou lntêgÍante do mesmo Srupo da

Emlgsora, ronforme constâ no A!gIq!:!lL em qu€ venhâ âtuâÍ nà quâlldâde dê àgente

fiduciárlo;

(íl não possul qualquer relâção com a Emissora ou com à oevêdora que o impsçà

de ereíaêrsuás funçóês de forme dili8ente; ê

9.3. lncumbênciô5 do Arente tiduciário: lnrlmbe ao ageôte tiduciáíio oÉ nomeado,

principalm€nte:

la) Erercer $â9 âtividadês com boa fé, tÍansparência e lealdede pera com os

Ttulàrês dos CRl,

(al ter ãôâlisado e verifrcado, diligentomente, a lêSalidade e ausêncià d€ vídos dà

operâção, âlém de verificár â veracidedê, consístência, coírêção e $riaiêncie dâs

infoÍmâçóês pÍ€stàdas pêlâ Emissorá êcontidôs no Têrmodê S€curitizeção, sendocêno

que verificará a suficiênciB, a constituição e ex€quibilidede dàs 8ôíàntiâs quàndo do

re8istro des Alieneções Fiduciáíias de lmóveis nã medida em qúe Íorem registradas

junto aos CàrtóÍioi de Rêgistío de lmóvêis compêtêntês Íto9 pràros píeviStos nos

oocumentos dà Operação.

lcl v€íiÍi(âí â regularidedê da constituiÉo dâs Alienações tiduciáriàs de lmóveis,

bêm como o vàlor dos bens dados em gàrentiã, quando ocorrêrem, obsen/ando à

manurenção de iua 5uficlêncra e êxequúr[ltade;

ldl exâmlnar proposta de substitulção de b6ns dados em Gàrentla, manlfestândo

suâ opiniãoô í€spêito do essunto de íormà justlÍicàdâ;

le) intimàr, .onforme o caso/ ã EmÉsore, a Cedente e as Garantidoías à r€forçãr a

Gàrântiâ dâdà. nâ hipótese dê sue deterioràção ou dêpÍêciãção;

(0 menter átueli2edà e r€lãção dos Tltrrlàrcs dos CRI e teus endeíeços mediante,

inclu5lve. gestão junto à tmissora;

ít) exerceí, na hipótese de insolvêncià da Emissora, com íelaçâo às obrigaçôes

assumidas neste operação, â âdminiíráção do Pãtrimônio Sêparâdo;

(h)

124579€t11 697112

píomover a liquidàçáo do Pàtrimónjo Sepàrado, coírforme prêvisto nâ Cláusulâ

página 4! dê 8t

(bl relar pela prôteção dos diíeito! e inteíesses dosTitulares dosCRl, empÍêEândo

no €rercÍclo da funçâo ocuadàdo e a diliSência que todo homem âtivo e proboempíê8a

na êdministrãção dos própílos bent àcompanhándo a atuâção da Emissore nâ

adminisúação do Pãtrimônio Separâdoi



ll) rênunclôr à função de Agente Fiduciárlo n. hipótese de superveniência de

conílto de ihteresser ou dê qlalquer outíâ modâlldãde de inàptldão e reâllrâr a

imediatâ convocaçâo dô â55embleia que delibeÍará sobíe sua substitúição;

0) conservar êm boa guarda todê a documentação re,âtivô ao erercício de suas

funçôes;

íl) verlficâÍ, no momênto de âc€itâr a função, â veÍácidàde des informâções

Íelativas às garantias e a consistência dásdemais iníormaçóes contidas nesteTermo de

Sêcuriti!âçãq diligenciàndo no sentido d€ que sejàm sànâdás ãs omissões. Íàlhâ5 ou

defêitos de quê tenha conhecimênto;

(l) àdotàr às medidár judiciàis ou êxtíajudiciâis necessárias à dêfêsà dos interêsses

dos Íitulares dos CRl, bem como inclusáo dos Crédhos lmobiliário5 afetados ao

Pàtrimônio Sêpa.ado, caso a Emissoíâ não o façã nâs hipótêsei dê substiluiçáo ou

liquidação do P.trimônio Separãdo;

(nI notiÍicer os TÍtulares dos Cnl, no prazo máÍmo 7 (sete) dÉs útêis, contàdo a

partir da ciênciâ de evenlual inadimplemento, pela EmiBsora, de quaisquêr obrigaçóes

Íinánceirás ãssumides nestê Íêrmo de Secuíitização, lnclulndo es obílgáçóes í€làtivâs ã

gâíàntias e á cláúsulâs coírtíàtuais dertrnàdas que não devêm seÍ des$mpidàs pêlà

Emissorâ, indicando as consequências pàra 05 Titulares dos Cflle as providênciôs que

pretende tomar a respeito do àssunto;

Ín) âcompánhâr a aluação dá Emissora nê âdÍhinrstráção do Pâtrimôôio sepârâdo

e solicitar, quãndo considêrâr necessáÍio, âuditorià extÍaordináíiâ ha Emis§orâ ou no

Patrimônio sepaíadoi

Ío) disponibala.ar aor Íitulàres de CRI e àos pãíicipantes do mercàdo, o (álculo do

Vâlor Noíhinãl Unitário dor CRl, rêalizâdo em coniunto com a Emissorâ, atrâvé! d€ seu

website;

lp) ãcompaôher â prestâção dàs inÍoímàçõ€s periódices pêlâ Emisso.â, ãlertándo

os Irtulâres de CRI ecerca dê eventuàis inconsistências ou omissôes de que l€oha

conhêcimênto;

10.1 ãbàro;

lCl foínecer à Emissora termo de quitação, no pí.zo de 5 (cinco) Dias Úteis após

r.tisfêitos os créditos dos Titulaíes dos CRle eÍlinto o ReSime fiduciáíio;

Irl convo.ar,qúândo necessáíio, e Assembleiã GerâldeÍtulârê9 de CRl.conforme
previstâ no TeÍmo de Secuíitizaçào, respeitedàs outrâs íegÍâ5 relacionàdas à§
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ass€mblei.s 8er.is constanles da Lei n-s 6.404/76;

{r, compaíecer à Assembleia Gêral do5 Titulares de CRI a afim de prestar

infoímaçôe5 que lhe Íorêm solicitàdàs;

{tl vêrificâr, sêmestrâlmente, conforÍne reletório ê seí êncaminhàdo pelà

oevedorà, a regular destinação dos recursos oriundos dà CCB, conÍorme prêvistonâ CCB

e no contrato de cessão;

(u, fiscalizâí o cumpÍimento das cláusula9 aonstantes no ÍeÍmo de Se(uritireção,

especialmente daquêlas impositivas deobíigôçôes dê fa:er e dê nãofezer;ê

íu) divulgár êm suâ págjne ne Íede mundlel dê computâdorês, em âté 4 (quâtrol

meses apó5 o fim do êxercicio sociâl da €missorâ. íêlâtirio ãnuâl d€scÍêvêndo os Íãtos

relevantes ocoíridos duranle o exercício rêlàtivos a píesêntê Emissão. conformê o

a4nteúdo mÍnimo abaixo:

(,)

(i0

(iii)

Í,v)

(v)

{vü

(vii)

(viii)

(,x)

cúmprim€nto pelà Emissoíâ d suàs obíi8açôer de pí*taçáo de

informaçô€r pêraódicôs, indicãndo ôs inconsistênciâs ou oínissões de

que tenha conhecimento;

aherâçôês êstatutárias ocorridàs no exeÍcício sociel com afeitos

íelêventes perà os titularês do5 CRI;

comêntários sobrê iodicadores econÔmicos, finànc€iros ê dê êstíutura

de caprtal da Ematsorô relacionados a cláusulas contÍatuals destlnadas

ã protegero intere5§e dos tituláíês do CRle que estabelecem aondlçôes

que nao d€vêm 9êíd€§aumpridât pêla Emissora;

quantid.de de CRI emitidos, quantidadê de CRI em ciículãçào e sâldo

cáncelâdo no perÍodo;

resSàtê, àmortirâção, conveÍsão, Íêpactuâção ê paSamento de juros

dor CRIÍeâlirados no periodo;

constituiÉo e àplicaçôes do fundo de àmortirôção ou de outíos tipos

fúndos, quãndo houvêí;

deitinação do5 reaursos caplãdos poí mêio dà Eml§5ão, conforme

iÍtformãções pr€sQdas pela Emissora;

íêlàção dos bens € valores entregues à 5ua administíeção, quândo

cumprimento de outíirs obíiBãções âssumidas p€la EmissoÍâ, Dêvêdora

o! Cêdente, neíê Teímo de SêcuÍitizaçâo

manutenção da suficiência e exequibilidàde dàs S.rantiàs;
eristênriâ dê outíâs êmassões de valores mobllaários, públlcas ou

píivadâs, feilag pêlâ Emalsora, por sociedôde coiiSada, controlâdâ,

controladora ou integrantedo mêsmogrupo dâ Emissora em qu€ tenhe

àtuado no mesmo exercicio como egÊnte fiduciário, bem como os
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9,4. Remunêracão do Ârente Fiduciárlo: Pêlo êxôrcício de suas âtribuiçõ€s, o Agentê

taduciário íeceberá dÀ Emissorã, coín recúros do Palrlmônio Separàdo, como remunereção,

pelo desempenho dos deveres e ãtíibuiçóes que lhe competem, nos termos da lêie desteTermo

de Se.uritiuâção, duíântê o peÍiodo de vlgêncla dos CRI ou âté a liquadação inte8ral dos CRl, â

titu lo de implãntâção, sêíãodêvidâs pôÍcelar ãnueis dê RS16.000,00 (deressear mllreaislpaíá o
ecompenhãmênto pedr:io dos sêrviços dê Ag€nte FiducÉrio, sendo a primêirã devidâ 5 (Íincol

Dlas Úleis apôs a liquidaçào ínancearâ dos CRI ou 30 diàs àpós â essinâturô do5 documentos, o

que o€oÍrer primeiío, e as demeis nas mesmas datas dos aoos súbsêquentês. Â§ pá raelãs citâdaa

acima serâo íê.,ustades pelã varaaçâo âcumulade do IPC.A/I8GE, ou nâ fãRã destê, ou ainda ná

impossihilidide de súe utilirãção, pelo indice quê vieí e rúbstituí'lo, à panir da data do primeko

pâgâmênto, âtó âs dátas de pàgemênto 5€8uinte9, calaulôdâs pro rata dlê, se neaessário, A

r€munêràç5o será dêvida mermo após o vencimento final dos cRl, caso o agente Fiduciário

ainda esteja exercendo ativadades ineíentes a suô Íunçâo em .elação à emissão, remunêrêção

essa queserá calcubda pro rata die.

se8uintes dedos sobre tais emrssôes: a) denominàção da compànhrà

ofeaante; b) valor da emissào; c) quantidàde de valores mobiliários

emitidosj d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e

taxà dêjuros; 0 inadimplemento ílnanceiío no periodo; êg)declàrãçáo

sobrê â nào €rlstância de situáção dê coníito de intêrcssês qu€ impeçà

o agente Írduciáno a continuar a exercer a íunçào.

9.3.f. o caso de inadamplêmento de quaisquer condições nos ámbito da emissão

dos CRl, o Âgente Fiduciário deve usar de toda e qualquer medlda píevlstà em lei ou

nêste Têrmo dê Secoíitirâção pâíâ proteger diíeitos ou defendêr 05 interesses dos

titulaÍ$ doCRl.

9.4.1. A remuneÍeÉo definide a.imâ e nà Cláusulâ 9.4.2 abâixo coÍrtinuará sendo

devidà ê càlculedâ pÍo rotd die, mêsmo após o vencimênto do5 CRl, caso o Ageí\lê

FiduciáÍio ainda estejâ exercendo àtividade lnerentes à sua função em relâção à

emis5ão,

9,4.2 No câso de inedimplêmento no paSamento dos CRI ou dô Emissora, ou de

reestrutúreção dâ§ condições dos CRI eÉs â Emissão, bem como a participaÉo em

íêuniôet ou @nÍerências teleÍônicas, Âssembleias Gerals presenciais ou viÍtueis, serão

devídãs eo Agênt€ Fiduciário, ãdicionàlmeflte, o valor de RS500,m (quinhentos reeisl

poí horâ-homêm dê trâbelho dediÉado, incluindo, mas náo se limitando, à

{i)comeítáíior eos documentos da emigsão durante a €struturação di! mesmã, càso a

opeí.ção não venha íê êíetivàr; {ii) êxecuÉo de garànriâs, {iii) comparecimento em

íeunióet ÍorÍhaas com â Emissora e/oL, com ostitulaíesdeCRl;e liv) implemêntãção dâi
consêquentes decisões tomadas em tais eventos, pagâs em 5 (cincoldias corridos após

comprovaçào da entrega, pelo Aeente Fiduciário, d€ 'telãtório de horâs" á Emissora.

fôtende-se por reestíúturação dôs condições dos CRI os eventos íelãcionâdos â
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àlteração {i}da Garaíltla, (lj)praros de pa8ãmento e remuneraçào; (iiilcondições

rêleaionâdâs âo vênclmênto ântêcipâdo; (lv) dê âssemblêies gêrãB píêsencieis ou

virtuàa! e edltámentos àos docum€ntos dà operaçào. 05 eventos relàcionàdos à

amortização dos CRI não são considerados reestrutuEção dos CRl. No calo de

celebíôçàodeáditâmêntos àoTermo deSecuratizâçào,será devado ào Agentê fidrJcláíao,

adicionalmente. o valor de R5500,00 (quinhêntos reãis) poÍ hora-homem de kabalho

dêdicâdo e tais elterações-

9.4.3. No càso dê inàdimplemento dos Crédilos lmobiliáíios ou da ÉmissoÍ. com

relaçào às suas obriSàções assumidas neste Íermo de Securitização, todàs ôs despesãs

em quê o Â8ente Fiduaiáíio venhã compÍovadâmênte e incorreí pàrâ íesguàídar os

intêíesses dos lnvestidoÍer dêve6o ser,9€mpr€ quê possivel, previâmente âprovádâs e

ediântedas pêlos investidorês. Tâis despesâs incluem os gâstos com honoíários

advoEatiEios. inclusive dê têrceiros, dêpósitos. ind€oizaçóes, custàs € tâxâs judiciárias

de eçôes propostas pelo Aeente tiduciário, desde que relacionâdes à soluÉo da

inadimplénaia, enquanto representánte dos Invêstidores. As evenluais despesas,

dêpósitos e custàs judiriais deEoríen!ês dà 5ucumbêncià em açóes judiciaas serão

igualmente suportadas pelos Titulares do5 CRl, bem como a remuneraçãoe às despesas

reembolsáveas do Agente Fiduciário, na hipótese de a Êmi5sora permanecer em

inàdimplênciô com relaçâo ao pagamento destas por um peííodo supe.ior a 30 (trintâ)

dias corridos, podendo o Agente Fiducaário lolicita r ga rãntia dos Tituleres dos CRI pàrô

cobêrture do risco d€ sucumbêncià.

9.4.a. A íemuneração não inalui às despesàs ql]ê sejam considêradàs necessáíiàs ào

ereraíclo dâ funçãodoAsente Fiduciárlo, tais como, exemplafiGtiv.mante: publi.eçôes

em gerâl(por exemplo, editalde €onvocâção detusembleia Geraldos Titulares do9 CRl,

ata da Assêmbleiâ Geral dos Titulaíês dos CRl, ânúncio de comúnicação de

disponibilidade do relatório anuâl do Agente Fiduciáíio, entre outros), noliíi.âções,

extrõção de certidões, íoto€ópias. d6pesas com viagens e estêdiôs, transportes e

alimentação de seus agentês, contrataçâo de especiâlistâs, tair como âuditoriâ ê/ou

fiscelizeção, contàtos tel€fônicos e/ou coniercnce coll, assessoria legal ao Agente

FidúciáÍio, bem como aúsràse desp€sãs aãítoráÍiâs êm Beralê r€làcionãdâsâos t€rmos

de quitação ê ecompônhãmento dàs Alieneções Fiduciáriôs dê lmóveis, confoÍme o

caso, necessáriâs ao ereícicio da funç5o do A8ente FaduciáÍio, a§ quais serão cobertàs

pêlo Patíimônio Sêpàrãdo, obseívando-se que a Emissorà s€rá, sempíe quê posrível,

cornunicãda sobÍe tâis despesas, píêviamentê e poresrrito.

9,4.5. O pâBamento dás despesag aaihá rêíeridas se.á reali.ado mediante

pagamênto des rêspêctivàs fãturâ§ eprelentadâs pêloÂgente FiduciáÍio, acompanhada5

de ópie dos aomprovâôtês pertinentes, ou mediante reembolso, a erclusivo critério do

Agente Fiduciáíio, àpó5, rempíê que poslivel, prévia aprovação d. despesa por escíito
pela Emissoía na qualldàde dê adminlstôdore do Patrimônio Separado, ou, na

insuficiênciâ deste, pelos iívestidores.
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9.5. No caso de atraso no paSamento de quaisqi,/er das remuneíâções píevistâs nês

Cláúsulas âclmá, ovelor€m ãtrâso êíaíá sujêita à multã morôtóíaã de 2% (dois por cênto)sobre

ovãlor do débito, b€m como â luros morãüiíos dê 1% (um por c€ntoj ao Ínês, fftãndo o vãloí

do débito €m âtraso sujêito ào reãjuste pêlo IPCA, o quel ancidirá desde a dâtê de mon até â

datá de efetúo pagameôto. cê| vlado pto toto diê, ae necessário.

9.5,1. A íemunerâção refeÍidà nas Cláusulas acima será âtuàliradô pela vâriâção

ãcumulôda do IGP-M, ou na Íalta deste, pelo indicê que vier a substatuÊlo, ou aindâ ne

impossibilidade de suâ utilizaçáo, pelo Íôdice que viera substitui-lo, a partir da data do

primeho pa8ampnto, âté rs dâtà5 de pe8àmento sêguintÊs. cãlculâdâs p/o-ldto dip, §e

necessáíio,

9.5.2, A remuoeração definida nas Cláusulas àcima será acreicada dos seguantês

impostos: lss (lmposto Sobre Serviçôs de Quôlquer Naturera), PIS (Contribuição ao

Píogíàmô de lntegrâção Social). COFINS (Contribuiçào para o FinanEiamento da

Se8uridade Social), IRRF ímposto de Rêndà Rêtido nâ Fontê) e quaisquêr outÍos

impostos quêvênhâm à incidií sobre â rsmuneraçáo do Agentê FiduaiáÍio nas alíquotas

viSentes nas datas de cadà pâgàmênto,

9.6. Subltitlricão do ÂEentê Fiduciáíjo: 0 Agênt€ tidu.iário podeíá reí substituído nâ!

hipótese5 dê ausêhciõ ou impedimento temporário, renúncrà, inteNenÉo, llquidâção

extrãjudiciâ|, fôlênciã ou qualquer outro caso de vacánciâ, devendo ser reôlilada, oo prazo de

30 ítrinra) dias, contado da o.oÍrência de qualqueÍ desses eventos, Assembleia Geral de

Iitulârês dê CRIpeíâ que sejà êlêito o novo âg€ntê flduciário.

9.6,1. A Assembleiâ Geràl destlnadâ à escolha de novo a8ente fiduciárao deve seí

aonvocãda pelo Agente Fiduciário a ser subrtituÍdo, podendo também ser aonvocâda

portitulàresdos vàloíês mobiliáÍios que representem 10% {de2 porcentol, no mínimo,

dos CRlem Clrauláção.

9.6.2, Se a convocação dà assembl€ià não ocorreí àté 15 (quinz€) djas ôntes do final

do pr.!o referido na cláusula 9.6, acima, cabe à Securitiradorâ â imêdiãta convoEàção.

Em aasos excepcionáig, à cvM pode píocêder à convocação dâ assembl€ià pere à

escolhã de novo agente fiducláíio ou nomearsubititúo provirório-

9.7. Destituicão do asente fiduciário: O Âgente FiduciáÍio poderá ser destituido:

{e) pelà CVM, nos termos dà lêgislâção êm vigor;

(b) por deliberação em Assêmbleia Gêrãl dê Titulares dê CRl, indêpendentêmêntê

da ocorêncla dê qualquer fâto que lmponha oulustifique 5ua destituição, requerêndo-

se, pãô tanto, o voto de 2/3 (dois terços) dos Íitula res dosCRl; oú
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O ágente fiduclário elerto em substituiÍão.o Agente Fiduciáíio, nos teímos dà Cláúsula 9.6 ê de

Cláusula 9.7 acimâ, ássumirá inteSÍalmente os deveíes, atribuições e íesponsabilidades

con5tantes da lê8islação eplicáv€le de§le Termo de secúratizàção.

9.9. Substituicão Pêrmànenter Â sub§tituição do Agente Fidu.iário em caráter parmân€nte

deveíá serobjeto de aditamento ao presente T€rmo de Securititação.

9,a. Dev€ree, AtÍibuiçõês e Respoôrabilidâdes do AÂêntê Frducrário Eleito em Substiturcào

9.10. a substituiçào do agente Fiducrário dêve seí comunicàda à CVM. no prãzo d€ áté7 Gete)

Oias Útêis, contàdos do íê8istío do àditamento ao Termo.

lcl por deliberação em tu9emblêiã Gerâl dê Titulàr€s de CRl, obsêÍvado o quórum

prêvisto no item acama, na hlpótesede descumpramento dor deveres previstos no artigo

13 dâ l-ei9.514/97 ou dãs inctlmbênciâs mêncionâdas nâ Cláuíulâ 9.3 ãcima.

9.10.1. Juntàm€nte com a comunicação do item 9.8, ecime, devem ser encaminhadas

à CaM a declareçãoe demâis intormâçõês êxigides na ldstÍuçãoCVM n'583.

9,rl !.U!$ll!Ê9_e!Qy!SiÍi9: PoÍ meao dê voto de mâiorie absolute dos Ítulàíes dos cRlem

clrculação, estes podêrão nomeaÍ substltuto pÍovisóío do Age^te fiduriário êm caso de

vacáncia tempoÉrla.

9.12, ydlgaCe3ÉEêliÍlrlefêC!: Or âtos ou mâniÍestações por parte do A8ente Fiduciáíio,

que criarem responsebilidàde para osÍitulàres dosCRle/ou exoneràrem terceirosde obrigaçôe9

para com elês, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento dâs obrigâçõês

assrrmidas nêste insttumento, inalusive a assunção da administÍaçâo do Patrimônio Separado

pelo Âgênte Fidudáíio nas hipóteses píevistàs nerse Íermo de Secuíiti.ação, iomente serão

válidos quando previâmente assim deliberado pelos Titulâíês dos CRI reuflidos em assembleia

6erâ1.

9.13, Âtuàcão Vinculàdâ: O Âgente Íiduciário não emitirâ quàlqueí tipo de opiniSo ou ferá

quelqueíjuíro sobrê ô oíienteção arercâ de quâlquêrfâto da emi55ão que seja de competência

dê d€finiÉo pêlos Tltulâres dos CRl, comprometêndo-sê t5o-somênte ã ãgir eíh conÍormidade

com às instÍrrções quê lhe foí€m transmitidas pêlos Titulares dos CRl, Ílêste sentido, o Ag€nte

fiduciárlo náo possulqualquer responsabilidãde robre o resúltãdo ou sobre os efeltorjurídiaos

deaoíEnt$ do 6trito cumpramento das oÍientaçôes dos lrtulãres dos CRI à ele trànsmitidas

conÍoÍme definidat pelo5 litulãres dos CRI e reproduzidas peíante a Emissora,

independentemente de eventuôis prejuizos que venhàm a seí ceusâdos em decoríênciô disto

àos Ítuláres dos CRI ou à €mBsoíá. A atuâção do Agentê Fiduciá.io limita-se ao escopo d.
lnstrução C1/M n.4 583, coÍÍoÍme alte.ade e dos eÍtigos eplicáveis dâ tei n.e 6.404/76, estândo

este isento, sob qualqud Íotma ou pretexto, de qualquer rêsponsàbilidàde ediclonàl quê não
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tênha decorrido da le8iilação àplicável

9.14. eÍC&!ée_de_yCl3!i!!3de: Sem pÍêjrrílo do dêver de diligência do Âgenle Fiduciário. o

aBente Íiduciário à$umká que os docuoêntos oriSinà is ou (ópias ãúenticadas de documeotos

encaminhados pela Emissoía oir por tercêiros â seu pedido não foÍem objeto de fraude ou

adulteração. Não será aloda, sob quâlquer hipótêse, Íêsponsável pelâ elabor.ção dê

documentos societárlos de Emissorâ, quê permanêaerão sobobrigâçâo le8ále reSulamentâí dà

Emissorà êlaborá-los, nos termos dà leSislaçáo aplicàvel.

9.1S. Bg$iEgtê: O aSente Ílduciário deverá permãn€cÊÍ no exêíciíio de suas funções até à

êscolhà e âpíovação do novo ageote ílduciário, em cã50 de renúncie, situação êm que se

compromete a reàlizaÍ a devolução dê quâisquer vâloÍês rêcêbidos feferêntes eo pêrÍodo apóí

CúUSULA DE2 - LIQUIDAçÃo Do PÂÍnIMÔNIo sEPAsÂoo

10.1. Liouidado do Pàtrimônio Sêo.rado: caso seja veriÍicadà: (il a insolvênciá de Emissora,

com relação àsobíigaçóes assumidàr nestô Emissào; ou, ainda (lll qualquer umâ das hipóteses

prêvistás na Cláutula 10.4 ebâixo, o a8ente Fiduciá.io, conformê disposto nos iteôs acima,

devêrá reâlirár lmediâtá e transitoriamênte ã adminirtração do PÀtíimônio SepáÍâdo

conrtituído pelos Créditos lmoblliários e os íecuEoi porventura mantidos na Conta do

Patrimônlo Separado, ou promovel a liquidàçãodo Patrimônio sepàrado, nas hipóteses em que

a Âssembleia Geíalde Titulares de CRlvenha a deliberarsobrê e essunção da administíação do

Pàríimónio sêpaÍado pelo Agente Fiduciáíioou sobÍe talliquidaÉo.

10.2, G9!y9@rê9-.@--4§scEb!.cE-§CÍg!: Em até 5 (cincol dias â .onter do inicio da

administraçâô, pelo Agente FiduciáÍio, do Pãtrimônio Sêperado, deveíá ser convocada uma

Assêmbleia Geral de Titulares de CRl, nâ íormê estàbelecldà nà Cláusula 11.1 e seguintes a bâixo,

e nà Lei n.s 9.514/97

10.3. @ Â Âssembleia Geral de Titulárês

de CRI deveÍá d€libeíaí pêla liquidaçâo do Patrlmônio Sepeíâdo. ou pela contanuidade d€ suâ

administração por novà sêclritirôdorã, fixàndo, ne5te cáso, á remunêrôção desta última, bem

como as condiçõês dê suà viâbilidade económico-flnancêira.

10.4. Eventos oue Enseiâm â Assuncão dâ Admini5tracão do Patnmônio Separado oelo Aeênte

fuUgiAO; Além da hipótese de insolvêncja da Êmissora, com Íelâção às obraSaçôê5 ãssumidas

nesta opeÍàção, a critérío da Assembleia Geraldê Tltularês de CRl, a ocoríência de qualquêíum

dos eventos àbâixo podêíá ensejsí a â59unção dâ àdm,nistração do Petíimônio S€parádo pelo

agente FaduEiárao, parâ liquidálo:

(e) pedido de íêcuperãÉo iudictal, êxtrajudicial ou decrotaçào de fâlênciã da

Emissora;
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(b, inadimplemento ou morà, pêlã Emissorà, de quàlquer dôs obíi8eçôes não

pecuniáíias píevlstas nertê Teímo de Sêcu.itizãção, sendo quê, íessá hipótese, a

liquidâção do Pat imônio Separãdo podêrá ocorrerdesde quê à morà pêrduíe pormâit

de 30(trlnte)dias, contàdor da veÍmcação da morãoudo inadimplemênto. Seôdo€€no

que . liquidação do Pàtrlmônio Sepaíado dependerá de dec6âo da Assemblêià Geralde

Íitulares de CRI nessê tentido; ou

Íc, inadimplemento ou moÉ, pela [missoíâ, por culpa ou dolo dêstã, de quâlquêr

dâs obrigeçõês pecuníáÍlas previstàs nestê Termo de Se(uÍiti?ação, sendo que, nesse

hipótês€, a liquid.ção do Patrimônio sêp.Í.do podeíá ocoríeí nã dàtà do

inàdimpl€menlo ou na datá de veaaffcàçáo da morâ, caso os Titulôres do CRI decidam

10.4.2, O descumprimento desse dever pela tmlssora não imp€dirá oAgente Íiduciário

ou 05Tltulôres do' CRldê, ô sêu cíitério, exerceíseus poderes, faculdades e prelensões

prêvislos neste Termo e nos demãis Doalmeôtôs dâ operação,

10.4.1. A ocorrênciâ dê quálquer dos eventos acima descíitos. bem como dê qualqueÍ

evento de Vencimento Anteaipado deveíá ser prontâmente aomunicadã, ao Agentê

Fiduciárao. Dela Emissôra, em 1(um)Dia Útil.

cúUsULA oNzE - ASSEMBLEIÂ CTRAT

11.1 Â:rcD.bleÉ_§gaEiMgEE!_delil: Os Íatulàr€s dê cRl podêrão, à qualquer tempo,

íeunir-se em Ássembleaa Geral de Íitulares d€ CRl. â fim dê deliberãíem sobÍe mátéria de

roterêssê da (omunhão dos Tilulaíe5 de CRl.

11.2. @98ê!ãg: Â As5embleia 6eral de Tltulàres dos CRI poderá ser convocada pelo (l)

Agente Fiduciárao, (Íll pelâ Emissora, ou {lii} porTitulares dos CRlque rêpíesent€m, no mínimo,

l0% íde. por cento)doscRl em CiÍculeção.

11.3. FoÍmã de convocacão: Observàdo o disposto nà Cláúsula 11.2 acima, devêrá ler
convoc.da Âssembleià Geral de Ítulâres de CRI mediânte editôl publicado 3 (tíês) vezes no

jornà|, tode ver qúe à Emissora, ni quelidadê de tltúlàrdos CÍéditos lmobiliáraot tiverde exerEêr

àtivamentê seus dirêitos estabelecidos nà CCI ou êm quâisqueí oútros Docuínêntos dâ

Operação, paíà que os Thulaíe5 dos CRI dellberem sobre coÍno â Emissoía deveíá exercer seu

dlreito fíente à Oêvêdora.

11,4. Prazo oôra Rêâli6cãor a assemblêie de Titulâres dos CRI mêncioneda na Cláusulã 11.3

deverá ser realizadâ com no minimo 20 (vinte) diâs e contar da dàtà d. Últama dàr 3 (tíê5)

publiceções do editâl reletivo à Primeir. convocação ou no píazo minimo de S loito) dias a

contarda dete da últlmã dás 3 {três) publlcaçôes do editalrelãtavo à segundâ Eonvoceção
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11.5. Mànlfestàaão dà €missoÍà ê do A.ente Fldr/.iário: Soment€ aÍ,or definiêo da

oíiêntação pelos ÍlulareS dos CRI em Assêmbleià Gêíâl dê Titulares de CRl, a Emissorâ e/ou

Agente Fiduaiáílo deverão exerceí seu direito e deveÉ 5e mônifestar confoíme lhe for

orientâdo, exceto se de oúra Íorma prevista no5 Documentos de operáção- ceso não haja

quórum necessário para a io5talâção da Assembleiâ Gerãl dê Íltulârês d€ cRl, ou não chêguêm

a uma definição tobíê ã orientação, a Emissorâ ê/ou Agênte Fiduciário poderão peímanecer

silênte quanto ào ereíaÍcio do dlreito em quertão, 5endo Eerto que o seu sllêncao não 5eíá

lnterpetâdo como nêgli8ência em relação aos dareitos dos Tltulâíes dos Cffl, nào podêndo ser

imputadã à Êmissoíâ e/ou Agente Fiduciário qualquer responsabili2áção dêcorênte dê âusêncla

de maniÍestàçào.

11,6,8e!!9!§4üCade-dêl!0js§glê:aEmissoranáoprestaráquâlqueítipodeopiniãooufaíá
quelquer juiao sobre a orientação deffnlda pelos ÍtulaÍet do5 CRl, comprometendo-se tâo

somentê a maniÍêstar-se conforme a55lm anstruldô. Nest€ sentido, e Emlssoíã í5o possor

qualquer responsabilidadê sobre o rêsultâdo ê âtêtorjuridicos decoírentes dô orientação dor

ÍitulaÍes dos CRI por ele manifestâdo, independêntêmênte dos eventuais pÍejuiros causados

ôos Ítulaíes dos CRlou à Emissorâ.

11.7, teí!lãcão Aôlicável: AplicàÊse-á à Assemblêia Geral de TitulaÍes dê CRl, no que cou bêí,

o disposto ná [€l n.e 9.514. b€m como o disposto na Lei das Sociedades poÍ Açõe5, a r€speito

dôs assembleiâs gelais de âcioÍristas,

11.8. lnst.lacão: A Assembleia Gerãl de Titulares de Cil instalàÊse-á, em primeira

convocação, com â presença delltulaíes de CRlque representem, no minimo,50% lcinquenta
por cênto) mâi3 um dos CRIem Ciículâção ê, em §€8unda convocàção, com quâlquêr núrÍêrô.

11.9. !gl9!: cedâ cRt €m Ciículàção coríespondeíá a um voto nas Assêmbleies Gerais de

Tltulâres dos CRl, sendo admltada à coôstitutção de mandatários, Titularet dos CRI ou n5o.

u.ú. qud:Í!!g: Or quóruns de d€liberação dôs Â5sêfibleias Geíãis de Titulàíês de CRI deverào

levárem (ontà a totalidadedos CRIeín cirauláção prêsentes,

11.11. Eeself4laElli$Otrr Será facultada a pÍesença dôs rêpÍêsentantes legais da Emissorà

nas Assembleras Gerâir dê Titulereg de CRl.

1L12. elcSg§ê9-d.g-]!&Í!êç0!!: O Agente Fiduciário deverá .ompàíecer à Assembl€lâ Geral

de Íitularês dos CRI e prestar âos Íltulàrês dor CRI as informâçóÊs que lhe forem solicitBdâs,

sendo que a EmissoÍâ, o Âgente tlduciário e/ou os Titulãres dos CRlpodeíão convocàÍ quãisquer

leíceiros (inclusive, â Devedoía), para paÍticipeí dàs Assembleiât Gerais de Íitulâíes de CRl,

sempíe que a presençà dê qualquer dessás pêssoas for relevântê pera â delibeÍâção dâ oídêm

do dia. Sem prejuko de referida faculdàde, à Devedora ê/ou tl,,âí partes relãcionàdas não

podeíão peÍtidpàr do processo de delib€ração e apuràção dos votos doJ Tltulaíês do5 CRI a
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íespÊito dà rê§pedivô matéria em discussão

1r.l3. IelidÊEia: Â presidêíciã da assembleia Geràl de Tltulâres de CRI caberá, de ã.o.do

com quem a tenha convocâdo, rsspectivameflte: (l) ao agêntê tiduciário; (ll) eo oirêtor dà

Emissore; ou (lll) ao Tilulardo CRleleito pelos Titularês de cRlpresentes.

11.1{. gúfUo--dl-qS!.bgÍ!.§jr9r Exceto se de outra forma estabelecido neste Têrmo

SeEuritlrôção e/ou nos Documentos da Operâção, todâs âs deliberações serão tomàdas, em

píimeirà convocação, poí 50% (Einquentâ por cênto) mais um dos CRI em circulação ê, em

5egunda aonvocâção, por mâioíiá simples.

11.14.1. &aeto se de outrâ Íoíma estabelecido neste TeÍmo dê S€auíatiràção e/ou nos

Documeítos dâ ôpeíàção, as proportas de alteÍâçôes e de renúncias íeitâs pêlâ

EmlssoÍã Êm releção: (ll às datas de p.Samento dos luros Remunerãtóíios dos CRI e às

datas de pãgàmênto da âmoniz.ção de principàl; (ii) à Íoímô de cálculo dã evolução

finànceirà dos CRl, os Juros Remunerâtórios dos CRl, a amortirãÉo de píincipàl ê o VãloÍ

Nominal Unirá.io; lllll ao prâro de âmortiiâção e vendmeoto dos CRI; (lv) áo3 Ívento5

de Uquidâção do Pàt.lmônio Separado; (v) aos €ventos de Ven.amento Antecipado

pÍevistos na Cláusula 6,3 deste Teímo de sêcurltiração ou aqua píevisto de foíma

espârsa; (vl) aos Créditos lmobillárlos, repíesentâdos pela CCl, que possa impàdar os

direitos dos Titulãres dos CÀl; lúl) às Alienáções Fiduciáriar de lmóveis que possàm

compíometeí suà suficiêncià, exequibilidadê, vãlidôdê ou liquidê!, incluindo sêrn

limitição, a substituição dâs rêíeridâs Alienaçôes Íiduciárlâ5 dê lmóv€is, exceto pelo

disposto na Cláusulô 5.4.6 deste Termo deSecúdtizaçâo ê no.eso de definição dã ordem

ê dàIoíme da e,(cussão dâsAlienãçóes tiduciáriàsi {vlli} àos quóruÍts de iostalâção e/ou

dê deliberãção dâs assemblêies de Íltulâres de CRI; (kl reallrâção de quàlqueí

amonizôção êxtráoídináíiâ oú resgàte ântecapôdo dos cRlíro§tÊrmos das Cláusulâ9 6.4

ê 6.3 deste Íeímo de sêcuritir.çâo, íespectivahentê; lrl quãlqúeí alteração à5

pÍevisôes n.s Cláusulas 6.4 e 6.5 dêsta Teímo de Securitização; e/ou (xi) qualquer

liberâção e$êc{Íice com relàção a um inãdimplemento da Devedora (sempÍê

considerando que quâlquer llbeÍação de um evento, núma dâtá êspe(ificâ, não siSnifica

llberação de fetos posteriores), deveíão ser aprovadàs em pÍlmeira convocação dâ

Àsêmbleia deÍitulaÉs dos cRlpoíTitulôíes de cRlqLle repíesentem, no mínimo,70%

(retenta por cênto) dos cRlpresentet à reÍeíida Ass€mblêiã Gerâlde Ítularês do9 cRle

em quàlquer convocâção subsequente, por Tltulares dos CRI quê íepresentem, no

minimo, 50% (canqueôta poí cênto) mars um dos cRl presentes à reÍeíida Asembleie

6erâl dê TitulôrÊs dos CRl, dê§de que os presentes em qualqueí Asseínbleià Gerâl de

Thulaíes dos CRl, em primeira ou em segunda convocàção, reprêsentêm, no minimo,

S0% dos cRlem circulâÉo.

U.15. 9!qp9E!-p4e.bÍ38É9: lndependentemênte das foímalidades prêvi§tãs nô lei e ne§te

Têímo, será consideíàda regularmente anstalada ã AssemblÊie de Íalulâres dos CRI a que

compãrecerem todos os Titúl.rê5 dos cRl, sem prêjuízo das disposiçôes relãcionadâs com os
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quóruns dê dellbêrâção êstabêlecidos neste Teímo de Secuíitizaçâo

11.15. Diso€nsàr É dispensada a necessidade de convoraçâo e Íeallzação de Ássembleiá de

Tltulares dos CRI sempre que tâl alteêção decorrer e,(clusivàmente: (l) dâ n€cessrüde de

atendimentoa exiBênciàsdê ádequaçãoa normasle8ais, aegulamentaíes ouexiSénclasdâ CvM,

ÂNBIMA, 83 ê/ou demeis regulâdores; íll) quendo vêíificido erro môtêrial, seja ele um eÍro

Bíosseiro, de digltâÉo ou aritmético; e (lli) em virtude dõ atuali.ação dos dados cada5tÍais dàs

Pànes, ràis como alteração na Íazão soEial. endereço e telefoner enúe outros, desde que não

hâja qúalquer custo ou dêspesa àdicaonal pârâ os Íitulàrês do CRl,

cúusura Dozt - DtsPEsas DA EMlssÃo

12.1. Emvinude da securiti.ação dos Créditos lmobiliários íêpresentàdos pela CCl, bem como

diante do disposto na Lei n.99.514/97 e nos âtos e instri/ções €mànâdos pele CVIú que

êrtabelecem asobri8eçóe5 da Emissora, sêÍá devido a e5tâ, durântê o todoo pêrlodo devi8ência

do5 CRl, taxa de administração, no valor de RS3.0O0,00 (tíâs mil rêâis) ao mês, átúãliz.da

ãnuãlmênte pelãvariecão acumulada do IGP-M, ou na falta deste, ou ôinda, na impossiballdãde

dê sua utllkaçeo, pelo Indice que vier a substitui-lo, aaLttladas pío íoto die, se necêssáÍao, â ser

pagà à S€cuíitkadora no 1a (primeiío) Oia Útil ô contàr dâ datà de subscrição e intê8íelizàçào

dos CRl, eas demais na Oatã deVeÍificação dos meses subsequentes ãté o Íesgâtê totôldos CRl.

12.1.1. a remi/neração deíinida nesta Cláu5ula 12.1 continuârã sendo dêvidâ, mêsmo

eús o vencimento dos Cnl, caso a Emissora aindã êstejô àtrrâído nà cobrançô de

Créditos lmobiliário5 lnàdimplidos, íemoneração esta que será calculada e devida

propoícronalmente aor meses de âtuàção dâ EmÍssoía.

12.1,2, Ceso à Devedoía ãtrase o pagamento de quelq!êr remuneÍãção prevista nestã

Cláugula, estará sujeila e muha moràtória à t.xa efêtiva de 2% (dols por cento)hcidentê

§obre o vôlor em âtrôso, bem como â juros morâtórios à texâ eíetiva de 1% lum por

centolao mês, ancidentes robíe o vàlor em àtÍaso, calculâdos diã â dia,

12-1.1. Os valoíes rêíêíados nestã Cláusula 12.1 serão acÍescidos dos impostos que

incidem sobÍe a preltação desses seNiçoí, tals como l5S (lmpoitos lobíe sêruiços de

Qualquer Nàtureza), CSSI lContribuição Soclôls,obíe o Lucro Uquido), Pls (Contribuição

ôo PíoSrame de lntegíado SoEial), COIINS {Contrabuição paÍa Financiamento dá

segurldâdê sociâl),|RRF {lmpostode Rênda ietado nà Fonlêle quaisquer ôutÍos trlbutos

que vênhãm a incidir sobre a rêmuneração dã Emissora, nã5 âlÍquotes viSentes na dãta

de cadâ pãgamento.
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12.1,4. caso náo s€jàm quitâdor em die todos os impostos e demâis lÍibutos qúe

lncldôm ou venham ô incidir sobre os imóveis onde estão localiiàdos os

Empreend;mentos e/oú sobre os Empreendimentos. poderá a Securitizadora Íazê-lo,

com recuísos do PetrimônioSeparado, clesdê quê prêviãmente ôprovado pêlos Íitulaíês

do5 CRI reunidosem Assemblera Gêrãl de Tituláíê§ de CRl, ficândo a Oêvedoíâ obrigàdô

a reembolsá.|. dôs quântias despendidas, no prâro de àté 2 Ídois) Oiàs ÚteE apos

recebimento de notificação êncâminhâdâ pela SecuÍitizadora, sob pêna de, sobr€ tãis

quentiâs, incidií os encàrBos moratórios píevislos no Contràto de Cessão e nos

lnstrumentos Pâíiculâres de Âlienãção Fiduciáíiâ de lmóvel§, conforme aplicável. as

deliberaçõês tomádas pêlos ÍitulàíÊs dos CRI nos têrmos derta gáusulã deveÍão ser

aprovôdâs pelo quórum definido nã Cláusula 11.14 acima.

12.2. qe$Cri:_CaEtliEêd9leEê.dq: São de5pesás de responsabilidade do Pâtramônio

sepôíadoi

(al as despesàs com a gÊstão, cobrençâ, contabiliràção (Íegistro contábil

indêp€ndêntel, ãuditoíie, íêala..ção, administração, custódia e llquidação do! Créditos

lmoblliáriosedo PatÍimônio SepârãdoeouÍàs despesás indispensáveis à adminastíação

dos Crédhos lmobiliários;

(bl âs derpesas com teraeiíos especiàlistes, àdvoSados, ôgente escriturador,

contado.es, âuditoíes ou fi§câis, b€m (omo ãs despesôs com procedimentos legais,

inaluindo mâ9 sem limitação, depósito judicial e sucumbência, incorridas pÀrà

rêsguerder os interesses dos Íitulares dos CRl, do Â8ente Flduciáíio ê/ou dâ Emissoíe

ê/ou r€làcionãdos à reeliraêo dos Créditos lmobíliários inlegíaíter do Pàtrimônio

sêpà6do, quedeveíãoser, sêmpÍeque possível, previámênte epíovâdâs ê pa8as pelos

ntulâres dosCRl. No càso do risco desucumbência, o Âgeítê Fiduciário podeíá solicitâr

Barantia aosTitulaíei dos CRl. Íàisdespesas incluemtambém os Eastos aom honoráíios

àdvocôtíaios de teíceiÍos, depóritos, custôs e táxàsjudiciáíiâs oas açôes propoías pêlo

ÂBentê Fidúciáíio ê/ou pela Emissora ou contra o Agentê Fiduciário e/ou cofllra ã

Emissorà intentades, no exercicio de suas funções, ou eindô que lhe causem prejuízos

ou Íiscos Íinanceiros, ênquânto rêprêsêntànte dã comunhão dor Íltulâres dos CRl, ou

Emassorâ dos CRl, bem como e remunêíaçáo e as despê5ô5 reembolsáveis do agente

Fiduciário nà hipótese de a Emissorâ peímenecer em inadimplência poÍ um p€íÍodo

9upêrior â 30 (tíinta) dias, podendo o ASente Faduciáíio solicitar earantia préYiã do

lnveitidoí parâ cobertura do ílscoda suEumbênciâ;

(a) ôs desp€sas com publl.ôções em 8eíâl (poí exemplo, edÍtaldê convocàção dê

AssêmblÊia Gerel dos Titúlarer dos CRl, âtà dà Assemblêia Gêrel de ltulares de CRl,

ânúncio dê comunicãção de disponibilidàdê dô relàtóíio anual do agênte Fiduclário,

entre outrosJ, notificações, êxtração de certidôêt, Íotocópiô5, dêspesôs cartorá ãs,

trensportê, alimêntação, viaSens e estldias, aoítetos teleÍõi|iaos e/ou conlercnce coll'
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nêaessáriàs ao orercício dâ funçáo d€ Agente Fiduciário e dâ Emissorã, durànteou após

a prestação dos serviços, mas em razáo desta, serão pã8as pelo Patrimônio Separàdo,

desdê que. semprÊ que possivel, eprovedãs previâmente pelâ Emissorã, nà quâlidâdê

de administíôdorà do Patíimônio Separado;

ldl a5 laras e lribulos, de qualquer natuÍeza, àtualhente vigenter, que tenham

como base de cálÊulo receitat oú íesultádos âpurados no âmblto do Pâtrimônio

Sepãrado;

lêl as êventuãis taxás e tributo§ quê, i, pâÍlir dâ Dâta de Emissão dos CR l, vênhâm

a ser criados e/ou majorados ou quetenham sua base de cálculoou bã5e de iocidênciã

ahetâda, quêitlonãda ou rêconheclda, de íorma a rêprêseôtâí! de foÍma âbsolutâ ou

rêlâtive, um incíêmênto dâ trlbutâção incid€nte sobre 09 recursos do Patrimônio

Sepàrâdo, sobre os CRIê/oú sobre os Cíéditos lmohiliános;

(fl as peídas, danos, obriSações ou despesas, incluando taxas e honorãrios

advocatícios â.bitrâdos pelo juk, decorÍêntês de sêntênça tÍànsitàda em iulgàdo.

resultantes, diretã ou indiíetãmente, de emissâo dos CRl, êxceto se tais perdà§, danos.

obrigações ou dêspesas Íorem resuhentes de inôdimplemento, dolo ou culpa por paíe
da Emissora ou de seus adminislíâdores, empreSados. consultorese agentes, conforme

vier a serdeterminádo em decisão ludlcla I final proíeída pelo juiro competente;

l8l as despesâs prÉvislas nâ cláusulâ 9,4, àcimâ, íefêrente à íemunerâção do

ASente Fiduciárlo. hem como aquelàs custes e despesas canorárias em que o Agente

Fiduciáriovenhà à incorrêrno decoííêrdâ emlssão íêlacionâdâ eostêrmos de qulteção

e aaompânhamento das Sarantias;

(h) as despesàs incorridàs pêlâ Emissorã com o depósito. uso, rcgistío ê cústódlã

dá Ccl, represêntâtrvà dos cíéditoí lmobil'áíosj

(l) despesar com â êv€ntuôl contíatação de emüesa de rotihg, caao â referide

contratação venhê a ser solicltàdâ pelos TitulàÍes dos CRI ou poÍ qualquêr novà

regulamentâção;

0l todos ol cüstos e despesàs incorrados pará salvâgúârdar 05 dlreitos €

preío8âtlvas dos Ítulares dos CRI; €

(kl demais despesas píevístas em lei, na regulâmên!àção aplicável, ou nestê

leíno de Secuíti.ação.

12.3. Oe5o€sâs suoonãdâs oelos Titulares do! cRl: Consaderando'se que a responSabilidãde

dà Emirsorô re limità ao Pàtrimônio sepôràdo, nosteÍmos da Lein.e 9.514/97, caso o PâÍimônio

S€paíâdo seja insullcaente pâÍà arcàícom asdespe§es m€ncionadàs na Cláusúlâ 12.2 acima.tais
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despesa5 serão suportades pelos TitulàÍes dos CRl. ne proporcão dos CRltitulados porcada um

deles mêdiântê àportede íecuísosdo Patimôíio Sêparado,

12.1.1. as despesa! do Patrimônio Seperâdo seíão àícâdãs pelos Créditos lmobiliáíios,

repÍesentados pela ccl que remuneràm âo5 cRl objêto dêstâ €missão, conforme o

pÍesentê Íêrmo de s€curitiração.

12.4. Ee5te!leulid.a.dg:CA!-!!sLêrC!-ds5l8!i Observâdo o disposto nas Cláusulas 12.2 ê 12.3

àcimà, são de responsabilidade dostitularesdoi CRll

(a) eventueis dêsp€ses ê taxas relatlvàs à neSociaçâo e custódia dos CRI não

compreendidas na dercrição da Cláusule 12.1. âcimâ;

(b) todos os custos e despesas incorridos pôra salvà8uôrdaí oi diíeitot e

preríogetivãs dor Titulares dos CR l, observada a Cláusulâ 12.4.1 e aba ixo; e

(c) tíibutos diíetos e indiretos in.identer sobre o anvestimento em CRl, incluiído,

mas nâo se limitando. àqueles mencionados na Cláusulà 13.1ábâi,(o.

12./t.1. Nocesode trânsfeíênEiadâ admanistraçãodo Pâtrimônio Sepaí.do paía outra êntidade

qúe opere no sistemâ dê Finànciamento hobiliáno, na5 condlçôes píevistâs neste

Termo dê S€curiti,ação, os íeaursos nece5sáíio9 pâre cobrir às dêspesar com medidas

judiciàis ou extÍajudiciah, neressáriâs à rãfuâguaída dos dlíeitos ê preírogâtives dos
'l'ltulãres dos CRl, deverâo ser, sempre que possível, previamente apÍovàdás pelos

Ítulaíes dos CRI e âdiântâdes ào A8ent€ riduciário, nà propoíção de CRI detidos. na

dâtâ dâ Íespêctivà âpíovàção,

f2.11, ApgÍlgjg_Bcllllgf. Caso qualquer um dos Titulâíês dos cRl não cumpra com a5

obrigações de êventuôis apones de reaursos na contà do Patrimônio Separado, para

custeaí eventuài' detpêrâs necessáfiâs â salvaguardar seus interesses, e não heje

íecuísos suficientes no Pêtrimónio sepãrâdo pôre haer frente à tal obriSação, â

Emissora estará autorizada à realizãr à compensação de eventual Remunêráção a que

esse fitulãr dos CRI inâdim plente tenhâ dheito com os veloíês 8àstos pela Em issorà e/ou

pêlo Agente tiduciárlo e/ou pelos dêmeií Ítulaíes dos CRI adimplantes (om estas

deípesàs.

12.2. 5e, apóe o pagamento dâ totàlidade dos CRI e dos .usto5 do Patrimônio sepâíado,

sobeiãrem Crádltos lmobillárlos selâ nâ forma de reculsos ou de créditos, tais recuísos e/ou

créditos devêm ser restltuídos pêlà Emissora á Devedorâ, conÍorme 5uã propoíção sobre os

cÍéditos lmobiliários à épocâ, sendo que os crêditos nà Íorma dê Í€cursos liqudos ds tributos

(induindo seus Íendimentos liquidos de tributos) rettituídos à Devêdorà, ressalvâdo§ à Emissora

os benefícios Íiscais oíiundos dêstes rendimentos,
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13.1. @: As íegrâs gêrais relàtivôs aos

principah tíibutos aplicáveis aos lnv€stimentos em CRI encontram-se descritos a seguir- Todo§

os tÍibutos àbàixo mêncionâdos são de Íesponsabilidade dos lnvêstidoreg. Câde lnvêstidoídeve

àvaliar os impãctos tÍibúáÍios rêlâtivos ào seu investimento em CRl, não dêvendo coísiderar

unicamente as inÍormâções contidaràbairo, Recomêndàmo5 que cada lnvestidor contulte 5eus

próprios àrsessores quânto à tributaçàoa que deveeÍaÍsujeito ôa quàlidâde deTitulrrde CRl,

levando em consideraç5o as circuístânciâs e5pecíficãs de seu invertimento.

cúu5ULA fRTz€ - ÍRATAM€NÍo TRIBUTÂRIO APUCÁvEL AOS IÍTVIÍIOOR€S

l.até 180 dias,22,5% lvant€ edois virgula canco por cpnto);

ll.de 181a 360 diâs.20% (vinte porcento);

lll.dê 361a 720dies,17,5% (de2essete vkgulâ cinco porcento); e

lv.âcimã de 720diâr,15% lquinrê por Eento).

13.1.1. Pessoas Íisicas rêíidentêr no Brasili A remuneÍàçâo produridã por CRI êstá

irentá do imposto de rendà (na fonte e na decl.r.çào de ãjustê ânuàl)pôrfoíçá do âni8o

3q, [. dâ Lein.e 11.033/ 2m4.

11,1.2. oe ôcordo com o entendimento dâ secíêtâriã dà ReceÍtô F€deral do Brãsil

lenigo 55, paÍágíâfo único, da lnstíuÉo NorÍnativâ RFB n.e L585/2015), íêíêrida

igenção âbíãnge íêndimêntos decoír€ntê5 da aplicação em CRl. hem como o8ànho dê

c.pitalauíerido na ãli€nâÉo ou cessão do CRl, independentemente de à op€ràção ser

reãliladâ em bolsâs dê valores, de mercadorias, deÍutúros ou a9*mÊlhâdea.

13.1.1. Pessoôa iurídicás não'finãnceiràs domi(iliàdas no gÍasil: Olratamento tributário

dê investimêírtos em CRIé, vaa de re8ra, o mesmo aplicável â investimêntot em títulos

de rênda fixal

l.l sujeição dos rêndimentos ao lmposto de Rendà Rêtido nâ Fonte ("EBE"),

mediante âplicação dâs sêBuintes elíquotôs regressivas, dê ecôrdo com o prâ2o da

âplicâÉo:

(bl íendlmentos dêcorentes de investimsntos em CRI devem compor o lucro rÊâl

ou píerumldo {base trlbutâdà pelo lmposto de Rend. da pessoa.Jurldlca "lRPJ")e a base

de cálculo dà Contribuição Social sobÍe o Lucro úquido ("eS!!") da pessoa luridrce
investidorô, à5 alÍquotàs cabiveis. Âlém disso, tais íendimentos devem ser tributados

pelo IRRFàs eliquotâJ reg.êssivás mêícionôdôs acima. O IRRF pago de acordo corn essãs

re8rà§ deve ser consideÍâdo ânteripàçáo do imposto ds íêndã d€vido pêlà pes5oa

luridiaã âo término do respectivo período deâpuração; ê
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(c) com íeleção à contÍibuição i,o Píogràma de lntegíãção Sodàl ("el§") e á

Contribuição para o Íinanciamento da Seguridade Soclal ("COFINS"), rendimentos e

8anhos de capital decorrentes de investimento em CRI poderão estãr sujêitos à

incidência destas contnbuiçõês, acaso o beneficiário pessoa jurídicà não íinanc€iÍà

âpure essâs contribuições por meio do regime cumolativo, à àlíquotà combinâdá dê

3,65% Íhã discussão quanto à ertensão do têímo receite brutâ indlcâdo no ertigo 3e de

Lei 9.718/1998, com a íêdação dàdâ pela Lêi 12.97312014, bem como diãnte dâ

revoSàção do pã.á8ráfo 1o dêsse mêsmo ârtigo l€gâl promovido pelà Lei 11.941/2009)

ê devem estãrsujêitos à incidência dêstàs contrlbuiçôês à âliquota combinada de 4,65%,

no caso de o beneficiáíio pessoâjurídicâ não-finênceirà observaro regime de apuÍãçâo

não cumulâtivo des!as contribuições (conforme previsão do Decreto 8.425l2015).

No caso dás pessoas jurídi€âs que teohãm como àtividade prircipal ã êxploração de

operãções finâncêiras, como, por exemplo, as instituiçõês finânÉeirã§ e entidâdê!

âssemêlhâdâ!, à íemunêráção confeíidã ã títulô dê pagãmento dos juros dos CRI é

considerãdâ, pelâ Rêceite têdêrel do BÍâsil ê pelã Procurãdoria Gerâl da Fazênda

Nacional, como receita opeÍacionâl dessas pessoas juíídicôs, estando, portânto, sujeita

à tributeção pelã contribuição ao PIS e pela COFINS, nã Íorma da legislàção aplicávelà

pes§oajurídicà que e eufeíir.

13.1,4, Outras oessoas iurídiaas domicilladàs no Bràsil: Os íendamentos ê eanhos de

cãpitãl áufeÍidos êm investimentos em CRI realizêdos poí instituiçôes ÍinanceiÍãs,

segurãdoràs/ entidedes de pí€vidência privadá fechâdàs, entidãdes de pÍevidênciá

complementâr âbeítâs, sociedâdes de cãpitâlizâção. corretoras e distribuidoràs de

títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercântil tâmbém devem

compor o lucro reale basede cálculo da CSLI dessas pessoasjurídicàs. Íàis rêndimeôtos

e gânho de capital, contudo, não estão sujeitos ao IRRF. Pode haveÍ incidência do PIS e

da COFINS, a dependerdas ciÍrunstánclas especiícãs do lnvestidor.

13.1.5. Fundos de investimento constituídos no Brãsil: Como íegrã geral, rendimentos

e gãnhos de capital auferidos porír.rndos de investim€nto brãsileiÍos em decorrência de

investimentos que compóem suà carteirà não estâo sujeitor à üibutâção.

ou domiciliados no exterior quê lnvistàm êm CRI no Pãís de acordo com as normâs do

Conselho Monetário Nàcional (Resolução CMN n.e 4.37312014):

13.1.6. Residentes ou domiciliados n o exte Íior: Relãtivãmente a investidores residentes

(al no ceso de investidores que não sejâm íesidentes ou domiciliados emjuíisdição
quê nãotribute a íendâ, ou que a tribute a aliquota Injerior ã 20% (vintê por cento), os

rendimêntos dêcôrrentes de inve§timento em CRI dêvêm, via de regÍa, sujeitãr"se ao

IRRF à alÍquotâ de 15% (quinze por cento);

12t6793!11697/12
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(b) no côso de rnvertidores íêsideôtês ou domicilladoí êm jurisdição quê fião

tíibut€ e rendá. ou quê à tíibute a aliquota loíerioÍ a 20% ívinte por cento), o§

rendimentos deaorente, de inv€stimênto êm cRl devêm, viâ de regra, sujeitar-se ao

IRRF de ecordo com às mesmôs regràs aplicáveis ôos íesidentes ou domiciliados no

Bíôsil, anteíloímente descíltàs; e

(c) independentementê dàs características do investidor resldente ou domiclliádo

no exterior, ô liquldâção da opeíâção de câmbio relátivâ âo in8íesso de rêcuísos no

8íasil pôrà lnvêstimento em CRI suieita-se ao lmposto sobre Operaçôes de Cámbio

("logÉo!io") à alíquora zero. A liquidâção da operàçJo dê cãmbio peÍâ sâídà de

íecuísos íelâtivà eo meimo investimento sujeita-se ao IOF/Cámbio à âliquota ,eío, A

elíquota do IOF/Cámbio podÊ sêr âumÊntãdâ â quàlquêí tempo p.íâ âté 25% (vinte ê

cinco por cento), por meio dc deúêto presidênciel.

ü.1.7. lQIl!!!: o lmposto sobre Operaçôes Relativas a Íitulos e vâloíês Mobiliáíios

{"1!lE&!1"}in€ide sobrê hvêstimentos em cRlà áliquota.ero. aaliquota do lOÍ/Ívlú
podê ser aumentâdã pàrâ âté 1,5% lum viÍgulâ cinco poí cento) ao dia, por meio de

dêcreto presidenciâ1.

14.1 euUtgEElE: os fatos e atos íelevôntes dê inteíesse dos Íitulares dos CÂl (excetuados

os atos e fãtos íelêvantes de àdministÍação ordinária da Émissora), bem como e9 convocações

paía as respedivas Assembleias Gerais de Íitulares de CRl, 5erào realirâdos mediante

publacâção de editalnoiomalem que a Emissora publica seus atos societáíios, sendo cêÊo quê/

todas a9 degpesascom as refeÍidas publiceções, serâoârcadâs pêlo PatÍimônio SepâÍado.

14.2. As demàis informaçôês pêriódicas oídináílàs da Emis55o, da Emissora e/ou do Agente

FiduciárioseÍâo disponlbilizàdas ao mercado, nos píazos leSais/ou reSulamentares, pormeiodo

sistêmã de envio de iíformaçôe! periódicas e eventuais da CVM.

cúUsuTA QUATORzE. PUBI-IcIOADE

cúUsUIÁ QUINzI -REG|Íno Do TIRMo oE sEcuRÍTIzAçÂo

cúusura D[zEssErg IoÍrFrcÂçÕrs

15.1. 8rE!4Íq_dg_El!!9_dele!!Íi!i!açiq: O presente Termo de Securitização será íe8istrado

na lnsttuiçâo Crrstodiaotê, nos termos do parágrafo único do àrtigo 23 dã Lei n.s 10.931/04,

ocasiáo €m quê ô lnstituição Custodiante êmjtÍá e deElârâção constànte do Anêxo Vl a este

Têímo dê Sêcurithaçâo.

f5.1. ego!!i!!gle:: lodas as comunicações entre âs pártês s€.ão consideradas válidas a

partirdoseu rsEebimento nos endereços coostantês abôixo, ou em outÍoque as partês venham

à rnd'câr, por escflto, duíante à vrgêncie deste Têrmo.
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HAB]TASEC SECURITIZADORA S/Â

Avenidà EriSadeko Faria tjÍna, n.e 2.894,9! âídâr. coniuíto 92,

São Paulo, SP - CEP 014S1{m
At.: Marcos Ribêiro doVallê Neto

e-fi ôil: íhonitorâmento@habitâ5ec.com.bí; mrvalle@habitâsec-aom.br;

Íel.: +55 (11) 3062-1737 ou +55 (1113062-6902

Poío o Agene Fiduciútio

vóTTx DIíRIBUIDoRA DE TÍTuToS E VALORES MoEuÁiDS LIDA.

Avênidâ BÍigadeiro fârie Liínâ, ít.e 2.277 , .i. 2O2, CEP 01452-000

São Paulo, SP - CEP 01452+m
At.i Flavio S.arpelli/Eu8ênaa queaíoga

e-màil:àgenteidúciãrio@vortx,com,br

Tel.: +55 (11) 3030-7177

Sitê: www.voab(.com.br

15.2. çA.!!iCeÍ!§êq_-g!§_!QO : As comunicâçóês sêrão consideràdãs êntrêguet

quàndo Íecêbides com "àviso de rêcebimênto" êxpedido pelâ Empíêsâ 8rârileirâ de Correiôs ê

Íelégrafos - ECT, no5 endeÍeços .nen.ionados neste TeÍmo de Secuíitirâção. As comuniràçôet

feita! por fac-slmile ou correio eletrônlto selão consideaàdaa reaebidas nâ dãta de seu envio,

desde que seu recebimento sêjã conírmado àtíàvés de andicativo (íeciboemitldo pelâ máqúinâ

utiliràda pelo íemetentê). Os rê5pectivos originais deverão ser encaminhados para osendeíeços

àcima em ,té 5 Ícinco) Dias Úteis após o envio dã mensà8em. A mudânça de qualquer dos

endêreços acima deyeíá ser comunicâdô à outra perle pela parte que tiveí seu endêreço

alterado,

cLAUSUTÂ DtZtSSETI - RTSCOS

17.1. 8i§@!: O inv6timento em CRI envolve umà sêrae de ritcos que deveÍâo ser analisados

independentemêntê pelo potenciêl investidor. Pârâ todos or fins destâ Cláurlla, são

rncorporôdos â êst€ Termo de Secuítirâção todor 05 fatores de íisco íelacionãdos: (í) à Helbor;

lill âos à.ionistas da Helbor; lill) às contíoladês ê coligàdàs de |lêlboÍ; (lúl âos fornêredores da

Helbori (ú) aos clientes dà Hêlbor; ívll eoi sêtores da econoíniã nos quars a oevedora atuâ;

(üllàs queíões socioâmbientaii; (vlli) que selam divulgados pela Helbor, de tempor êm

tempos, em sêu Formúláíio de Referêôcia, elaboradoeôtualiràdo. nostermog da lnstruçãoCVM

n.a480, dê 7 de deuembro de 2009. O Formuláíio dê Referêncià mais âtl.,âl dê Hêlbor na dàta

deste Íermo de Securiti.àção é o "Formuláílo de Referência - 2019". Adicionalmênt€, estão

descíitos a sêSuiros riscos, não êxâustivot Íelãcionàdos, erclusivâmente, àos CRte à estrutura
juridica dà prêsênte emissào:

(â)

(

Risco da d€teíiora(ão dà ou.lidàdê de crédito do Pàtrimônio Seoer.do oodêÍá
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No câso dê inâdlmplêm€nto dos cíéditos lmoblliários pela DevedoÍa, o valor a ser

recebldo pelos Titulôres dos CRI poderá nãô ser suficiêntê párã íeêmbolser

integralmentê o investimeôto reãlizâdo. Neíe caso, nêm o Petrimônio Sêpâíâdo, nem

mesmo a Emissora, djsporão de outrasrontesde recursos pârê sàtisfâçãodos iôteresses

dos titulares dos CRl.

(c) Risco dê crédito da Hêlbori o risco dê crédito destà op€ração encontía-se

conc€ntràdo nã Helbor. Destâ formâ, a cápâcidâde de pagãmento dos cRl está na

cãpacidade da Helhor de cumprir com suas obrigãçóes previstãs nà CCB e no Contrãto

de Ce5são. O descumprimento, pela Helbor, da obriBação de pagar os valores devidos

implicãrá no descumpÍimêfito do pagámênto dos CRl.

(dl Baixà Ljouidez no MerEado Serundário: O meÍcàdo secundário de CRI no Brasil

àpresentà bâixâ liquidêz € não há nênhuma gaÍantia de que existiÍá, no íuturo, um

mercado para negocieção dos CRI que permita suã alieÍ!ãção pelo5 subsc.itores desses

vàlorês mobiliários caso estes dêcidam pelo desinvestimento. Os titulares dos CRI que

ÀdquiriÍem os CRI poderão encontrãí dificuldad€s pàra negociá'los no mercado

sêcundár;o. devendo êstar pÍeparados parà manter o inveíimênto nos CRI âté ã Dàtà
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(b) Riscos R€lativos ao Paeamento Condicionado e Descontinuidade: as fontes de

íecursos da Émissora pôÍa fins de paBamento àos Íltulâres dos CRI dêcoííem diíetâ ou

lndiretam€nte dos pâgâmentos dos Créditos lmobiliários. Os reaebimentos de tais

pagâmêntos ou liquidação podem ocorrer posteÍiormente às dãtãs previstâs pârâ

pagamênto dejuros e amortizações dos CRl, podêndo causar descontinuidáde do fluxo

dê câixâ espêíado dos cRl. Após o Íecebimento dos referidos recursos e, se for o càso,

depois de esgotados todos os meios legais cabiveis parà a cobrãnça judiciâ] ou

Êxtrâjudiciãl dor Cíéditos lmobiliários, câso o vàlor recebido não seja suficiente para

saldàr os CRl, a Emissora oão disporá de quaisquer outràs fontes dê recuÍsos parà

efetuero paEamento de eventuaas seldos âos titulares dos CRl.

i2{6798v11 697/12
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são lastreãdos nos Créditos lmobiliários, os quais foram vinculados aos CRI por meio

desteTermo de Securitização, ôo quàl foi instibído o Rêgime Fiduciário e constituÍdo o

Pãtrimôírio Sepârado. Os Créditos lmobiliáraos representam créditos detidos pela

Emissorà contíâ a Devedora. O Pàtrimônio Separado constituido em favor dos TitulaÍÊs

dos CRI nào Eonta com quãlqueí garântia flutuante ou coobÍigação da Emissorâ.

Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Tltulares dos CRI dos montantês

devidos depende do pãgãmento dos Créditoc lmobiliáílos pelã Devêdoíâ, em têmpo

hábil parâ o pâgâmento dos valores dêcoríentes dos CRl. a ocorrênciâ de eventos que

afetem a situáçâo econômico-financeirô da Dêvedora poderão ôfetâr ne8ativamente a

capâcidade do Patr;mônio Sêpârâdo de honrâr sues obriSaçôes no que tanSe o

pâgamento dos cRlpelá Emissorà,

q
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(f) Risco dâ não reàlizâcã .lâ .ârtpiÉ .lê âtivô(:

(ê) Rhco dâ êxistênciã de Cr€doíes Privileeiados: A Mêdidâ Provisóriã n.e 2.158-35,

de 24 de a8osto de 2001, ainda em vi8or, em seu à.tigo 76, disciplina que "as noímas

que estabeleçam a ôfetaçãoou a separôção, a qlràlque í título, de patrimônio de pêssoâ

física ou jurídic, não produaem efeitos com relação aos débitos de natuíezà fiscal,

previdenciária outrabalhista, em especialquanto às garantias e aos prlvllégios que lhês

são ât buidoí', Ademais, em seu parágràfo único, elâ prêvê que "dÊsta forma
permanecem rêspondendo pêlos débitos ôlirefeíidos àtotalidôde dos bens e dâs íendas

do sujeito pa§sivo, seu espólio ou sua massa íalida, inclusive os quetênhâm sido objeto

de separação ou afetação"-

Poí força da norma ãcima citada, os Créditos lmobiliários e os íecursos delê decoríentes,

não obstânte sêrem objêto do Patíimónio Sepaíâdo, podeíão ser âlcançôdos por

credores fiscàis, tràbalhistas e prêvidenciários da Emissorà e, em alguns câsos, por

credorcs trãbâlhistes e píêvidenciárior de pe§§oàs físicâs e jurídicàs pêrtencêntês âo

m€smo Srupo econômico dâ Emissorâ, tendo em vistâ âs normas dê rêsponsâbilidâdê

soiidá ria ê subsidiáÍiâ de em presas pertencentes ao mesmo gru po econômico existentes

êÍn teis cã§os. Caso isso ocoarâ, concorrerão os detentorês de3tes créditos com os

Íitulârês dos CRl, dê forme pravllêgiãdá, sobre o píoduto de íealireção dos Cíéditos

lmoblliários, em caso dê falênciâ. Nesta hipót€se. ê possível que Créditos lmobiliários

nào venhâm a ser suÍicientes parâ o pagamento integràl dos CRI após o pagãmento

dequeles cÍedores,

A Emissora é uma companhia

emissora detitulos representativos dê aréditos imobiliários, têndo como objeto sociãla

aquisição e se.uritiràção de créditos imobiliários àtravés da êmissão de CRl, cujos

patrimônios são âdministrados separadamente. o Patrimônlo separado tem como

principalfonte de recursos 05 Créditos lmobllaáraos- Desta íormà, quâlquer atraso ou

falta de recebimênto dê tais vâlores pelâ Eííissorã podêrá áfetár negativamente a

capacidade da Emissora de honraras obriBaçôes decorrentes dos CRl. Nà hipótese de â

Emissorà ser declaràda insolvent€, o Agentê Fiducaário deverá assumir à custódia e

ãdministração dos Créditos lmobiliários e dos demâ is d ireitos e aressórios queintegrâm

o Patrimônio SêpárBdo. Em Assembleia Geral, os Íitularês dos CRI podêrão dêliberar

sobrê es novâs normãs de administração do Patrimônio Sepàràdo ou optãr pela

llquadaçâo deste, que poderá ser insuficiente pãra o cumpramento dâs obrigâçõêr dã

Emissora perantê os Tihrlares dos CRl,

4

(t) Falência. recuoeracSo iudicial ou extÍaiudiciàl dô Emissoía: Até que os CRI

tenham sido intêgralmênte pãgos, a Emissora poderá estar sujeitã a eventos deÍalênciâ,

recupêração judirial ou extrãjudicial. Dessã formà, apeser dê têrêm sido constiruidos o

Regime Fiduciário e o Patrimônio Sepãrado sobre os Créditos tmobiliáÍios, êventuãis

contingências dã Emissora, em especiâl âs flscàis, previdendáíias e tíâbalhistâs,
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podeíão âíetàr tâis Cíédito! lmobiliários, principalmente em rarão da Íaha de
jurisprudênciâ gigniffcàtive em nosso país sobíe a plena efiéciô da afetàção de

patrlmôÍlio.

(h) Manutencão do Redstío de Companhia abeÍta: a sua atuação como Emissora

de CRldepende da mânutgnção de sêu regjrtro de compânhie âb€rtejuntoà CVM e das

respedivãs autoíiaações so€ietárias. Câso a Emissorã não àtendâ âo§ Íequisitos da CVM

em rêleçáo às companhias ôbertaa, srrà autori.ação podeÍá ser susp€nsa ou mêsmo

cancelada. afetando às9im, âs luãs emissõês de CRl.

(ll Creicimento da Emjs5orà ê de seu caoítâl: O câpilal atual da Êmissora poderá

não sêr suficiente paía suôs futuras exigências operacionais e manutenção do

cíêscimento êspeíãdo, de forma que a Emissorâ pode vir a precisar de fonte de

financiamento erternas. Não se pode âssegurar que heveíá dhponibilidade de rapital

no momento em que a Emissore necêssitàr, e, (aso hàjà, er rondiçõês d€stã ceptação

podêriâÍh eÍetãr o dêrempênho da Emissora.

0, A lmooítância de uma Eouloe Ouãllficâdãr a perda de membros dà equipe

opeíecionalde Émllsora€/ou à sua incôpacidãdê de ôtr.ir e mântêí pessoâl qúalificado,

pode ter eíeito advêrso relevântê sobíê as atividâdes, situâção Íinãnceira e resuhados

opeíacionais da Emissora. O Sanho da Emissorã provém bàsicãfierte da secuíitização

de recebiv€h, que necessita de uma equipe especiàlizadâ, paÍâ oíiginâção,

estíuturâção, distribúiçâo e gestão, com vasto conhecimento técnico, operâcionel ê

mercadológicode nossos píoduto5, Assim, ã e/entuâlperdà cÍe aomponentes íêlevàntes

da equipe e a ancapacadadê de atrair novos talentos podêrià áfêtar a nossa càpàcidàdê

de Eeração de rêsultàdo.

(tl @: Todà a

aíquitetuíâ do modelo flnanceiro, econômico e jurídico desta Emissáo considerâ um

coniunto de íigores e obriSaçôes estipuladas através de contíâtos elatoràdos nos

termos d.legislaçáo em vi8oí. Entretaôto, êm razão dâ pouca môturidâdee da falta de

tradição ejurispíudêncià no mercado de capitais brasileiío no que tange a este lipo de

operação financêiÍa, em situâçôes de estresse poderá haver peídas por pane dos

lnvestidore5, inclu5ive decoÍrêntes do dispêndio de tempo e ÍeauÍsos necessáíios pàra

hzervaleras disposições contidas no5 documentos desta operaçâo.

ü

(t) Risco dê Éstruturà: A presente emissão de CRI tem o caíáter de "operàção

estruturàdã"; d€rtâ foÍmâ e pelas câracterísticas inerentes à estê conceito, a a rqúitetúrâ

do modelo finânaeiro, económico ê jurídico considera um conjunto de falores e

obrigaçôes dê pârte a pánê, êstipulâdos atrâvés d€ contratos públacos ou privâdos

tendo por diíêtriz ã l€8islâçáo em vi8or, No entanto, êm íârão dâ pouca mãtu.idade e

da fãltâ de vadição ejuírpíudência no mercado de capiteis b.esileiro no que tenge àí
opereçôes de CRl, poderá hãver perdás por p.rte dos Titulàíes dos CRI€m râzão do
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(r) Ej§lqlibúiLig: E re pode seí dêflnido (omo o íisco de perdas devido à criâção

ou majoraÉô d€ tribotos, nova interpretação ou, àinda, interprêtàção diÍeíente que

venha a 5e consolidàr sobre ô an.idência de quãisquer tributo§, obíiSandoa €mílsora ou

osTitulares dosCRl. novor rêaolhimentos, ainda qúe relativor a operàçõêriá efetuâdes.

{o, Alterâcões nà léihlacão tributária do Brasil ooderão áfetaí ôdversamente os

resultados oDeraclonait da Êmissora: O Governo Federal re8ularmente implemeota

alterações no re8ime íiscel, quê afetâm os panicipantês do retor de sêcuritazâção, â

Emissora e seus cliente3. Essas âltêÍàçôes incluem mudànças nas àlíquotâs e,

ocasionalmente, a cobránçá de tributos temporários, cujã àrr€câdáção á àssociâda à

determinádos propósitos Sovernàmentãis êrpêcííico§. Aigumãs dessas medidàs

poderão rêsultâí em aumento dâ cárga tributáriâ de Emissora, que poderá, poÍ sua vez,

influênciàÍ sua lucratividade e àfeÉr ãdvêrsemente os preços de serviços € seus

íêsuhâdos. Não hâ aarantiâ! de que â Emissorã seíá aapar de manler seus píeços, o

fluxo de cãixâ dê foíma a cumpÍiÍ as obriSaçõÊs àssumidas luôto aos tatulares dos CRI

por meio dor CRI se ocorrerem alterações signlficâtivàs no5 tíibutos aplicáveis às suas

opêíaÉes.

(p) Risco êm Func3o da oisp€nsa dê Reqistío ê dà Ofertar A ofertô dot CRl,

distrib!íd. nos termos da lnstrução Cvlú 476, está àutomata€amente da5pensadà de

registro perante a CVM, de forma que às anformâçõer pregtadas pela Emlssorà, pelo

cooídênedoÍ e p€lo Agente Fiduciáíio não foÍam objeto de análise pela rcíerida

âutârquiá fêderà|. Adicionalmente, os CRldistribuídos nosteímo5 dà lnstruçãoCvM 476

estão sujeitos à restdções de nêgociaçào. o que poderá ôÍetaí a liquidez do CRI no

merGdo secundáno em rârão destàs íestnções.

disÉndio de tempo e recuísos

(d Ris.o da ne.essidade de realiracão de aoortes na Conta do Patnmônio

(m) €íêitos dâ Elevacão Súbita da Taxa deluros: Â êlevãção súbita da târâ deiuros
pode reduzir a demândâ dos invertidore5 porúulos e valores mobiliários d€ tompànhia

b.asileiÍas e portÍtulos qúe t€nham seu rêndimento pré-firàdo em niveis inferiores âos

prãtlcãdos no mercado após â êleveção dâ tàxá de iurot, Neste caso, a liquidêz dos CRI

pode ser ãfetada desf âvolâvelmente.

(ql Risco dê Amoniz3cão Extraordinária ou Resrâtê Âíltecioàdo: os cRl podêrão

estar Írjeitos, nà formà deÍinida neste Termo de Sêturitizâção, à eventos dê

àmortização ertraordináraã pàrcial ou resSate anteclpôdo totâ|. a eíêtavâçáo destes

eventos poderá íesultar em dificuldades de reinvestimento por parte dos fitulares dos

CRIà mesmã taxã estábeleclda como.emuneração dos CRl.

il
ü

Seoàredo: Considelando que a responsàbilidade da Êmi5sora se limita ao Patrlmônio

Separado, nos termos da [êi nr 9.514/97, cãso o Pàtrimônio Sepaíado seià ansúficiênte
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peíê âÍcâí com às despesas dà Emissão, tôis despêsas serão suponadas pebs fnulaÍês

dos CRl, nà proporçáo dos CRltitulados porEàdâ um dêles mêdiânte àporte dê recuGos

do Patíimônio Sepa.ado, nos teímos da cláusula 12.4 desse Íeríno de Se(uriti2âçáo.

(s) Risco dê ausêncaà de OuóruÍn oarâ delibeíâcào em Assembleb Gerali

Determinadas deliberêçõês no ámbito da Assembleia Geral necessitam de quórum

qualiíicido parã serem aprovados. O respectivo quórum qualificâdo pod€ não ser

ãtingido e portânto a deliberação pode náo s€r ãprovêdã, o que podeíá impactàros CRl.

(tl Risco Íefurente à llm ita.ão do escooo da ãuditoriâ reslliâdà: Â àuditoria jurídica

íealizãda na prcsente emissão de Cil limhou-se a identiílaâr evênueas continSênciàs

íêlacionadas ào5 hóveis, à Davêdora e às Fiduciantes, âssim como eventuais ílscos

ênvolvidos na constituiçáo das Alienâções Fidudáíiãs de lmóveis, não tendo como

finalidàde, por exemplo, a análise de quêstões lê8eis ou adminútrativas, àmbientãis ou

de conÍrução relatives âos lmóvei§, ou aos antigos proprietáíios dos lmóvêis. A não

reali2áção dê euditoria juridica complêta, ronforme ãcima dêtcrito, não coofere a

segúrànçâ dêsejada com íelação à totàl ausênaia de contanSêncaas envolvêndo os

Crddltos lmobaliários e/ou os lmôveis, podeíldo ocôslonâr prejuízo ao5 Tltulares dos cR l.

lul Risco de hsuficiêocaà da Garantia Rêàl lmobiliáriâ: Possíveis vari.çôes no

mercado lmohilláíio podêrao, eventualmente, im pàctar o vólor de meÍcado do5lmií/eis

objeto dâs Àienações Fidu(iáriàs dê hóveis, dê formô positiva ou nêgetivà, dun nte

todo o pra20 da EInrssão. Asvaíiaçôês de preço no mercádo rmobiliário estão vinculàda§

predominantêmentê. màs não eralusivamente, á relâçãoêntíe a demanda e a ofertâ de

imóvêis de mesmo períjl, bem como à Íêrpectiva depíeciação, obsolesaênciã e

adequação paíâ or,,tràs àtavidades diferentes daquelãs Êr€rcidas pelos respectivos

propÍietáíios.

lvl Risco de não constituicão da aliena(ão Fidu.iá.ia de lmóveis e dà cessào

aiduciáriâ: Nâ presente dâta, as gãrantias outorgadas nos termos dos contÉtos dê

Alienâção Fiduaiáíiâ d€ lmóvêis e no Contràto de Ces5ão Fiduciária não se enÊoôtíàm

devidamente constituÍdás e êx€quíveis, na medida em que or Íeferidos contràtos não

íoram registíados no câítórios competentês. 05 praaos para obtençào dos referados

regastíos encontíam-se especificâdos Ílor íespect,vos instrumentos, destà foímà, exisle

o risco de atÍasos dado á buíocÍaciô e exiSênaies ca(oráraar ou, eventualmente, de

impossibilidãde nã complêtà constituição dâs rêíêridás gârêntiàr. assim. tàis fâtos

podem impactaí nêgativamente a devida coníituição e conrequent€ Êxcussão das

reÍeridas ga rantias caso as condiçôes acima não sejàm implêmentâdâs. Adicionàlmênte,

os lmóvêis âtuâlmente eatáo 8íâvâdos com hipotecâ, êm8eràntlà do cumprimento das

obrigêçõês dãs Elduclàntês decorrentês dor documentos relacionados ao

finãnciàmentos imobiliáíos contràtâdos pelâ Fiduclânte para à constrúção do§ tmóveis;

{w)

()

V
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àosTitulãr€s de CRld€coríê, diretamênte, do íecebimento dos Créditos lmobiliários oà

conta do Pàtrimônio Sêperado, âsslm, para a operàcionàli2eção do pegamênto âos

TitularesdeCRÍ, haveráa necessidadêda pa rtkipação de teÍceiros, como o Escrituíadoí,

8ànco Uquidânte e â píópria 83, por meio do sistemâ de liquidsção e compênsãção

€letrônica administradã pelâ B3- Desta forma, qualqueràtraso poí partê destesteÍceiros

pãrâ eÍêtivaro pâgâÍy\ento âosTitulãrês de CRIâcâÍreiàrá em prêjuiuos parà ostitularês

dos respectivos CRl, sendo quê estes píejuízos serão d€ exclusivâ íesponsàbilidade

dettes teraêiÍos, podendo a Emissorâ por contà e ordem do Pátrimônio Separàdo/

confoíme delibêíado em Âssêmblêia Gêrâlde Titulaíês dê CRl, utllizaros procedimentot

êxtÍôjudiciâis êjudiciâis cábiveis pârâ íeâveÍ os rêcursos não pâgos, por êstes terceiÍosl

acrêscidos de eventueis encargos morâtórios, n5o râbendo à Emissorã qualquer

responsabilidade sobíe eventüais atràsos e/ou falhas operacionais.

(r) Demais Riscos: Os Cfll também poderão estaÍ sujeitos a outros Íiscos advindos

de motivos àlheaog ou exógeno§, tãit como moÍãtóíiá, gueríãs, revoluções, mudanças

nas Íe8râs aplicáveis aos CRl, eltêrâção nã polÍticá econômicà, dêcisões judiciàis êtc.

18.1. Nào se píesumê a íenúnciã a qualquer dos dirê,tos decoÍentes do pres€nte Íêrmo de

Securitização, Dessa Íorma, nenhum âtaâso, omissão ou libeíãlidâdê no exêícÍcio de quãlquer

direito. faculdad€ ou rêmédio que câiba âo Agentê Fiduciário e/ou âos Titulaíês dos CRI êm

razão de qualquer inàdimplemento dâs obrigâçôes da Emissora, prejudicará tais direitos,

laculdadesou remêdios, ou será interpÍetado como uma renúncaa aos mesmos ou conaordáncià

com tal inàdimplemento, nem ronstituiÍá novàção ou modificãção de quàisqueÍ outÍas

obr;gãções assumidas pela Emissorà €/ou pelo Agente Fiduciário ou precedente no tocante a

quâlquer outro inâdimplemento ou âtrâso.

18.2. O presênte Termo de Securitirãção é firlnado em câráter irrevogável e irretràtável,

obrigando a5 partes por sie seus sucessores. 4
18.3. 0 presente Te.mo e sua5 disposiçõês apênãs serão modificàdos, aditados ou

complementados com o consentimenlo expresso e poí escíito de todâs ãs Partes, mediânte

ãpÍovação dosÍitulares dos CRI lexceto pelo disposto de outra forma a.ima), atuando poí seus

r€presentantes le8ais olr procurâdores devidãmente ãutorizãdos-

18.4. As Paítês reconhecêm, desde já, que o presênte Termo constitui tÍtulo executivo

extrãjudicial nostermos dos artiSos 784,815 e sêguintes do Código de Píocesso Civil.

18.5. Se uma ou mais disposições âq ui contidãs for considerada inválidâ, ilegâlou inexequível

em qualquer ãsp€cto dàs leis aplicáveis, â validade, legalidade e ercquibilidâde dâs demâis

disposições àquicontidàs não serão afetadas ou prêjudicâdâs â qualquertírulo.

1246t93v1169742
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18.6. O Agente Fiducláíio íêspondê perôotê 05 TitulàÍes dos CRI pelos prejui.os quê lhês

càu§âí pordJlpà or/ dolo no exeÍcíaio dêsuasíunçfut, coníorme decisão tíansitàda em JulSado,

da qualnãocâiba mâi! íêcur5os.

cúusura DrzÉxovt - cLAsstFrcaçÃo oE Rrsco

19.1. OrCRlobjeto destà êmissãoserào objeto de ànáli5êde clâtsiÍicaçãode íitco, conformê

devidementc elaborada poraSência de (lassificâçáo de rl5ao.

cúusutÂ vtNÍ[ - toRo

20.1. fqlgi As penes êlegêm o Foro da Comarca de São Pãulo, Estàdo dê São Paulo, como o

único compêtêntê pâíà diíimirtodo lltígio ou contíovéísie oíigináriá ou dêcorrente desteÍermo

d€ S€auritlreção, com renúncia a quãlqueroúro, por maisespecialque reia.

20.2. Ê!çgf!9.!:!efiÍeg: A5 Partes podêÍão, e sêu crtéÍio erclusivo. requerer a ex€cução

especÍficâ dâs obriSâções aqui assumrdãs p€lá outrâ pane, conÍorme eslabêlecem o§ ârtiSos

536,806,815 e 501 do Novo Códi8o de Procetso Civil-

o pÍêrêntê T€rmo dê Securitização éfirmado êm 3 ttrês)vias, de lgualteor e forína, nâ presênça

de 2 (du.s) têstemunha5.

São Paulo, 17 dê dê.êmbío de 2019

lAssinoturos no próxino póginol
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Ât{o(o I

AO TERMO DE SICURIT|ZAçÃO Dt CRÉDITOS tMOBtUÁRloS DA 174. SÉRtE D^ 1. EM§SÃO DE

CÊTTIFrcADOS OE RECESÍVEIS IMOEILÉRIOS DÀ HABIÍASEC STCURÍTIZAOORA S.Â. CEI,IBRADO 1' DE

DIZIMBRO DE 2019

Com.Íerísticot dos Ctédilos lnobiliórlos

cÉDULA ot cRÉDlro rMoBrLlÁRro
IocÂI E DATA ot EMlssÃo: 5âo Paulo, u de

detemb.o de m19

INTEGRALsÉRrÊ lJnicà NUMERO HBR1219/001 TIPO DE CCI

1. EMTSSOR

RAZÂO SOCIAL:BR PARTNERS SANCO DE II{VISTIMTI{TO S.A.

CNPI : 13.220.493/0001'17

tNDERICO:Avenada Erigedeiro t.ria l-ima, n.r 3355

26e àndaí CIDADE São Paulo CEP 04538,1:3COMPLEMENTO

2. rNSÍtTUrçÃO CUSTODTÂirT[

RAZÀO SOCIAL VÓRTX DIÍRIBUIDORÂ DEÍíTULOS E VÂLORES MOBIIIÁRIOS LIDA.

CNPI/ME: 22.610.500/0001.88

ÉNDEREçO: Avenidâ Bri8adêiro Farra Lima, n! 2.277

São Pãulo SP cÊP 01452,000COMPLEMENTO 2q ãndaí CIDADE

3. DtV€OORA

RÀZÂO SOCIAL: HELBOR EMPRIEÍ!DIMtÍlTOS 5.Â.

cNPJ/ME: a9.263.189/0001-02

ENDER[ÇO: Avênide Verêadoí NaÍEiso Yague Guimàrãet. n.-o 1145

COMPLEI./ENTO 15e Andar CIDADE MoSi das

Cíures

5P CEP 08780,500

4. GARÂ TlA5 'Ndo,há

5. vÂtOR DO CRaDlÍO tMOstLtÁRlO: R5398.9o1.000,00 {trerentos e noventâ e oito milhôer, novecentos e um mil reâis)

TIÍULO: Cêdulã de &édito 8âncárao n.e 502t6

DEÍRtgO: Ernitida pela Devedorá em 17 de dezêmbío de 2019 {"p!le!E-]}!ÍtgG&-d9-l:Í!i!!!q"), poí meio dâ quâl o

CíedoÍ roncedeu um finãnciamento imobiliário à devêdorâ da CCB ôovalortotalde RS398.901.000,00 ltrelentor e noventa

e oito milhõês. novêc€ntos e um mil reaisl para àplicação erclusiva no desenvolvimento do5 gôstos incorridos no5

empíeendlmentos imobiliáíios dêsíitos àbàixo.

ID€NTIFICAçÃO OOS EMPREENDIMENÍOS

cãnório Matricula nP Endereço

Hesà 95 - Rua Enrovia

-CHCStoAntonio

I1c ReSastro dê

lmóveir de São

Paulo/SP

387749 Ruà Enrovia,423 e 455 -Sào Pâulo/SP

Hesà 171 - Cãmpo

Grande Meioí - lote
1ç Rê8isÍo de

dê

24803r Lote 2F, QUADÍIA02, RoyelPàí!, Santâ Fé

12a679avll 697/12
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02 Campo

G.ande/MS

Hesà 94

Seguro x GeneÍâl

5e Registro de

Pâulo/SP

96.r03 Rua Pono Seguro,117. São Pâulo/SP

51.300 Govêínâdor ÂgameÍto.r Mâgâlhãês, 78Hesa 104-Jd Botànaco 3e Regirúo de

lmóvêis de

Curitiba/PR

Hesa 119 - Av Cons

Caríao X R [utecia

9e Registro de

lmóveis de São

Pàulo/SP

)M_894 Av. Conselheiro CarÍão. 2.089

Hêsâ 1õ - Eugênio de

Fíeitas

17! Registío de

lmóveis de São

Pâulo/SP

68.031 Rua Seíaphim de Carvalho, Pãulo Màllet e Eu8ênio dê F.eitàs
. vllâ Guilherme

Alden 1 lívest, hobil.
Ltda - Balsa 22 - 1.

8P Registío de

lmóveis de 5ão

Pâúlo/SP

13.739 Av. Otàviâno Alves de Lima

Hêsâ 131 - OMEC -
Fase 2

1! Registro de

hóveis de Mogi

dàs Crules /5P

64.837 Av. Prefelto ca os Fêrreiía Lopes, Mogilâí, Mogidâs
Crures/SP

1-ô Registro de

lmóveis de Mogi

das cíu2ês /5P

64-837 Âv. PÍeíeito câÍlos Ferreira top€t Mogilat MoBidàs
Cruzes/SP

He53 132 - OMEC -
Lote 3

GodorHesà 135

Colãco

15r Re8istro de

lmoveis de São

Paulo/SP

239.606 Ru. Godói Colaço, 57S ê 597 -São Pâulo/SP

H€sa 138 - OMEC -
Íase 7

1e Registro dê

lmóveis de Mogi

das Cruzes /SP

64.840 Av. Doutor 8ênedicto Làportêvieira dà Motta, s/ne

Hesa 155 - Praia Brôvã 1e RÊghtro de

lmóveis de rtajâí

-sc

56.125 Rúà oelíim Máíio Páduà Peiroto, Ealneário - SC

(

Hesâ 176 - Barão

Geraldo de Rêaêncle -
OÉp. cury

2e Regislro de

lmóveis de

cãmpinas/SP

140.060 Rua Baíão Geraldo de Rezende, s/na

Hesa 200 - Lorênâ X

Pâmplone

4e Regislrc de

lmóveis de S:lo

Paulo/SP

40.594,
91.310,

91.311,
91.312,

9r.313,
97.374,
91.315,
97_177,

91.319,

Ruà Lorena, Jardam Pâulistâno, São Pâulo

p-
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91.320,
91.321,
91.t22,
91-323

Hesa 197- Dom Jàimê

li Fase

2e ReSi!Ío dê

lmóvek São

BernaÍdo

33. r06 Av. Dom Jãrmê dê Bàrros Câmàíà. Plánâlto

41.762Hesa 203 - Píojeto

Eugênio Medekos

Butantã

10e Rêalstío de

lmoveis de São

Paulo/5P

21.772;

40.406;
47.600

Av. Brigàdeiro Faria Lima, JaÍdim Paulistano, São pàulo/SPHesa 206 - Projeto

Octavio Café

4e Re8istío de

lmóv€is de São

PâUIo/SP

14t Rega5tro de

hóúeis dê S:io

PôÚIo/SP

180.424,

75.080.

227.243,
227.244,
136.795,

82.996,
226-720,
208.552 e

196.047

Av. República do úbano, Ruà Cânáíioe Ruã ColibÍi,
lndianópolis, São Paulo/5P.

Hesa - Repüblicâ do

Hesô - Frâncísco

Morãto 1i Fàse

18e ReSlstro de

lmóvei5 d. São

207.212 Av. Professor trãncisco Morato, 13e Subdlstrito do Bulàntã

4a Registro de

lmóveir de S,ão

Pãulo/SP

r09.868 RuãJoão Lourenço,28! Subdiltíito - lardim PaulislaloáoHesa 202

Lourenço

10s Reaiatro dê

lmóveir de 5ão

Paulo/SP

154.!41 Rua loaquim Antunes, n\ 450,458,460,468 e 470Hêsà 201 - 6eio -
Joaquim Antunes

5. CONOrçõES DE EMrsSÃO

6,1 DATA E LOCAL DE EMISSÁO 17 de derembío de 2019, na cidade do São Paulo, Es!âdo dê são Pâulo. t
6,2 PRAZO TOTAL Vencimento final em 26 de dez€mbío dê 2024.

6,3 VALOR PRINCIPAL R9398.901.0O0,m (üezenlor e novênta e oho mllhões, novecentos e um mil

Íêôis), na Oata de Dêsemboko.

6.4 ATUÂUZÂçÃO MONEIÁRA

6.5.'UROS CDI+ spreãd de âte 1,50% à.a

6,6 PERIODICIDADE DE PAGAMENÍOS

(luRos E aMoRTrzÂcÃo DE pRrNcrpAL)

Pagamento mensal de luíos e Amonitação conforme tãhêlâ no Anexo ll da

cc8

6.7, LOCÂL DE PAGAMENTO São Paulo/SP

6 8 ENCARGOS li) iuros remuneíatóíios equúãlenter à tala p.ctuada na CCE nq 5046

incidente sobre ovôlortoteldo sãldo devedoÍ apurado na Data de Pagômento;

(ii) juros de moÍà dê 1% (um por cento) ao mês, câlculâdo prc rdto
Pá8inâ 72 de 82
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témpozi derde ô dàlã do inàdimplemento até a data do efetivo pagamento,

sem píejuíro da incidénciâ dos juros íemuneratórios, nor termos de àlinêâ li)
etimâ: e

liii) multà de 2% (rlois por cento) sobrê a lmportãncia totàl devida,

.cresclda das parcelas referldãs nâs àll6eàs {i) ê (li) aclmã, que será devida

independentemente doaruiramento da respectiva ação de robrãnçà.

0
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ailExo I
ao TtRMo or stcuRÍnzaÇÂo Dt cRÉDrTos tMoStuÁRtos DA 1r4. sÉnrt DA 1r aM§ío ot

CERÍIFICADOS DE RECEETVE§ IMOBIUÁR|oS DA HABTÍASEC SECURNIZÂDORA SÁ. CTLÍBNADO 17 OE

o€ztMERo Dt 2019

Crcnolrcmc de Amottlra,çõo de P ncipol e turcs Remuneru.órlos

doCRl lP.u.){soi)
- tTttr SáÍlê

Emlrrão
âo Pu lrâ0

tl/72/20\9 R5398.901.000,00 Rs1.000,00

I 2\l!tl2O2O Rs398.901000,00 Rs1.000,00 0,0000x 0,00@% 0,0000%

2 27 /O2t207A rs398.901.000,00 ns1000-00 0,00009( 0.0000% Sim

l 26/03/2O2O R§398 901000,00 Rs1.000,00 0.0000% 0.00009ú 0,0000%

2AlO4lTOaO R9398 901.000,00 R11.000.00 0.0000% 0,0000% 0,0000%

26/Ot/2OAO RS198.901.000,00 R91.000,00 0,0000% 0,0000v, 0,0000% Sifr

6 26106/2020 Rs398 901.000.00 Rsr 000,00 0,0000% 0.0000%

28/A7/202a RS198.90r.000,00 R51000,00 0,00009i 0,00@%

?6/08/2020 R5198.901.000,00 R51.000,00 0,0000% 0,00@% 0,0000%

I 78t0,/2020 Rs398.901.000,00 R51.000,00 0,00009í 0,0000v, 0,0000% 5im

10 )1/10/202A R5t98.901.000,00 R51.000,00 0,0000% 0,0000% 0,0000%

1l 26h\/202A R§398.901.000,00 RJ1.000,00 0,0000% 0.0000% 0,0000*

l2 29172/202A Rs359.010.900,00 RS900,00 10,@00% 10,0000% 10.0000% Sim

1l 26/Ot/2021 R9159010.900,00 i!900.00 10.0000% 0.0000%

1]t 76/O2/2027 RS359.010.900,00 8S900,00 0,0000% 10.0000% 0.0000%

l5 26/0312027 Rs359.010.900,00 R9900,00 0,0000% 10,0000% 0,00009,

l6 71/O417027 Rs159.010.900.00 8s900,00 0,0000!{ 10.0000% 0,00007,

tl 2610512021 R5359.010.900,00 RS900,00 0,0000% 10.0000% 0.0000%

18 28/06l7O2t R5159010.900,00 f,s900,00 0.0000%

19 21/O712027 Às359010.900.00 8S900,00 0,0000% 10.0000% 0.0000%

)6/Oa/2027 fl5900,00 0,0000% 10,0000% 0,0000% 5,or

21 18/09t202\ RS359 010.900,00 Rs900,00 0,0000% 10,0000% 0,0000%

22 26hol2O2r Âs3t9010.900,00 Ê5900,00 0,0000% r0.0000% 0,0000%

23 16l17l7OAr Rs359010.900,00 R5900,00 0.0000% 10,0000% 0.0000%

>A 28lt2l2O2t R5299175.750,00 89750,00 15,0000% 25.0000% 16,666/+; S'm

25 26/07/2022 R$299175.750,00 85750.00 0,0000% 25,0000% 0,0000$

2Íi 02/o!2022 RS?99175.750,00 is750,00 0,0000Í, 25,0000% 0.0000%

2l 2A/0312022 Â9299175.750.00 R3750,00 0,00009í rs.0000% 0,0000%

fi!299 r75.750,00 f,s750,m 0,0000% 25.@00% 0.0000%

26/05/2022 8$299175.750,00 ns7so,00 0,0000% 0.0000%

t0 28/A6/2022 RS299.175.750.00 R9750,00 0,0000% 25,0000%

tl R5299.175.750,00 R9750,00 0.0000% 2s.0000%

!74r sériê

nt359010.900,00

5im

28 26/U/7021

0,0000r1,

26/07/2022 0,0000%

/

L,



t2 2610A12022 RS299_175.750,00 2S.0000% 0,0000eíRS750.00

ll 27lO9hO22 Rs299.175.750,00 n5750,00 0,0000% 25,0000% 0,0000% 5im

lá t6l10/2021 R9299.175.750,00 8S790,00 0,0000% 25,0000% 0,0000%

l5 ú/rr/2021 R5299.175.750,00 Rs750,00 0,0ü)o% 2 5,0000% 0,0000%

r6 171L)/7021 ns219.39s.550,0O RS5S0,00 20,0000% 45,0000% 26,666/%

26/Or/2023 Rt219.395.550,00 Rss50.00 0,00009, Á5,0000% 0,00007,11

za/o212023 Rt219.395.550.00 Às550,00 0,0000% 45.00002 0.0000%

l9 181O3/2023 R5219.395.550,00 R5550,00 0,0000% 45,NOO% 0,ooo0%

40 26/M/2023 R5219.395.550.00 85550,00 0,0000% 45,0000% 0,0000%

41 26/0t/7Oa3 Rs219.395.5S0,00 R55sO00 0,0000% 0,0000% 5im

42 2L /0612023 Rs?19.395.550.00 85550.00 0.0000% 0,0000*

n§550,00 0,0000% 45,0000% 0.0000% 5ih.11 )6/0712023 Â9219.395.550,00

l8lOA/2023 R9219.395.550.00 n5550,00 0,0000% 45.0000% 0.0000%

ó5 t6/@/2023 R5219.195.550.0O 8s5s0,00 0,0q)09í 45,0000% 0,0000!t

R5550,00 0,000096 0,0000%26hO/2023 R5219.395.550,00

)811r/1021 Rs219.395.550,00 Rs550,00 0,0000% 45,0000% 0,0000%

21/1211023 Rs11.9.670.300,00 8sr00.00 25,0000% 70.0000% 45,4545%

RS300.00 0,00009. 70.0000% 0,ooalorú49 25/Orl2024 Ã9119.670.300,00

l0 27/O212024 RS119.670.300.00 Rs300.00 70,0000% 0,0000% 5im

70.0000% 0.0000% 5im51 26/0)12014 R9119.670.300,00 R5300.00

Rs119.670.100,00 Âs300,00 0,0000% 70.0000, 0,00009ítl 26/04l2OZA

9l 2SlO5l2024 Âs119.670 300.00 RS100.00 0,0000% 70.0000% 0,0000% 5im

,4 2610612014 Rs1r9.670.300.00 8s100,00 0,0000% 70,0000% 0,0000% lim

55 16/0112024 Rtr19.670.r00,00 i5l00 u0 0,0000% 70,@00% 0,0000% 5im

R5100,00 0,0000% 70,0000% SiD27lOAl2024 n5119-670.300,@

51 t6/09/2014 fs119.670.300,00 Rs3@,00 0,000016 70,0000% 0,0000}. Sm

58 la/rc/20?4 R9119.670.300,00 R5300.00 0,0000% 70,0000% 0,0000%

0,0000%59 26/1112024 RS119.670.300.00 RSl0o.0o 0,0000% 70,0000%

RS0,00 Rs0,00 30,0000% 100,00009í 100,0000% 5'm2t /r212024
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ÂÍ{txo t

ao ÍERMO DE SICURmZAçÃO OE CRÉOrÍOS |MOBI"úRIoS OÀ r74.SÉRrt OÂ 1. tMrSSÂO Ot

CIRTIfICÂOOS DE RECEBíVEIS IMOBIUÁRIOS DÀ HABITÂSEC SECURÍÍIZÂOORA 5,Â. CTT.TERAOO 17 DE

DEZ:MBRO DE M19

De clo tiçà o dd E ríí s soto

HA8ITASEC SICURmZÂOORA S.À, socaedade poí áçóes com reSittro dê compànhiâ securttir.dor. perante à

Comissão de ValoÍes Mobiliários ("q!1"), com sêde nâ cidâde de 5ão P.ulo, Estado de São Paulo, na avenidà

Bra8adeko Fâria Limã, n.e 2.894, 9r andar, conjunto92, CÊp 01451-000, inscíite no Gdâstro Nàcionàl d.
Pesroãrurídice do Mlnisréío da Economia, Fauenda e Planejâmento ("cNPJ/ME")sob o n.c 09.304.427/0001-

58, poÍ seus rêpresentânles le8àis ào final asslnados (doravante denominada simplesmente "!Oi!§gle"l, na

quãlidãde de emissora dos Certificâdos de Recebiveis lmobiliários dâ 174. Séri€ dê suã 1! Emis§ão ("ç81" e

"EoisÉg", respectivámenteJ, que serão obieio dê oÍêrta públicâ dê diííibuição, êm qúe o BR PARÍl{Ens

BAI{CO DE II{VESIfMEÍ{TO §Á., instituição finen.âiíà intê8rànte do sistêm, de drstíibui!ão de valorês

mobiliários com êstá bêlecimênto no Monicípio de São Pâulo, E tado de 5ão Páulo, ÍrâÁvenldà Brigàdeiío Fàíla

Lilha, n.e 3355, 25e ândar, conjunto 261, ltãiÍí Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MÉ sob o

n.e 71.220.493/.,|f.7-ú. n. qualidade de instituição intermediárià ("ç99ÍCC!êC9-r"l e a VÓtTx

DtsTRtBUtDonÂ DÊÍÍnrt'os E vÂtoRts MoBluÁRlos [rDA.,.om sede na Av. B.isadeno Fariâ rima, np 2.277,

ci.2o2, cEP 01452{00, .laídim paulistano, cidãdê ê Estâdo de Sào peulo, inscÍita no CNP./ME lob o n.§

22.610.500/0001-88, âtuà como agentefiduciârio ("aEente FiduciáÍio-). DEctÁRÁ. pâÍe todos os fins e êfeitos,

que vêriÍlcou, em conjunto com o Coordênador ê o ASente Fiduaiárlo, à legalidede e à eusência de vÍcios da

opeíação, àlém de ter agido com diligêncià paía veíiíicar a veíacadade, a coosastênaia, a correção e a

suficiência dôs informações preJtãdas no Íermode S€curiti:ãção de CrêdÍtos lmobiliáraosda Emlssão.

São Pâulo, 17 de dezembro de 2019

HABIIASTC STCURITIZAOORÂ S.A,

7/,4*;vre
CàÍgoÍ.rco. Rlb.ko óo v'lh Ndo

RG:rL.§8.125'2
CPf:30!r!0.41t'07

vlcânt! Porüg. t{ogu€lr'
RG:177E16

CPF:076llt l'E'07

Ç
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Ât{ o tv
ao fERMo Dt stcuRmzÂçÂo oE cRÉDÍTos tMoBt[ÉRros oÂ 174. sÉRtE DÂ 1. rM6sÃo DE

CERTIÍICADOS DE RECESIV€IS IMOEIUÁRIOS DA HABTTÂsEC SECURÍNZADONÂ S.A. CEIEARAOO 17 OT

DEZIM8RO D[ m19

De.lotoção do agenae Fidtcititio

vóRTx DtÍRtButoonÂ ot Úruros E vat oRÊ§ MoBluÁRlos ITDA., instituição Íinanceira com sêde nâ av.

Eri8adeÍo faíià [imà, ne 2.277, 4.2O2, CEP 01452-000, Jârdlm Europà, Cidadê e Estado de Sào Paulo, no

câdastío Nacionàl da Pessoa .lurídicâ do Manistério de E.onomla, Fazend. e Planejamento ("E!lE !lE") sob o

n.e 22.610.5m/0001-88, nêste eto, r€píesentâda na foÍmà dê seu Contíato Sociâl (doravante denominadâ

simplesmente "ASede_ljd!fié!9"), nâ qualidâde de eSente íldúciáíio dos Cenaíicados de Recebíveis

lmobiliários dâ 174. séíie da 1. emissão ("ç8!" e "Etdrsê.q", respectivámente), dâ tlaBÍTÁstc

SECURmZADOÂA S.À, sociedsde por áções com rêgistÍo dê compànhia securitizâdora pêrante a CVM, com

sêde na cidãde de São Paulo, Estado de São Pâulo, nâ Avenida Bíi8êdeiío Fàíià Lm., n.e 2.894, 9a àndàr,

conjuoto 92, cEP 01451{00, inscritô no cNPj/Mt sob o n.c 09.304.4220001-58 í'E!0§§9I!"), em que o 8R

PARTNER:i aÂI{CO OE l VEÍIME TO 5Á., instituição financeírã lntegíànte do sistem3 de distribuição de

vàlorês moblliáíios com estabele.imento no Municlgio de 5ão Paulo, Eíàdo de Sào P.ulo, nõ Avêhida

BrlSôdeiío Faria Uma, n.a 3355, 26a andâí, conjunto 251, ltãim 8ibi, cEP 04538-ú3, inscíita no CNPTME 5ob

o n.s 13.220.493/0001-17, nâ qualidade de institu;ção inlermediá.iâ ('ç9gl!lgEdq"), DEclÁRq, pàrã todos

osfinspêíeitos,quêverficou,emconjt/ntocoma[missorãecomoCooÍdÊnador.âle8àlidàdeêeeusôncaa

dê vícios de opêreção, elém de ter.gidocom dlligência pôrâ verilicâr eveíe(idede, e consiíéncie, à coríeção

ê à tufiÉaônciá das informa

Emissáo.

das pela Emisíore no Termo de Secuíitilação dê Créditos hoblliádosda

São Pa 2019

MOEILIARIOS LTOA

MaÍcio

RGr46.894.863-6
CPÍ: 369.268'40&81

1802000-l
.u12lt
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ANEXO V

ÂoÍÉnMo DEsÉcuRtTtzÂçÃo DE cRÉorros tMoStLtÁRros DA 174r sÉRtt DÂ 1. EMEúo ot
cERTtacÂoos DE REctaívEE rMo8ruÂntos 0a HAarrÂsEc sEcuRÍrzÂDoRA s.Â. crL.IBRADo 17 0E

DEZEMBRO DE ZO19

Dêclotoção do CoordenddoÍ Lidet

aR PART ERS sAflco DE ltavt§ÍlME ÍO SÁ., instrtuição Íinancería inteSrante do shtemà de dislribiriçào de

vâlores mobiliários com êstabelecamênto no Municigio de São Pàulo, Estado de çio Paulo, na avenida

Bragàdeiro FaÍia lima, n.r 3355,26e àndâr tonjunto 261, lraim Bibi, cEP 04538'133, inscritâ no cadãltro

Nâcionâl da Pêssoâ Juídicá do Ministério da Economia, Farenda e Planejamento ("elDl!l!"} 5ob o

n.ee 13.22O.4931cí]Ú.7-17, nêste ãto, .êpresentàdo na forma do seu Estatuto Socià|, (doravante denominado

"e@Ídg!ê!gl"), nãqualidadede Cooídenâdor dà ofertã públicà de distribuição dos cêrtificados de R€câbrvêis

lmobiliários da 1zF Série da 1r emissão {"ErD:iÉg'), em que à HÂBlTÂsEc sEcURITlzÂDORA SÁ., sociêdede

poíaçôes com registÍo de (ompenhie securtirâdore pêrânte e CVM, com sedene cidade d€ São Peulo, [§tado

dê São Pâulo. ná Avênldâ Brigedêiro Fàrie Limã, n.! 2.894, 9s andar, conjunto 92, CEP 01451{00, inscrita ôo

CNPI/ME 50b o n.s 09.304,42710001-58 (doÍavante denomlnàda rimplesmente "Emis5ora")âtuâ nà quàlidâdê

de emissoíâ dos Certificedos de RecebÍveú lmobiliários da Emissão, que serão objeto de oferta pública de

da§ríihuição e á vóiÍx DlsrRtgutooRA DE Íhulos € vÀroREs MoSlúRlos [m4., instituiÉo finan.erÍa

(om sede ôa Âv. Brigadeiío Ízíie l!Íne, ne 7.277, ci.202, CEP 01452{m, rardim Europ., Cidade e Estado de

5ão Paulo, no CNpl/ME sob o ne 22.610.500/0001-88, atua como àg€nte fiduciário ("AgCge_Ej!!gi!hg"l,

declâra, para todos oi flns e efeitos, que veriflcou, em coniunto com â Emissore e com o A8ente Fiduciário, à

lêgálidâde ê á eusêncie de vidos dâ operâção, além de têr.gido com diligência pâra assêBurar a veracidade,

à consistência, ô coíreção e a suficiência dàs informàções prestàdas pelã Emissora noÍermodê Securitizâção

de Cíéditor lmobiliárior da Emassão.

São Paulo,lT de dezembro dÊ 2019

8R PÂRTNTRS 8AT'ICO DE INVT§TIMTNTO S.A.
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Ât{Exo vt
ÀoTERMO D[ SECURÍT|ZÂçÀO Dr CRÉD|TOS tMOEtúRloS DÁ 174!SÉRtt OA 1! EM§SÃO Dt

CERÍIFI('DOS OI RICE8íVIIS IMOBIUÁRIOS DA HABÍTÁSEC SECURMZÂDORA S.Â. CTLEBRADO 1' DE

DEZEMBRO DE 2019

De.l o ro çã o d o I n stitu i ç õ o Cu sto d i o nte

DECLARAçÀO DA tNSIITU|çÁO CUSTODTAÍ{rE DÂ CCr PARA OS FrN5 DO PARÁGRÂFO Út{rcO OO ARTTGO 23

DA LÉt N.e 10.931/ 04

vÓRTx DtÍRtBUtDoRA DE TÍtulos E valoRts Moat[úRos LÍDÂ., anstituiçâo Íinanceirà com sede na av.

Erigadeiro FaÍiã lima, ne 2.717, 4.2O2, CaP 01452-000, Jôrdim Euíopâ, Cidade e Éstado de São pâulo, no

Cadastro Nâcionaldà Pessoâ rurídi(. do Ministério d. tconomia, Farendâ ê Plânêjâmento {'q{g&!E"}sob o

n.e 22.610.500/0001-88, neste ato repÍesentada oe íorme de seu Contíato sociàl ('_l$!i&i!i9lu5!9Ciellg"),
na quâlldâdê de lnstitúição cústodlãnte do lnstrumento Particular de Êmissão de Cédulas de crédito

lmobalário lntegíàis seín Gàrantia Real lmobiliária 5ob ô Forma Etcíituíal ê Ouías Avênçàs Í"Escrituía de

Eqi!!&_!lg.!g!"1, por mêio da qu.l foram emitidas 15 (quiôze) Cédulàs dê Crédito lmoblliáíio int€8rôi5, 5em

gaíântia real, sob a formâ egcrituràl ítodãs em conjunto, "Eg"), DEcLaRA, para os fins do parágíafo único do

artigo 23 da Lei n.a 10.93V2004, que lhe for entreBue, para cu5tódrà, a Escriturâ de Emissão de CCI ê que,

conforme ô Têího dê Secur(iração (abaixo dêffnrdol, suà vinculeção âos Cêrtifitâdos de Re.€hiveis

tmobiliários das 174! seraê da 1! emissão ("98!" e "Etrisêg", respêdlvemente) dà HABITASEC

SECURmZAOOí|Â SÁ., sociedàde poí àções com reSlstro de companhia securatiràdora perânte a CvM, com

sede na cdade de São Pàulo, Estàdo de 5ão Paulo, na avenida Erigadeiro Faria úma, n.e 2.894, 9. ândâr,

conjunro 92, cEP 01451-000, inscntô no cNPl/ME sob o n.e 09.304.42710001-98 {"9!0i$9I9"), foi realizada

por meio do Têrmo dê S€auritiração de Créditos lmobiliáíios dã Emissão. Íirmàdo em 17 dê dezembro de

2019 enre ã Emissoíá e estâ lnst,tuição Custodiante, na qualdàde de ageôte fiduciário (TC@!g
Securitiràcào"), tendo sido, nos termos do Teímo de Securitização, instituido o regime fiduciário, pela

Emissorâ, no Teímo de SecuritiràÉo, sobre a ccle os cÍéditos imobiliários quê êla reprês€nta, nostermos da

lei n.e 9.514/1997. Reciír|e fiduciário este orô íegistrãdo nêíe lnstituiçào Cultodianle, que declàrâ, àindà,

que o Termo dê Sêcriíitização e a Escítura de Emissão de CCI encontre-se, respêctivamente, íeBastÍado e

custodlada neste lnstituição custodiante, nos termos 18, § 4e, dã Lein.s 10.931/2004.

Sãô Pâulo

DtÍRt8Ut va[onEs MoSltrÁRros LTDA

Ca Cârgo:
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ÂllExo vll

ao rEiMo DE stcuRm2açÂo DE cRÉo[os lMoBluÁRlos oa 1?4r sÉRlt DÂ 1' EMISSÂO D€

CERÍIFIGADOS DT RECEBÍVEIS IMOBILúRIOS DA HAAITÂSEC SECUR|rIZÂDORA S.Â. CILEBRADO 17 DE

DEIMBRO DE M$

D!cloÍoção dc lherlstéoao de Confllto de lnaercrses

Àgenl€ Fldnclódo Cottosttodo no ClM

O Agentê tiduciário a 5eguií adenlificâdo

Ra2ào SorIaI: VóRTX DISTRIBUIOOSA DE ÍÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTOA.

EndeÍeço: Av. Bíi8adeÍo t dtie úína, ne 2.277 , q 2O2, CEP 01452{00

cdade / Estadorsão Paulo/ sâo Paulo

CNPJ n§: 22.61O.50O/00O1{a

Representàdo neste ato por seu diretorestàtutáíior Ana €uBênia de lesus Souzã OueiroSà

Número do Documento de ldentidâdê: 15461802000'3 S5P/MÂ

CPr nt: 0O9.63 5.843-24

da oÍertá públicã com e5Íorço§ restrito§ do sêguinteváioÍ mobiliário:

valor Mobiliário Obieto da Ofene: CeÍtiíicàdos de Rêcebiveis lmobiliários - CRI

Númêro da Emissão:1r

Núm€ro da Séíiê: 174,

Emls,or: Hãbltesec Securitirãdorâ S A

Quântidede:398.901

Foíma: Nomlnatava escíiturÀl

Dêcl.ra, nostermos da lnsttução CvM n§ 583/2016.4 stància dê situaçáo de conÍlito dê interetsêsque

o impeça de er€íceí a função de àgente Íiduciá à êmis§ão âcima dà,elecomprometea
quálqu que venha ã ãkeíàí

comunicàr, foímâle imediâtameíte. à 83, â oco

reíerida situâção.

vóRTx

São Paulo, I

Sqre àdoslc

r802000.3

24
l,lado Lôp.! do! 3!n6 lúerr"
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