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Agente Fiduciârio

TERMO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉDTTOS rMOBrLrÁnrOS

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, as partes:

I - PARTES

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894, 9o andar, Conjunto 92, Jardim
Paulistano, inscrita no CNPJ/ME sob o no 09.30442710001-58, neste ato representada na forma
de seu estatuto social, doravante designada simplesmente "Emissora" ou "Securitizadora"; e

voRTx DISTRTBUTDORA DE TíTULOS E VALORES MOBIL!ÁRIOS LTDA., instituição

financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria

Lima, n' 2.277, 20 andar, Conjunto 202, Jardim Paulistano, inscrita no CNPJ/ME sob o no

22.610.500/0001-88, neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante
designada simplesmente "Vórtx" ou "Agente Fiduciário",

(sendo a Emissora e o Agente Fiduciário denominados, conjuntamente, como "Partes" e,

individual e indistintamente, como "PaÉe").

RESOLVEM celebrar este Iermo de Secuitização de Créd'ttos lmobiliáios da 177a Séie da la
Emrcsão de Ceftificados de Recebíveis lmobiliários da Habitasec Secuitizadora S.A. ("Termo

de Securitização" ou 'Termo"), para vincular os Créditos lmobiliários representados pela CCI

(conforme definido abaixo) aos Certificados de Recebíveis lmobiliários da 177a série da 1a

emissão da Emissora ('CRl"), de acordo com o artigo 8o da Lei no 9.514, de 20 de novembro de

1997 ("Lei no 9.5í4197"), a lnstrução da Comissão de Valores Mobiliários de no 414, de 30 de

dezembro de 2004, conforme alterada ('CVM' e "lnstrução CVM no 4í4", respectivamente), a

lnstruçáo CVM no 476, de í 6 de janeiro de 2009, conforme alterada ("lnstrução CVM no 476") e

as cláusulas abaixo redigidas.

II - CLÁUSULAS

1. CLÁUSULA PRIMEIRA. DEFINçÔES

1.1.Para os fins deste Termo de Securitização, adotam-se aS seguintes definições:

"Afiliada": Tem o significado atribuído no item (viii) da Cláusula 7.1;

"ANBIMA": Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de

Capitais - ANBIMA, pessoa jurídica de direito privado com sede na

cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida

República do Chile, no 230, í30 andar, inscrita no CNPJ/ME sob o no

34.271.17110001-77:

Aval": Garantia fidejussória prestada na CCB pelos Avalistas, na forma de

aval;

CONSTRUTORA COLMEIA S.4., com sede na cidade de Fortaleza,

Estado do Ceará, na Rua Vicente Linhares, no 521, Sala 07, inscrita no

CNPJ/ME sob o no 06.048.41710001-00 ("Colmeia"); RONALDO

HORN BARBOSA, brasileiro, casado, com residência na cidade de

Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Silva Jatahy, no 1.080'

apartamento 2OO, inscrito no CPF sob o no 619.577.393-04

L
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"Assembleia Geral":

"Banco Liquidante"

'83',

.BACEN'':

"Boletim de Subscrição"

.,GCB":

'ccr

"Cedente":

,.CNPJ/ME'':

'Código Civi!":

"Gódigo de Processo Civil":

"Complexo Living ResoÉ':

"Condições Precedentes':

"Condiçôes Precedentes de
lntegralização":

("Ronatdo"); OTACiLIO VALENTE GOSTA, brasileiro, casado, com
residência na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Frei
Mansueto, no 65, apartamento 1.000, inscrito no CPF sob o no

1 17 .894.7 63-72 ("Otacíl io") ;

A assembleia geral de Titulares de CRl, nos termos da Cláusula í3
deste Termo de Securitização;

ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, no í00, Torre Olavo Setúbal, CEP 04726-170, inscrita no

CNPJ/ME sob o no60.701.190/000í-04, responsável pela liquidação

financeira dos CRI;

83 S.A. - BRASIL, BoLSA, BALCÃO (Segmento CETIP UTVM),

sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/ME sob o no

09.346.601/0001-25, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Praça Antonio Prado, no 48, Centro;

Banco Central do Brasil;

Boletim de subscrição dos CRI desta Emissão, por meio dos quais os
lnvestidores subscreverão os CRI e formalizarão a sua adesão a todos
os termos e condições deste Termo e da Oferta Restrita;

Cédula de Crédito Bancário no 2001060164/CDE, emitida pela

Devedora em favor do Cedente nesta data, no valor de

R$23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), por meio da qual o
Cedente concedeu financiamento imobiliário à Devedora para fins

habitacionais;

Cédula de Crédito lmobiliário integral, Série COLMO1, no 01, emitida
pela Securitizadora sob a forma escritural, nos termos da Escritura de

Emissão de CCI;

Ql SOCIEDADE DE CRÉD|TO DIRETO S.A., instituição financeira

autorizada pelo BACEN, com endereço na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.391, 1o

Andar, conjunto 12, Sala A, inscrita no CNPJ/ME sob o no

32.402.502t0001-35;

Cadastro Nacionalda Pessoa Jurídica do Ministério da Economia;

Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada;

Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada;

O empreendimento residencial localizado no lmóvel, constituído por

quatro torres, das quais duas (Edifício Mykonos e Edifício Santorini) já

foram construÍdas;

As Condições Precedentes, indicadas na cláusula 1.10 da CCB;

As Condições Precedentes de lntegralizaçáo, indicadas na cláusula 1.7

da CCB;
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"Conta Centralizadora":

"Gonta Golmeia':

"Conta Despesas":

"Contrato de Alienação
Fiduciária de lmóvel":

'Contrato de AIienação
Fiduciária de Quotas":

"Contrato Beira Ma/':

"Contrato de Cessão"

"Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos
Creditórios":

Conta corrente no 38240-3, mantida na agência 7307 do Banco ltaú
Unibanco S.A. (no 3a1), de titularidade da Securitizadora, na qual serão
depositados os valores decorrentes do pagamento dos Creditos
lmobiliários;

Conta corrente no 2403í-5, mantida na agência 1&16 do Banco ltaú
Unibanco S.A. (no 341), de titularidade da Colmeia, na qual serão
devolvidos os Recebíveis Beira Mar que não forem utilizados para

pagar pelas Obrigações Garantidas;

Conta corrente no 349í9-9, mantida na agência 1646 do Banco ltaú
Unibanco S.A. (no 341), de titularidade da Devedora e de sua livre
movimentação;

lnstrumento Pafticular de Alienação Fiduciária de Bens lmóveis em
Garantia e Outras Avenças, a ser firmado nesta data entre a Devedora,

a Securitizadora e o Agente Fiduciário, na qualidade de interveniente
anuente, e registrado na matrícula do lmóvel, por meio do qual a
Devedora alienará fiduciariamente (i) a fração ideal do lmóvel referente
ao Empreendimento de titularidade da Devedora e (ii) uma unidade

autônoma do "Edifício Mykonos', do Complexo Living Resort ("Unidade

Mykonos"), à Securitizadora, em garantia do cumprimento das

Obrigações Garantidas ('AIienação Fiduciária de lmóvel");

lnstrumento Particular de Alienação de QuoÍas em Garantia e Outras

Avenças, a ser firmado nesta data entre os Avalistas, a Securitizadora
e a Devedora e o Agente Fiduciário, na qualidade de intervenientes

anuentes, por meio do qual os Avalistas alienarão fiduciariamente todas

as quotas de emissão da Devedora à Securitizadora, em garantia do

cumprimento das Obrigações Garantias ("Alienação Fiduciária de
Quotas");

Contratos particulares de adesão e de construção por administração de

unidade autônoma, celebrado com cada um dos participantes da

Convenção;

lnstrumento Pafticular de Contrato de Cessão Creditos lmobiliários e

Outras Avenças, a ser firmado nesta data entre o Cedente, a

Securitizadora, e os Avalistas e a Devedora, na qualidade de

intervenientes anuentes, pelo qual o Cedente cedeu os créditos

imobiliários decorrentes da CCB à Securitizadora;

lnstrumento Pafticular de Contrato de Cessão e Promessa de Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Ávengas, a ser

firmado nesta data entre a Devedora, a Securitizadora e o Agente

Fiduciário, na qualidade de interveniente anuente, por meio do quala
Devedora cederá fiduciariamente todos os direitos creditórios a que tem

e terá direito em decorrência das vendas de unidades autÔnomas do

Empreendimento ("Direitos Creditórios") à Securitizadora, em

garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas ("Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios");

/
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"Créditos lmobiliários":

"cRl":

,.CVM":

"Data de Emissão":

"Data de Vencimento":

"Data de Verificação":

"Devedora":

"Dia Útil":

"Documentos da Operação"

"Emissão":

"Emissora" ou
"Securitizadora":

"Empreendimento":

Os valores devidos a título de principal, atualização monetária e juros
remuneratórios previstos na CCB, assim como todos e quaisquer
outros direitos creditórios devidos pela Devedora, ou titulados pelo

credor da CCB, por força da CCB, incluindo a totalidade dos respectivos
acessórios, tais como encargos moratórios, multas, penalidades,

indenizações, seguros, garantias, despesas, custas, honorários e
demais encargos contratuais e legais previstos;

Significam os Certificados de Recebíveis lmobiliários da 177'série da
1" emissão da Securitizadora, com lastro nos Créditos lmobiliários, nos

termos dos artigos 6o a 80 da Lei no 9.514197;

Comissão de Valores Mobiliários;

27 de janeiro de2020;

25 de janeiro de2023;

Tem o significado atribuído na Cláusula 4.9;

COLMEIA DUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,

sociedade limitada, com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,

na Rua Vicente Linhares, no 521, Sala 24, inscrita no CNPJ/ME sob o

no 1 0.328.447 I 0001 -48;

Qualquer dia que não seja sábados, domingos ou feriado declarado
nacional;

(i) a CCB; (ii) o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios;

(iii) o Contrato de Alienação Fiduciária de lmóveis; (iv) o Contrato de

Alienação Fiduciária de Quotas; (v) a Escritura de Emissão de CCI; (vi)

o Contrato de Cessão; (vii) este Termo de Securitização;; e (viii)

quaisquer aditamentos aos documentos mencionados acima;

A177a série da 1'emissão de CRlda Securitizadora, emitida por meio

deste Termo de Securitizaçâo;

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., já qualificada no preâmbulo

deste Termo de Securitização;

O empreendimento imobiliário denominado "Edifício Rodes" (que

corresponde à terceira fase do Complexo Living Resort), na modalidade

de incorporação imobiliária, regulado Lei no 4.591, de 16 de dezembro

de 1964, a ser erigido no lmóvel (incorporação imobiliária registrada no

R.02/16583);

Condomínio One, localizado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,

na Rua Senador Machado s/n, quadra 1, Terreno A, Mucuripe

matriculado sob o no 42.319 no Cartório de Registro de lmóveis da 4a

Zona de Fortaleza, nos termos da Ata de Constituição e Convenção

Para Construção do Condomínio One, datada de 16 de janeiro de 2018

e registrada perante o ío Registro de Títulos e Documentos (Microfilme

no 532043);

"Empreendimento
Mar":

Beira

I
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"Escritura de Emissão
ccr":

"Escriturado/':

"Evento de Liquidação do
Patrimônio Separado":

"Garantias":

"lmóve!":

.tN RFB í.585/í5":

"lndenização
Descasamento"

"indice de
Mínimo":

"índice de
Econômico":

"lnstrução CVM no 30í':

"lnstrução CVM no 400"

"lnstrução CVM no 4í4"

"lnstrução CVM no 476":

"lnstrução CVM no 505":

"lnstrução CVM no 539"

de lnstrumento Pafticular de Escritura Emr.ssâo de Cédula de Creditos
lmobiliários, sem Garantia Real lmobiliáia, sob a Forma Escrituml e
Outras Avenças, celebrado nesta data entre a Securitizadora e a Vórtx,
por meio do qual a CCI foi emitida para representar os Créditos
lmobiliários decorrentes da CCB, nostermos da Lei no 10.931, de 02

de agosto de 2004;

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira, com

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, no 3.500, 30 andar, CEP 04538-í32, inscrita no

CNPJ/ME sob o no 61 .1 94.353/0001 -64, responsável pela escrituração
dos CRI;

Tem o significado atribuído na Cláusula 11.1;

Quando mencionados em conjunto, a garantia objeto do Contrato de

Alienação Fiduciária de lmóvel, do Contrato de Alienação Fiduciária de

Quotas, do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e o
Aval;

O imóvel localizado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua

Bento Albuquerque, no 3.300, Bairro Manoel Dias Branco, CEP 60191-

355, objeto da matrícula de no í6.583 do Registro de lmóveis da 5"

Zonada Con'1arca de Fortaleza;

lnstrução Normativa RFB no 1.585, de 31 de agosto de 2015;

por Tem o significado atribuído na Cláusula 4.1í;

Cobertura Tem o significado atribuído na Cláusula 4.8;

Equilíbrio Tem o significado atribuído na Cláusula 4.10;

lnstrução da CVM no 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada;

lnstrução da CVM no 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme

alterada;

lnstrução da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme

alterada;

lnstrução da CVM no 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada;

lnstrução da CVM no 505, de 27 de setembro de 201'1, conforme

alterada

lnstrução da CVM no 539, de 13 de novembro de 2013, conÍorme

alterada;

lnstrução da CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016' conforme

alterada;

(L
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" lnvestidores Qualifi cados" :

"l nvestidores Profissionais" :

.,IPCA":

"Lei no 6.385/76':

"Leino 6.404176"'.

"Lei no 8.98í/95":

"Lei no 9.514197":

"Lei no í0.93í/04":

"Leino íí.033/04":

"Obrigações Garantidas"

São assim entendidos nos termos do artigo 9o-B da lnstrução CVM no

539: (i) lnvestidores Profissionais; (ii) pessoas naturais ou jurídicas que
possuam investimentos financeiros em valor superior a R$1 .000.000,00
(um milháo de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua
condição de investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo
com o Anexo 9-B da lnstrução CVM no 539; (iii) as pessoas naturais
que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou
possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o
registro de agentes autônomos de investimento, administradores de
carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a
seus recursos próprios; e (iv) clubes de investimento, desde que

tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam

investidores q ualificados;

São aqueles definidos no artigo 9o-A da lnstrução CVM no 539:
(i) instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil; (ii) companhias seguradoras e

sociedades de capitalização; (iii) entidades abertas e fechadas de
previdência complementar; (iv) pessoas naturais ou jurídicas que
possuam investimentos financeiros em valor superior a

R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente,

atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante

termo próprio, de acordo com o Anexo 9-A da lnstrução CVM no 539;
(v) fundos de investimento; (vi) clubes de investimento, desde que

tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores
mobiliários autorizado pela CVM; (vii) agentes autônomos de

investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de
valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos

próprios; e (viii) investidores não residentes;

E o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, publicado pelo

lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE;

Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada;

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

Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme alterada;

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

Lei no í0.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada;

Lei no 1 1.033, de 2í de dezembro de 2004, conforme alterada;

O pagamento dos Créditos lmobiliários, assim como multas,

penalidades, indenizações (incluindo a lndenização por

Descasamento), despesas e demais encargos devidos pela Devedora

previstos na CCB e nos demais Documentos da Operaçáo, bem como

todos os custos e despesas incorridos e a serem incorridos em relação

à CCI e aos CRI devidos pela Devedora, inclusive, mas não

exclusivamente para fins de cobrança dos Direitos Creditórios cedidos

fiduciariamente e excussão das Garantias, incluindo penas

convencionais, honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou

h
t'
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"Oferta Restrita':

"Operação"

"Patrimônio Separado":

"Recebíveis Beira Mar"

"Remuneração"

"Termo" ou "Termo de
Securitização":

"Titulares de CRI'
"lnvestidores':

"Valor da Cessão':

"Valor Nominal Unitário":

"Valor de Principal da CCB":

'Vórtx' ou "Agente Fiduciário"
ou "lnstituição Custodiante":

extrajudiciais e tributos e todo e qualquer custo incorrido pelo Cedente,
pela Securitizadora, pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Titulares de CRl,
inclusive no caso de utilização do Patrimônio Separado para arcar com
tais custos;

A distribuição pública com esforços restritos de CRl, que será realizada
nos termos da lnstrução CVM no 476 e da lnstrução CVM no 414;

A operação estruturada envolvendo a emissão da CCB e a presente

Emissão, englobando a celebração de todos os Documentos da
Operação;

Patrimônio constituído após a instituição do Regime Fiduciário,

composto pelos Créditos lmobiliários, respectivos juros, multas,

atualização monetária, prêmios de seguro, penalidades, indenizações,

encargos por atraso e demais encargos eventualmente existentes, bem

como os direitos, prerrogativas, privilégios, todos os acessórios,

Garantias e instrumentos que os representam, incluindo respectivos

anexos, o qual não se confunde com o patrimônio comum da

Securitizadora e se destina exclusivamente à liquidação dos CRI a que

está vinculado, bem como ao pagamento dos respectivos custos de

administração e obrigações fiscais;

Os valores recebidos e a serem recebidos pela Colmeia em

decorrência do Contrato Beira Mar;

Significa a Atualização e os Juros Remuneratórios (conforme Cláusula

3.1), em conjunto. Esta é a remuneração incidente sobre o valor
nominal unitário dos CRl, conforme descrita no presente Termo de

Securitização;

O presente Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da 1774

Série da 1a Emissão de CRI da Securitizadora;

ou Os detentores de CRI;

Preço de cessão da CCB a ser pago pela Securitizadora à Devedora,

por conta e ordem do Cedente, nos termos do Contrato de Cessão;

Os CRI terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data

de Emissão;

R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais); e

VORTX DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILÉROS
LTDA., já qualificada no preâmbulo deste Termo de Securitização.

1.2. Prazos: Todos os prazos aqui estipulados serão contados em dias corridos, exceto se

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

Dia Util, haverá prorrogação para o primeiro Dia Util subsequente, sem qualquer penalidade.
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í.3. Aprovacão da Emissão: A Emissão foi aprovada pela Emissora nos termos do artigo22,

§3o do estatuto social da Emissora, conforme alterado pela assembleia geral extraordinária da
Emissora realizada em 25 de abril de 2019, devidamente arquivada na Junta Comercial do

Estado de São Paulo ("JUCESP") em 16 de maio de 2019, sob o no 257.983119-3, sendo que o

referido artigo autoriza a emissão de certificados de recebíveis imobiliários e certificados de

recebíveis do agronegócio da Emissora até o limite de R$ í0.000.000.000,00 (dez bilhões de

reais), consideradas as emissões em conjunto, sendo que, até a presente data, as emissões da

Emissora, inclusive já considerando os CRI objeto desta Emissão, não atingiram este limite.

2. CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO E CRÉDITOS IMOBLIÁRIOS

2.1. Vinculacão dos Créditos lmobiliários: A Emissora realiza neste ato, em caráter

irrevogávele irretratável, a vinculação da totalidade dos Créditos lmobiliários, representados pela

CCl, aos CRI de sua 1" emissão, 177a série, conforme as características descritas na Cláusula

3 abaixo.

2.1.1. De acordo com a Lei no 9.514/97, a Emissora declara que são vinculados ao presente

Termo os Créditos lmobiliários representados pela CCB, devidos exclusivamente pela

Devedora, subscritos pela Emissora, nos termos da Escritura de Emissão de CCl.

2.2. Valor Nominal: A Emissora declara que, pelo presente Termo de Securitização, foram

vinculados à presente emissão de CRI os Créditos lmobiliários, representados pela CCl, de sua

titularidade, com valor nominal global de RS 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), na

Data de Emissão.

2.2.1. As características dos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, vinculados a este

Termo de Securitização estão perfeitamente descritas e individualizadas no Anexo ll a
este Termo de Securitização.

2.3. Oriqem dos Créditos lmobiliários: A CCl, representativa dos Créditos lmobiliários, foi

emitida pela Securitizadora, sob a forma escritural, nos termos da Lei no 10.931/04 e da

respectiva Escritura de Emissão de CCl.

2.3.1. A CCI foi emitida sem garantia real e a Escritura de Emissão de CCI encontra-se

devidamente custodiada junto à lnstituição Custodiante, nos termos do artigo 18,

parágrafo 4', da Lei n' í 0.931/04.

2.3.2. O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio deste Termo de Securitização,

será registrado na lnstituição Custodiante, nos termos do artigo 23, parágraÍo único, da

Lein' 10.93í/04.

2.4. Valor da Cessão: Pela cessão dos Créditos lmobiliários, representados pela CCl, a

Emissora pagará o Valor da Cessão diretamente à Devedora, mediante depósito na Conta

Despesas, por conta e ordem da Cedente, sendo certo que o Valor da Cessão deverá ser

liberado à Devedora nos termos do Contrato de Cessão e da CCB, sujeito à verificação das

Condiçôes Precedentes.

2.5. CRI oor Destinacão: Os CRI serão lastreados em créditos imobiliários na sua destinação,

nos termos do Ofício-Circular CVM/SRE no 02/2019 e posteriores, uma vez que a integralidade

dos valores obtidos pela Devedora em decorrência do financiamento imobiliário será utilizada

exclusivamente para a construção e desenvolvimento do Empreendimento.

2.5.1. Todos os recursos obtidos por meio da Emissão, pagos pela Emissora à Devedora por

conta e ordem do Cedente, deverão ser efetivamente empregados à destinação descrita

lrl
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acima até a Data de Vencimento, conforme cronograma indicativo constante do Anexo
Vl a este Termo.

2.5.2. A efetiva destinação dos recursos pela Devedora será verificada pelo Agente de
Engenharia, nos termos da CCB, por meio dos Relatórios de Medição de Obra que serão
enviados para o Agente Fiduciário e para a Emissora até o dia 15 do segundo mês

subsequente ao mês a que fizer referência.

2.5.3. A Devedora deverá, ainda, enviar semestralmente um relatório adicional ao Agente

Fiduciário, conforme modelo do Anexo lX, indicando todos os gastos com o

desenvolvimento e construção do Empreendimento, acompanhado dos respectivos

comprovantes de pagamento.

2.5.3.1. Adicionalmente ao relatório previsto acima, a Devedora se obriga a enviar ao

Agente Fiduciário, em até 5 (cinco) Dias Uteis da solicitação, ou em prazo menor caso

solicitado por órgáo regulador ou autorregulador, todos os comprovantes e notas fiscais

relacionados aos valores declarados.

2.6. Condicões Precedentes de lnteqralizacão: A integralização dos CRI por seus futuros

subscritores está condicionada à verificação, pela Emissora, do cumprimento cumulativo e

integ ral das Condições Precedentes de I ntegral ização.

2.7. Titularidade dos Créditos lmobiliários: A titularidade dos Créditos lmobiliários foi

adquirida pela Emissora por meio da celebração do Contrato de Cessão.

2.8. lnvestimentos Permitidos: Em relação aos recursos que venham a ser depositados na

Conta Centralizadora, fica estabelecido que a Emissora somente poderá aplicar tais recursos em

fundos de renda fixa de baixo risco e liquidez diária, administrados e custodiados por instituição

financeira de primeira linha, a critério da Emissora ("lnvestimentos Permitidos").

2.9. Banco Liquidante: O Banco Liquidante será contratado pela Emissora para

operacionalizar o pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos

Titulares dos CRl, executados por meio da 83 (Segmento CETIP UTVM).

3. cLÁUSULA TERcEIRA - IDENTIFIcAçÃO DoS cRt E DA FoRMA DE DISTRIBUçÃO

3.1. Características do CRI: O CRl, objeto da presente Emissão, cujo lastro se constitui

pelos Créd itos I mobi liários, possu i as segu intes características:

(t)

(t t)

(il r)

(tv)

@: 1";

Série: 1774;

Quantidade de CRI: 23.000 (vinte e três mil);

Valor Global da Emissão: R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), na Data

de Emissão;

Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão;

Prazo'.1.094 (mil e noventa e quatro) dias;

Juros Remuneratórios: taxa de juros de í0,00% (dez por cento) ao ano,

considerando um ano base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Juros

Remuneratórios");

(v)

(vl)

(vil)

.t
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(xilr)

(xrv)

(xv)

(xvr)

(xvil)

(Vlll) Atualizacão monetária: mensal, pela variação acumulada do IPCA, na forma prevista

na Cláusula 6.2 ("Atualização");

(lX) Encaroos Moratórios: os pagamentos aos Titulares de CRI em atraso ficarão sujeitos
à multa convencional, irredutível e não compensatória de 2,00% (dois inteiros por

cento) dosvalores devidos, acrescidos de juros de mora de 1,00% (um inteiro por

cento) ao mês, desde a data de inadimplência até a data do efetivo pagamento,

independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

(x) Periodicidade do Paoamento da Amortização e dos Juros Remuneratórios: a

remuneração será paga mensalmente, de acordo com a tabela constante do Anexo
I a este Termo de Securitização, e a amortização do Valor Nominal Unitário será
paga em única parcela, na Data de Vencimento, bem como em 1 (um) Dia Util após
as datas em que ocorrerem pagamentos decorrentes de eventos de amortização

extraordinária;

(Xl) Garantias: Não há garantias constituídas no CRl. Não obstante, foram constituídas,

no âmbito da Operação, as Garantias para garantir as Obrigações Garantidas,

assumidas pela Emissora na CCB e nos demais Documentos da Operação;

(Xll) Ambiente para Depósito. Distribuicão, Neoociacão, Custódia Eletrônica e Liquidacão

Financeira: 83 (Segmento CETIP UTVM);

Data de Emissão:27 dejaneiro de2020;

Local de Emissão: São Paulo - SP;

Data de Vencimento Final: 25 de janeiro de 2023;

Forma: nominativa e escritural; e

Riscos: Conforme Cláusula 17 deste Termo de Securitização.

3.2. Reqistro de Distribuicão e Neoociacão: Os CRI serão depositados para custódia

eletrônica, distribuiçáo primária e negociação secundária na 83 (Segmento CETIP UTVM), sendo

a distribuição dos CRI realizada em regime de melhores esforços, com a distribuição realizada

pela Securitizadora, conforme autorizada pelo artigo 9o da lnstruçâo CVM no 414.

3.2.1. Serão reconhecidos como comprovante de titularidade: (i) o extrato de posição de

custódia expedido pela 83 em nome do respectivo titular dos CRI; ou (ii) o extrato emitido

pelo Escriturador, a partir de informações que lhe Íorem prestadas com base na posição

de custódia eletrônica constante da 83, considerando que a custodia eletrônica do CRI

esteja na 83. Caso os CRI venham a ser custodiados em outra câmara, este Termo de

Securitização será aditado para prever a forma de comprovação da titularidade dos CRl.

3.3. Oferta Restrita: A emissão dos CRI é realizada em conformidade com a lnstrução CVM

no 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do

artigo 6' da lnstrução CVM n' 476. Não obstante, a Oferta Restrita será registrada perante a

ANBIMA, nos termos do artigo 16 do "Codigo ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para

Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofeftas Públicas de Valores Mobiliáios e Ofettas

Púbticas de Aquisições de Vatore Mobitiáios" vigente desde 3 de junho de 2019 ("Código

ANBTMA'), e das normas estabelecidas na diretriz anexa à Deliberação no 2, de 6 de outubro de

2014, conforme alterada, do Conselho de Regulação e Melhores Práticas do Mercado de Capitais

da ANBIMA, exclusivamente para fins de informação ao banco de dados da ANBIMA.

I
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3.3.1.

3.3.2.

A Oferta Restrita é destinada apenas a lnvestidores Profissionais.

A Oferta Restrita será realizada diretamente pela Securitizadora, nos termos do art. 90

da lnstrução CVM no 414 e nos termos do artigo 7"-A da lnstrução CVM no 476, o início

da Oferta Restrita deverá ser informado pela Securitizadora à CVM, no prazo de 5 (cinco)
Dias Uteis, contado da primeira procura a potenciais lnvestidores Profissionais, por

intermédio da página da CVM na rede mundialde computadores ou mediante protocolo

físico, no caso de indisponibilidade de acesso à página da CVM na rede mundial de

computadores.

3.3.3. Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos lnvestidores Profissionais,

devendo os lnvestidores Profissionais, por ocasião da subscrição, fomecer, por escrito,

nos moldes da minuta da Declaração de lnvestidor Profissional, , atestando que estão

cientes de que:

a) a Oferta Restrita não foi registrada na CVM e será registrada perante a ANBIMA

exclusivamente para informar a sua base de dados;

b) os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na lnstrução

CVM no 476; e

c) são lnvestidores Profissionais, nos termos do artigo 9-A da lnstrução CVM no 539.

3.3.4. Em atendimento aos requisitos estabelecidos na lnstruçáo CVM no 414, a Emissora

declara que atende a regulamentação relacionada (i) ao cadastro de clientes, de conduta

e de pagamento e recebimento de valores aplicáveis à intermediação de operações

realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários;

(ii) ao dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil

do cliente; (iii) à identificação, cadastro, registro, operações, comunicação, limites e

responsabilidade administrativa referentes aos crimes de "lavagem" ou ocultação de

bens, direitos e valores. Em observância ao previsto acima, a Securitizadora atesta que

observa os procedimentos e obrigações relacionados à atividade de distribuição de

valores mobiliários, dispostos nos Capítulos lll, Vll e Vlll da lnstrução CVM no 505, na

lnstrução CVM no 539 e na lnstrução CVM no 301.

3.3.5. A Oferta Restrita será encerrada quando da subscrição e integralizaçâo da totalidade

dos CRI pelos lnvestidores Profissionais ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro

meses) contados da data de início da Oferta, o que ocorrer primeiro. Não haverá

possibilidade de distribuição parcial dos CRl.

3.3.5.1. Em conformidade com o artigo 80 da lnstrução CVM no 476, o encerramento da

Oferta Restrita deverá ser informado pela Securitizadora à CVM, no prazo de 5
(cinco) dias, contado do seu encerramento, devendo referida comunicação ser

encaminhada por intermédio da página da CVM na rede mundial de computadores

e conter as informações indicadas no Anexo 8 da lnstrução CVM no 476,

comprometendo-se a Emissora a fornecer as informações acessórias, conforme o

caso.

3.3.5.2. Caso, em razáo de impossibilidades técnicas da CVM, o acesso ao sistema

disponibilizado pela CVM para envio de documentos por intermédio de sua página

na rede mundialde computadores não possa ser realizado, o envio do aviso sobre

o encerramento da Oferta será feito por meio de petição assinada pela Emissora.
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3.3.5.3. Caso a Oferta Restrita não seja encerrada dentro de 6 (seis) meses contados da
data de seu início, deverá ser enviada a comunicação prevista no subitem 3.3.5.1
com os dados disponíveis à época, complementando-o semestralmente até o seu
encerramento, e, ainda, de acordo com o artigo 8o-A da lnstrução CVM no 476, a
subscrição ou aquisição dos CRI deve ser realizada no prazo máximo de 24 (vinte

e quatro) meses, contado da data de início da Oferta Restrita, observado o artigo
7o-A da lnstrução CVM no 476.

3.3.5.4. Os CRI não colocados no âmbito da Oferta Restrita poderão ser cancelados pela

Emissora, devendo ser objeto de aditamento a este Termo de Securitização,

mediante aprovação dos Titulares de CRI que já houverem integralizado seus CRl,
conforme Cláusula 13.

3.3.6. Observado a Cláusula 3.3.4, os CRI poderão ser negociados nos mercados de balcão

organizado e não organizado, devendo a Emissora cumprir o disposto no artigo 17 da

lnstrução CVM no 476.

Os CRI da presente Emissão, ofertados nos termos da Oferta Restrita, somente poderão

ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de

decorridos 90 (noventa) dias de cada data de subscriçáo ou aquisiçáo dos CRI pelos

I nvestidores Profissionais.

3.3.7

3.3.8. Após o prazo de 90 (noventa) dias descrito na Cláusula 3.3.7, os CRI adquiridos pelos

lnvestidores Profissionais somente poderáo ser negociados pelos investidores antes de

completados 18 (dezoito) meses do encerramento da distribuição, caso a negociação se

dê entre os lnvestidores Profissionais que tiverem adquirido os CRl, ou caso o lnvestidor

Profissional aliene a totalidade dos CRI por ele subscritos para um único investidor, nos

termos do artigo 5, parágrafo 50, da lnstrução CVM no 414.

3.3.8.1. Os CRI da presente Emissáo somente poderão ser negociados entre lnvestidores

Qualificados. Os CRI só poderão ser negociados entre investidores não

qualificados após (i) obtenção de registro de oferta pública perante a CVM nos

termos do caput do artigo 21 da Lei no 6.385/76 e da lnstrução CVM no 400; e (ii)

apresentação de prospecto da oferta à CVM, nos termos da regulamentação

aplicável, devendo ser observadas as condições contidas no artigo 16 da

lnstrução CVM no 414.

3.3.9. Em atendimento ao que dispôe a lnstrução CVM n' 476, os CRI desta Emissão serão

ofertados a, no máximo, 75 (setenta e cinco) lnvestidores Profissionais e subscritos ou

adquiridos por, no máximo, 50 (cinquenta) lnvestidores Profissionais.

3.4. Classificacão de Risco: Os CRI desta Emissão não serão objeto de classificação de risco

por empresa de rating.

4. CLÁUSULA qUARTA - 6ARANTIAS DA OPERAçÃO E OBRIGAçÕeS AO;CIOIAIS

DA DEVEDORA E DOS AVALISTAS

4.1. Garantias da Ooeracão. Não serão constituídas garantias específicas no CRl. Em

garantia do fiel, pontual e integral cumprimento das Obrigações Garantidas, serão constituídas

pela Devedora e pelos Avalistas, conforme o caso, as seguintes garantias reais e fidejussória em

favor da Emissora, em benefício dos Titulares de CRI: (i) a Cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios; (ii) a Alienação Fiduciária de lmóvel; (iii) a Alienação Fiduciária de Quotas; e (iv)

Aval; as quais deverão permanecer válidas e exequíveis até a integral liquidação das Obrigações

Garantidas e que estão descritas nas Cláusulas 4.2 a 4.5 deste Termo de Securitização'
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4.2. Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. A Operação contará com a garantia real

representada pela Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, conforme o Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas.

4.2.1 A Devedora deverá diligenciar para que todos os Direitos Creditórios sejam depositados
na Conta Centralizadora. Caso sejam depositados em conta diversa, deverão ser
prontamente redirecionados à Conta Centralizadora, nos termos do Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios.

4.2.2. A Emissora poderá reter na Conta Centralizadora os valores depositados pelos

adquirentes das unidades autônomas em decorrência da Cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios até o pagamento integral das Obrigações Garantidas. Os valores retidos

serão utilizados para o pagamento das Obrigações Garantidas, devendo a Emissora,

caso haja saldo excedente após a quitação das Obrigações Garantidas, transferi-lo para

a Conta Despesas, nos termos do Contrato de Cessáo Fiduciária de Direitos Creditórios.

4.3. Alienação Fiduciária de lmóvel. A Operação contará com a garantia real imobiliária

representada pela Alienação Fiduciária do lmóvel, conforme Contrato de Alienação Fiduciária de

lmóvel, em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas.

4.3.1. A Alienação Fiduciária de lmóvel deverá ser constituída pela Devedora, mediante

registro no cartório competente, em até 90 (noventa) dias, contados a partir da Data de

Emissão.

4.4. Alienacáo Fiduciária de Quotas. A Operação contará com a garantia real representada
pela Alienação Fiduciária das Quotas, conforme Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas, em

garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas.

4.4.1. A Alienação Fiduciária de Quotas deverá ser constituída pelos Avalistas, mediante

averbação no contrato socialda Devedora, em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados

a partir da Data de Emissão.

4.4.2. Resta desde já consignado que, de acordo com o artigo 49, parágrafo terceiro, da Lei

noí1.101, a propriedade fiduciária das frações ideais do lmóvel correspondendo ao

Empreendimento e dos Direitos Creditórios, bem como das quotas da Devedora, nos

termos das Cláusulas supra, não se submetem ao efeito de eventual falência,

recuperação judicial ou extrajudicial da Devedora, prevalecendo, nestas hipóteses,

conforme originalmente contratados, até o cumprimento das Obrigações Garantidas,

sendo certo que a Emissora poderá, na forma prevista na Lei, imputá-los na solução da

dívida, até sua liquidação total.

4.5. Aval: Os Avalistas constituíram aval, nos termos do Código Civil, de forma irrevogável e

irretratável, na condição de coobrigados, solidariamente com a Devedora, por todas as

ObrigaçÕes Garantidas.

4.6. Caberá unicamente à Emissora definir a ordem de excussão das garantias constituídas

para assegurar o fiel adimplemento das Obrigações Garantidas, sendo que a execução de cada

garantia outorgada será procedida de forma independente e em adição a qualquer outra

execução de garantia, real ou pessoal, concedida à Emissora, para satisfação das Obrigações

Garantidas.

4.7. Recebíveis Beira Mar: Nos termos do Contrato de Cessão, a Colmeia se obrigou a, até

a integral quitação das Obrigações Garantidas, transferir todos os recursos recebidos em

Lft
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decorrência de seus serviços prestados na construção do Empreendimento Beira Mar nos termos
do Contrato Beira Mar, pa'aa Conta Centralizadora.

4.7 .'1. Os Recebíveis Beira Mar deverão ser transferidos para a Conta Centralizadora em até 5
(cinco) Dias Uteis de seu recebimento na Conta Colmeia.

4.7.2. Caso a Devedora esteja adimplente com suas obrigações pecuniária e não pecuniárias,

nos termos dos Documentos da Operação, inclusive em relação à observância de saldo

mínimo para cumprimento do lndice de Cobertura Mínimo e para evitar Desequilíbrio

Econômico, os valores depositados nos termos da Cláusula 4.7.1 deveÉo ser
transferidos pela Emissora, de volta para a Conta Colmeia, em até 5 (cinco) Dias Úteis

de seu recebimento na Conta Centralizadora.

4.7.3. Caso (i) a Devedora esteja em situação de inadimplemento de obrigação pecuniária ou

não pecuniária e (ii) os valores retidos até então na Conta Centralizadora em decorrência

da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios não sejam suficientes para fazer frente às

obrigações inadimplidas, os valores depositados nos termos da Cláusula 4.7.1 poderão

ser retidos pela Emissora, devendo ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de

prioridade de destinação, de forma que cada item somente será pago caso haja recursos

disponíveis após o cumprimento do item anterior:

a) as despesas da CCB e dos CRl, conforme indicadas na CCB, neste Termo de

Securitização, no Contrato de Cessão e nos instrumentos das Garantias;

b) encargos moratórios evenlualmente incorridos e não pagos;

c) juros remuneratórios capitalizados e não pagos na última data de pagamento

de juros remuneratórios prevista neste Termo de Securitização;

d) amortização do saldo devedor devido aos Titulares de CRl, nos termos deste

Termo de Securitização; e

e) amortização extraordinária dos CRI (conforme definido neste Termo de

Securitização), se for o caso.

4.7.4. Uma vez pagas todas as obrigações em aberto, o saldo remanescente dos Recebíveis

Beira Mar depositados na Conta Centralizadora deverá ser transferido para a Conta

Colmeia em até 5 (cinco) Dias Uteis.

4.A. Manutencáo do índice de Cobertura Mínimo. A Devedora deverá, durante toda a vigência

da CCB, nos termos dos Documentos da Operação, manter o "índice de Cobertura Mínimo",

calculado conforme a fórmula abaixo, de, no mínimo, 180% (cento e oitenta por cento) ("índice

de Cobertura Mínimo"):

indice d.e Cobertura Mínimo
(Saldo Conta Centralizadora 1' Saldo a Receber * Estoque - Custo a Incorler)

(sauo Devedor indice)

Onde:

Saldo Conta Gentralizadora: corresponde ao valor do saldo disponível na Conta Centralizadora

no final do período de referência correspondente a Data de Verificação. Na hip_ótese que o
período de referência seja anterior à Data de lntegralizaçáo dos CRl, o Saldo Conta

ôentralizadora deverá corresponder ao Valor do Principal para fins de cálculo;

I
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Saldo a Receber: corresponde ao saldo dos valores a receber, conforme indicado no último
relatório do Agente de Recebíveis disponível na Data de Verificação, e eventualmente acrescido
do saldo a receber da Unidade sob Negociação, bem como de eventual saldo a receber da venda
da Unidade em Estoque, desde que tais valores constem no relatório do Agente de Recebíveis;

Estoque: corresponde ao valor total das unidades autônomas do Empreendimento em estoque,
calculado a partir da multiplicação da quantidade de metro quadrado de área privativa em
estoque, pelo preço médio por metro quadrado das unidades autônomas comercializadas nos
últimos 12 (doze) meses ou do preço médio por metro quadrado implícito na última venda
realizada (caso não tenha ocorrido venda nos último í2 meses) ('Preço Médio"), adicionado do
valor da(s) unidade(s) do Edifício Mykonos alienada(s) fiduciariamente, se houver(em), calculado
a partir da multiplicação da respectiva quantidade de metro quadrado de área privativa da(s)
unidade(s) do Edifício Mykonos alienada(s) fiduciariamente pelo Preço Médio; e

Custo a lncorrer: corresponde ao valor total remanescente necessário para completar o
Empreendimento, conforme indicado no último Relatório de Medição de Obras disponível na
Data de Verificação, excluindo-se a Taxa de Administração.

Saldo Devedor indice: corresponde ao Saldo Devedor no final do período de referência
correspondente a Data de Verificação. Na hipótese que o período de referência seja anterior à
Data de lntegralização dos CRl, o Saldo Devedor índice deverá corresponder ao Valor do
Principal para fins de cálculo.

4.9. A Devedora se compromete, nos termos da CCB, a encaminhar à Emissora, até o dia20
(vinte) de cada mês, as informaçôes necessárias para que a Emissora, com base em tais

informações, possa calcular o índice de Cobertura Mínimo até um Dia Util antes da Data de

Pagamento de cada mês ("Data de Verificação").

4.9.1 Em cada Data de Verificação, seÉo avaliados valores referentes ao período do segundo

mês anterior a referida Data de Verificação.

Para que a Emissora realize o cálculo do índice de Cobertura Mínimo, a Devedora deverá

fornecer ao Cedente ou à Emissora quaisquer informações que lhe sejam solicitadas, no

prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da respectiva solicitação, que deverá ocorrer
por escrito. A Emissora poderá solicitar aos auditores independentes da Devedora

eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários, sendo que (i) a
Devedora não poderá ser responsabilizada pelo atraso, por parte dos auditores

independentes, no atendimento das solicitações feitas pela Emissora; e (ii) a Emissora

não poderá ser responsabilizada pelo atraso na divulgação do cálculo do índice de

Cobertura Mínimo porconta do não recebimento das informações solicitadas à Devedora

e/ou aos seus auditores.

4.9.2.

4.í0. Desequilíbrio Econômico. Caso, em qualquer Data de Verificação , durante a construção

do Empreendimento, a Emissora verifique que o saldo da Conta Centralizadora, conforme

Relatorio Mensal Revisado mais recente, corresponde a um valor inferior a 105% (cento e cinco

por cento) do Custo a lncorrer, conforme indicado pelo Relatório de Medição de Obra mais

recente (conforme definido na CCB), a Devedora ou os Avalistas deverão, em até 5 (cinco) Dias

úteis a contar de notificação neste sentido enviada pela Emissora, depositar o valor necessário

na Conta Centralizadora para reestabelecer a razáo indicada ("indice de Equilíbrio

Econômico").

4.11. Remuneração dos Titulares dos CRl e lndenização por Descasamento. Por meio do

Contrato de Cessão, a Devedora e os Avalistas obrigaram-se a indenizar à Emissora em relação

à eventual diferença entre o fluxo de pagamentos descrito na CCB e a remuneração devida aos

Titulares de CRl, conforme prevista neste Termo de Securitização ("Remuneração aos

Titulares CRI"). Nesse sentido, sempre que o pagamento dos valores devidos pela Devedora

,l
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nos termos da CCB, em determinada data, for insuficiente para que a Emissora efetue a
Remuneração aos Titulares CRI imediatamente vincenda (observados os termos e prazos

constantes neste Termo de Securitização), a Devedora deverá acrescer ao montante dos

Creditos lmobiliários a serem pagos à Emissora, a título de indenização, o montante necessário
de forma a compatibilizar os recursos a serem recebidos pela Emissora com os recursos a serem
despendidos por esta para a Remuneração aos Titulares CRI ("lndenização por
Descasamento').

4.11.1. A obrigação de lndenização por Descasamento é uma obrigação exclusiva da Devedora

e dos Avalistas, que não poderá ser cobrada do Cedente.

4.1'1.2. Os pagamentos a título de lndenização por Descasamento, a serem realizados pela

Devedora nos termos da Cláusula 4.í 1, devem ser depositados na Conta Centralizadora.

4.11.3. Para os fins do pagamento da lndenização por Descasamento, a Emissora poderá

utilizar os recursos depositados na Conta Centralizadora pelos adquirentes das unidades

autônomas em decorrência da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, nos termos da

Cláusula 4.2.

4.11.4. A lndenizaçáo por Descasamento configura um negócio aleatório, nos termos dos artigos

458 e seguintes do Código Civil, de modo que a Devedora e os Avalistas obrigaram-se
de forma definitiva, irrevogável e irretratável a pagar à Emissora os valores devidos na

forma da Cláusula 4.11, na ocorrência de um evento que acarrete a sua incidência,

independentemente do real valor e do estado em que os Créditos lmobiliários se

encontrarem, ou mesmo de sua existência, validade, eficácia ou exigibilidade.

4.12. Caso seja verificado, a qualquer momento durante a construção do Empreendimento, que

o saldo da Conta Centralizadora se tornou insuficiente para estabelecer o índice de Equilíbrio

Econômico, todos os valores a serem liberados à Devedora correspondentes à remuneração

cabível à Colmeia ("Taxa de Administração") ficarão retidos até a obtençáo do'Habite-se" do

Empreendimento.

4.í3. Todos os valores advindos de eventual venda, pela Devedora, da unidade autônoma

1702A do Edifício Mykonos ("Unidade sob Negociação") deverão ser depositados na Conta

Centralizadora, constituindo um fundo de reserva, a ser utilizado nos termos das Cláusulas

abaixo ("Fundo de Reserva").

413.1. Caso contrato definitivo de venda da Unidade sob Negociação não seja formalizado em

ate 3 (três) meses a contar da emissão da CCB, a Devedora se compromete a aditar os

Documentos da Operaçâo necessários para alienar fiduciariamente a Unidade sob

Negociação em garantia das ObrigaçÕes Garantidas.

4.13.2. O Fundo de Reserva poderá ser utilizado nas seguintes situações:

a) Para o pagamento de juros e eventuais despesas, caso, em determinada Data de

Pagamento, não haja valores depositados na Conta Centralizadora suficientes para

pagar a Remuneração devida dos Titulares dos CRI; e

b) Caso, após o desembolso total do Valor de Principal, haja um aumento nos custos

necessários para a construção do Empreendimento, mediante indicação desta

necessidade no Relatório de Medição de Obras, Neste caso, caso a Devedora não esteja

inadimplente, os recursos disponíveis do Fundo de Reserva deverão ser liberados para

a Devedora, que deverá utilizá-los exclusivamente para a construção do
I
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Empreendimento, devendo fornecer à Emissora todos os comprovantes de gastos
realizados com estes recursos.

4.13.3. Caso, após a expediçáo do "Habite-se" do Empreendimento, haja valores não utilizados
no Fundo de Reserva, estes deverão ser usados para a Amortização Extraordinária
Compulsória.

4.13.4. Também comporão o Fundo de Reserva aqui descrito, sujeitos às mesmas regras de
utilização, (i) os recursos advindos da venda da Unidade Mykonos, caso seja alienada
anteriormente à expedição do "Habite-se" do Empreendimento, nos termos do Contrato

deAlienação Fiduciária de lmóvel; e (ii) os recursos advindos da venda de imóveis dados
em pagamento em decorrência dos Direitos Creditórios, nos termos do Contrato de

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.

5. CLÁUSULA QUINTA. SUBSCRIçÃO E TNTEGRALIZAçÃO DOS CRI

5.1. lnteqralizacão dos CRI: Os CRI serão subscritos e integralizados, no mesmo ato, pelo

seu Valor Nominal Unitário, sendo esse valor objeto de acréscimo da Remuneração desde a data

da i nteg ralização (" Preço de I ntegralização").

5.2. Forma de lnteqralizacão: A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente
nacional, à vista, na data a ser informada pela Emissora no Boletim de Subscrição ("Data de
lnteg ralização"), pelo Preço de I ntegralização.

5.3. Procedimento de lnteqralizacão: A integralização dos CRI será realizada via 83 e os

recursos serão depositados na Conta Centralizadora e utilizados para o pagamento do Valor da

Cessão.

6. cLÁusuLA sExrA - cÁLculo DA REMUNERAÇÃo E AMoRTIzAçÃo onotnÁntl

6.1. Cada CRI fará jus a uma remuneração, que contemplará os Juros Remuneratórios e a
Atualização Monetária indicados na Cláusula 3.1, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário

Atualizado (conforme abaixo definido) a partir da Data de lntegralização (sendo a Atualização e

os Juros Remuneratórios, em conjunto, denominados "Remuneração", que, quando acrescida

do Vator Nominal Unitário ainda não amortizado, será denominada "Saldo Devedor Unitário').

6.1 . 1 . A soma do Saldo Devedor de todos os CRI ("Saldo Devedor dos CRl") deverá, a todo

tempo, corresponder ao saldo devedor da CCB.

6.2. Será considerado como "Valor Nominal Unitário Atualizado" de cada CRI o Valor

Nominal Unitário acrescido do IPCA, calculado conforme as fórmulas a seguir:

VNA = VNBxC

onde:

VNA = Valor Nominal Unitário Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais,

sem arredondamento;

VNB = Valor Nominal Unitário na Data de lntegralização do CRl, ou o Valor Nominal

Unitário Atualizado após a data da última amortizaçâo, pagamento ou incorporação
de juros, se houver, o que ocorrer por último, calculado com 8 (oito) casas decimais,

sem arredondamento;

C = Fator da variação mensal do IPCA, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento, apurado da seguinte forma:

h
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onde:

k = número de ordem de N/r, variando de í até n;

N/r = vs;or do número-índice do IPCA do segundo mês imediatamente anterior à
data de cálculo da atualização. Por exemplo, para cálculo da atualização no mês de
abril, será considerado como N/r o número índice do IPCA para mês de fevereiro e
divulgado em março;

Nlx-1 = valor do número-índice do IPCA do segundo mês imediatamente anterior a
Data de lntegralização ou da última Data de Pagamento. Por exemplo, para cálculo
da atualização no mês de abril e quando a última atualização foi no mês de março,
será considerado como Nlw o número índice do IPCA para mês de janeiro e
divulgado em fevereiro;

dup = número de Dias Uteis entre a Data de lntegralização ou última Data de
Pagamento e a data de cálculo, sendo "dup" um número inteiro; e

duf = número de Dias Uteis entre a última Data de Pagamento e a próxima Data de
Pagamento, sendo "duÍ'um número inteiro. Excepcionalmente parua primeira data
de aniversário, " dut' será considerado como 22.

Sendo que:

(i) o número-índice do IPCA deverá ser utilizado considerando-se idêntico número de casas

decimais daquele divulgado pelo IBGE; e

(ii) a aplicação do IPCA incidirá no menor período permitido pela legislação em vigor.

6.2.1. Caso o IPCA, por qualquer motivo, deixe de ser publicado durante o prazo de validade

dos CRI ou tenha a sua aplicação proibida, o Valor Nominal Unitário passará a ser

atualizado por qualquer outro índice que venha a substituí-lo, por força de lei ou

regulamento aplicável à hipótese ("indice Substituto"). Na falta de índice Substituto,

utilizar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo lnstituto

Brasileiro de Geografia e Estatística ('INPC/IBGE") ou aquele que vier a substituí-lo.

6.2.2. A aplicação do IPCA ou de qualquer índice Substituto, quando for o caso, ocorrerá na

menor periodicidade permitida por lei, prescindindo eventual modificação da

periodicidade de aplicação da correção monetária de aditamento do Termo de

Securitização ou qualquer outra formalidade.

6.3. Os Juros Remuneratórios, de 10,00% (dez por cento) ao ano, capitalizados

mensalmente, calculados com base em um ano com 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias

Uteis, incidirão sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado a partir da Data de lntegralização até

a Data de Vencimento Final, e deverão ser pagos mensalmente conforme o cronograma de

pagamentos do Anexo I a este Termo (cada uma, uma "Data de Pagamento"), calculados da

seguinte forma:

I = VNA x (Fator Juros - 1)

onde'.
J = Valor unitário dos juros acumulados, calculado com I (oito) casas decimais sem
arredondamento;
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VNA = conforme definido acima;
Fator Juros = Fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento;

tsnread. tH
FatorJuros =( r* *tJ

onde:

Spread = 10,0000 (dez inteiros), informada com 4 (quaho) casas decimais;

dup = çonlotme definido acima

6.3.1 Para fins de cálculo dos Juros Remuneratórios, define-se "Período de Capitalização"
como o intervalo de tempo que: (i) se inicia na Data da lntegralização dos CRI e termina
na primeira Data de Pagamento efetivo dos Juros Remuneratórios, conforme Anexo I ao
presente Termo de Securitização, no caso do primeiro Período de Capitalização, ou (ii)

na Data do último Pagamento efetivo dos Juros Remuneratórios e termina na próxima

Data de Pagamento efetivo dos Juros Remuneratórios, no caso dos demais Períodos de

Capitalização. Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de

continuidade, até a Data de Vencimento.

6.4. Amortizacão Ordinária dos CRI: Os CRI serão amortizados na Data de Vencimento.

7. CLÁUSULA SÉnMA - EVENTOS DE VENCTMENTO ANTECIPADO E AMORTIZAçÃO
EXTRAORDINÁRA

7.1. Vencimento Antecipado: A CCB poderá ser considerada antecipadamente vencida e

desde logo exigível, nos termos da Cláusula 7.1.4, tornando-se imediatamente exigível o Saldo

Devedor dos CRl, acrescido da Remuneração e de todos os encargos contratuais e legais

incidentes até então, até a data do efetivo pagamento do Saldo Devedor dos CRl, calculados de

forma pro rata die, na hipótese de ocorrência de qualquer dos seguintes casos (cada, um "Evento

de Vencimento Antecipado"):

(ii)

se a Devedora e/ou os Avalistas, conforme o caso, deixar(em) de cumprir, no

seu vencimento, qualquer obrigação pecuniária prevista nos Documentos da

Operação, inclusive o reembolso de despesas na forma prevista nos

Documentos da Operação, observados os respectivos prazos de cura, caso

aplicável;

se a Devedora e/ou os Avalistas, conforme o caso, deixar(em) de cumprir, no

seu vencimento, qualquer obrigação não pecuniária prevista nos Documentos da

Operação, desde que não sanada no prazo de 10 (dez) Dias Uteis corridos da

sua ocorrência, sendo que esse prazo não se aplica às obrigações para as quais

tenha sido estipulado prazo específico;

caso seja verificado a existência de situação de inadimplência e/ou de situação

irregular por parte da Devedora e/ou dos Avalistas, conforme o caso, em

qualquer operação de crédito ou similar junto às instituições integrantes do

Sistema Financeiro Nacional;

(iii)

ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 333 e 1.425 do

Código Civil;

(i)

ÍL
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(v)

(vi)

(vii)

seja verificada, a qualquer momento, a falsidade, imprecisão ou incompletude de
qualquer declaração ou informação prestada pelos Avalistas e/ou pela Devedora

nos Documentos da Operação, bem como na prestação de contas mensale nos

demais documentos relacionados ao Empreendimento;

caso seja movida, contra a Devedora e/ou os Avalistas, conforme o caso,
qualquer ação ou execução, ou decretada qualquer medida judicial que, de

alguma forma, afete as Garantias, e desde que, no prazo de até 15 (quinze) Dias

Uteis, a Devedora e/ou os Avalistas, conforme o caso, não obtenha(m) liminar
para suspender os efeitos da medida judicial instituída contra ela(es) ou não

constitua(m) nova garantia similar em substituição à original, desde que

previamente aprovada pelos Titulares de CRl, nos termos deste Termo de

Securitização;

caso seja movida, contra a Devedora e/ou os Avalistas, conforme o caso,

qualquer ação ou execução, ou decretada qualquer medida judicial por qualquer

das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, e desde que, no

prazo de até 30 (trinta) dias corridos, (a) a Devedora e/ou os Avalistas, conforme

o caso, não tenham tomado as devidas providências para soluçâo do conflito e
(b) a medida judicial não tenha sido suspensa, se for o caso;

caso a Devedora, os Avalistas e/ou qualquer sociedade que seja controlada,

direta ou indiretamente, pela Devedora e/ou pelos Avalistas (ou ainda por seus

controlador(es)) ("Afitiada(s)"), conforme o caso, ajuízem medida judicial em

face do Cedente ou da Emissora;

caso ocorra alteração ou transferência do controle acionário (conforme definiçáo

de controle prevista no artigo í í6 da Lei no 6.404176), cisão, fusão, incorporação,

inclusive de ações, ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo a

Devedora e/ou a Colmeia, conforme o caso, que implique, direta ou

indiretamente, na alteração do atual bloco de controle ou em diminuição do

patrimônio, sem o consentimento prévio e expresso dos Titulares de CRl, nos

termos deste Termo de Securitização;

a contratação pela Devedora de mútuos com terceiros ou partes a ela

relacionadas ou de qualquer dívida financeira e/ou bancária, com quaisquer

instituições financeiras ou participantes do mercado financeiro e de capitais, sem

prévia autorização dos Titulares de CRl, nos termos deste Termo de

Securitização;

haja protesto legítimo de títulos, contra a Devedora ou contra qualquer um dos

Avalistas, em valor individual ou agregado superior a R$ í00.000,00 (cem mil

reais), ou em montante equivalente em outras moedas, salvo se no prazo de 30

(trinta) dias a contar do referido protesto, prorrogáveis a exclusivo critério da

Emissora: (i) seja validamente comprovado, de forma inequívoca, que o protesto

foi efetuado por erro ou má-fé de terceiros; (ii) o protesto for cancelado; (iii) forem

prestadas garantias suficientes para cobrir o débito em juízo; ou, ainda, (iv)

houver sustação do Protesto;

se houver pedido de qualquer plano de liquidação/recuperação judicial ou

extrajudicial em face da Devedora, da Colmeia e/ou de qualquer Afiliada, tendo

sido contestado ou não, independentemente de ter sido requerida ou obtida

homologação judicialdo referido plano; ou se a Devedora, a Colmeia ou qualquer

Afiliada, ingressar em juízo com requerimento de liquidação/recuperação

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(.
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(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

judicial/extrajudicial, independentemente de deferimento do processamento da
liquidação/recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; ou, ainda, se
a Devedora, a Colmeia ou qualquer Afiliada, tiver sua falência decretada; ou
estejam sujeitas a qualquer forma de concurso de credores;

(a) decretação de falência da Devedora e/ou dos Avalistas; (b) pedido de
autofalência pela Devedora e/ou dos Avalistas; (c) pedido de falência da
Devedora e/ou dos Avalistas formulado por terceiros não elidido no prazo legal,
(d) pedido de recuperação judicialou de recuperação extrajudicial pela Devedora
e/ou dos Avalistas, independentemente do deferimento do respectivo pedido; (e)

liquidação, dissolução ou extinção da Devedora e/ou dos Avalistas; ou (0
qualquer evento análogo que caracterize estado de insolvência da Devedora

e/ou dos Avalistas, nos termos da legislação aplicável (conforme aplicável);

não renovação, revogação, cancelamento e/ou suspensão de autorizações e/ou

licenças sem que a Devedora tenha tomado providências para que a falta de tais
licenças seja suprida (sendo que, neste caso, desde que não afete a capacidade
da Devedora de cumprir as obrigações assumidas consoante na CCB), ou ainda,

a falha na tomada de providências para a renovação das apólices de seguros da

Devedora, e/ou do Empreendimento com pelo menos 30 (trinta) dias corridos de

antecedência ao seu vencimento, de forma que caso a respectiva seguradora

decida não renovar o respectivo seguro, a Devedora falhe em contratar nova

apólice de seguro antes do vencimento da apólice em vigor;

verificação, pela Emissora, de problemas relacionados à solidez e à segurança
do Empreendimento, as quais compreendem não somente os riscos de ruína,

mas também os vícios ou defeitos de construção que obstaculizem a expedição

do Habite-se do Empreendimento;

vencimento antecipado, pela Devedora e/ou pelos Avalistas (com exceção da

Colmeia), de quaisquer contratos, instrumentos ou obrigações a que estejam

sujeitas, no mercado local ou internacional, em valor, individual ou agregado,

igual ou superior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), ou seu montante

equivalente em outras moedas;

vencimento antecipado, pela Colmeia, de quaisquer contratos, instrumentos ou

obriga@es a que estejam sujeitas, no mercado localou internacional, em valor,

individual ou agregado, igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de

reais), ou seu montante equivalente em outras moedas;

não cumprimento de qualquer sentença judicial contra a Devedora e/ou contra

qualquer um dos Avalistas, em valor individual ou agregado superior a
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), ou seu montante equivalente em outras

moedas, na data estipulada para pagamento, ressalvada a hipótese em que o
juízo da execução esteja devidamente garantido;

caso a Devedora ou qualquer dos Avalistas cedam ou transfiram a terceiros, no

todo ou em parte, os direitos e obrigações decorrentes de qualquer dos

Documentos da Operação ressalvados oS casos expressamente previstos na

CCB;

caso os recursos captados com o financiamento imobiliário tenham destinação

diversa daquela prevista na Cláusula 2.5;

(xviii)

(xix)

/

(t«)
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(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

(xxv)

(xxvi)

(xxvii)

caso quaisquer bens detidos pela Devedora, incluindo, mas não se limitando a,

frações ideais do lmóvel correspondentes ao Empreendimento, sejam, total ou
parcialmente, gravados com quaisquer ônus ou desapropriados, por qualquer
razáo;

caso haja mudança ou alteração nos contrato socialda Devedora, incluindo, mas
não se limitando a, alteração do respectivo objeto social (i) de forma a alterar as
suas atuais atividades principais, ou a agregar a essas atividades novos

negócios que tenham prevalência ou possam representar desvios em relação às
atividades atualmente desenvolvidas; ou (ii) capaz de impactar a validade,

exequibilidade e/ou o valor de qualquer das Garantias; exceto no caso de os
Titulares de CRI previamente e expressamente autorizarem a referida mudança
ou alteração, nos termos deste Termo de Securitização;

se, por qualquer forma, alguma das Garantias vier a ter sua vigência ou efeitos
extintos ou materialmente limitados antes do pagamento integraldas Obrigações
Garantidas, seja por nulidade, anulação, resilição, rescisão, denúncia, distrato
ou por qualquer outra razáo, exceto caso seja substituída ou complementada,

mediante prévia e expressa anuência dos Titulares de CRl, nos termos deste
Termo de Securitização;

caso qualquer das Garantias torne-se inábil, imprópria ou insuficiente para

assegurar o pagamento das Obrigações Garantidas, exceto caso sejam
substituídas ou complementadas, mediante prévia e expressa anuência dos

Titulares de CRl, nos termos deste Termo de Securitização;

caso os Recebíveis Beira Mar se tornem inválidos ou inexistentes em razáo de

ato ou fato imputávelà Colmeia;

a ocorrência de Sinistro, conforme definido na CCB;

a não manutenção de contrato(s) relacionado(s) à construção do

Empreendimento;

a não obtenção do "Habite-se" do Empreendimento, até a Data Limite de

Liberação, conforme definido na CCB;

caso seja realizada qualquer retirada de recursos da Devedora, incluindo, mas

não se limitando, por meio de distribuição de dividendos, redução de capital,

realizaçáo de mútuos, pagamento de pró labore, pagamento de juros sobre o

capital próprio, ou, ainda, repasses de recursos, cessão de direitos creditórios,

emissão de títulos ou valores mobiliários, exceto se autorizado previamente

pelos Titulares de CRl, nos termos deste Termo de Securitização ou se

diretamente relacionado aos custos de construção do Empreendimento;

caso (a) seja penhorado ou arrestado qualquer Direito Creditório, e a penhora ou

arresto, conforme o caso, não seja liberada em 10 (dez) Dias Úteis, desde que

não tenha havido substituição da garantia, proporcionalmente aos Direitos

Creditórios penhorados ou arrestados, nos termos dos Documentos da

Operação, ou (b) seja proferida qualquer decisão administrativa ou judicial e esta

não seja revertida ou contestada em até 10 (dez) Dias Úteis a contar da regular

citação ou intimação da Devedora, que reconheça violação de leis de

zoneamento, o descumprimento de diretrizes do planejamento urbano, ou

decisões similares, em relação ao Empreendimento;

(xxviii)

(>«ix)

(»o<)

I
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(xxxi) caso, por qualquer ruzáo, o pagamento dos Direitos Creditórios ocorra por
qualquer outra forma que não seja na Conta Centralizadora e, nessa hipótese,
os recursos não sejam direcionados para a Conta Centralizadora no prazo de
até 2 (dois) Dia Uteis contados da data em que tal pagamento ou depósito
deveria tenha realizado corretamente;

(>«xii) caso a Devedora não realize a Amortização Extraordinária Compulsória nos

termos determinados na Cláusula 7.5;

(x»«iii) caso seja apurado, em qualquer Data de Verificação (conforme definido abaixo),
que a Devedora não está observando o índice de Cobertura Mínimo, sem que

ocorra a amortização extraordinária nos termos deste Termo;

(xxxiv) caso seja verificado um Desequilíbrio Econômico não regularizado, nos termos
da Cláusula 4.10;

(xxxv)

(»«vi)

(xxxvii)

(xxxviii)

adoção de quaisquer das seguintes práticas pela Devedora ou pelas empresas
subcontratadas pela Devedora para prestar serviços no Empreendimento
durante o período do Empreendimento: (a) utilização de trabalho escravo ou

análogo ao escravo, de mão de obra infantil, contratação de menor de idade

(salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos de idade), seja

direta ou indiretamente, por meio de seus respectivos fornecedores de produtos

e de serviços; (b) alocar menor de idade, inclusive menor aprendiz, em locais

prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e

social, bem como em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que

não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno, assim

entendido o período compreendido entre as 22:00h e 5:00h; (c) práticas de

discriminação negativa e limitativas ao acesso ou à manutenção do emprego,

incluindo, sem limitação, discriminação por sexo, origem, raça, cor, condição

física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico; (d)

adoção de práticas danosas ao meio ambiente, sem observância da legislação

ambiental vigente nas esferas federal, estadual e municipal;

verificação, pela Emissora, de problemas estruturais e de qualidade durante as

obras do Empreendimento sem solução dentro do prazo de 60 (sessenta) dias

corridos contados da data do envio de notificação pelo Cedente para sua

correção;

caso seja verificado a existência de situações relacionadas à construção civil de

responsabilidade da Devedora, seja por sua culpa, dolo ou omissão

comprovada, incluindo, sem limitação, pendências trabalhistas ou contratuais,

questões ambientais ou de segurança, dentre outras, desde que não tenham

sido sanadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da ciência

do fato pela Devedora;

verificação, pela Emissora, de problemas relacionados à segurança do

Empreendimento, tais como descumprimento dos procedimentos padrão de

segurança em construções civis determinados por órgãos reguladores, desde

que não solucionado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contado da

data do recebimento de notificação da Emissora pela Devedora para sua

correção;
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(x»<ix) verificação, pela Emissora, de problemas ambientais verificados ao longo das
obras do Empreendimento, que impeçam arealizaçáo do Empreendimento e/ou
a individualização das matrículas das unidades autônomas no prazo previsto;

(xl) caso seja celebrada pela Emitente, após a assinatura deste instrumento, a

alienação ou a promessa de alienação de unidades autônomas do

Empreendimento a terceiros (i) por valor inferior ao equivalente a R$5.000/m"
(cinco mil reais por metro quadrado) de área privativa, sem a prévia aprovaçáo
pelos Titulares de CRI em sede de Assembleia Geral; ou (ii) prevendo seu

pagamento de qualquer forma que não seja em moeda corrente nacional;

(xli) a não manutenção das apólices de seguro exigidas para a realização do

Empreendimento, quais sejam o seguro de risco de engenharia, de

responsabilidade civil e de danos permanentes ao imóvel e de responsabilidade
civil referentes às obras do Empreendimento;

(xlii) caso a Devedora não disponibilize, para a Emissora, cópias dos eventuais novos

contratos imobiliários e quaisquer aditamentos celebrados, na forma e prazo

previstos no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; ou

(xliii) caso ocorra qualquer hipótese prevista na Cláusula Décima Primeira da CCB,

referente às obrigações anticorrupçáo.

7.1.1. A Devedora se obriga a comunicar imediatamente à Emissora e ao Agente Fiduciário,

quando da ocorrência de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado.

7.1.2. A Devedora deverá, anualmente, na data de aniversário da Emissão, encaminhar para o

Agente Fiduciário e para a Emissora declaração atestando a não-ocorrência de qualquer

Evento de Vencimento Antecipado no ano antecedente.

7.1.3. Na ocorrência de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado, a Emissora e os
Titulares de CRl, conforme aplicável, continuarão tendo direito ao recebimento dos

Créditos lmobiliários, enquanto não pago o Saldo Devedor dos CRI e demais obrigações
porventura devidas, pela Devedora.

7.1.4. Uma vez constatada, a critério exclusivo da Emissora, a ocorrência de qualquer dos

Eventos de Vencimento Antecipado, a Emissora deverá convocar os Titulares de CRI

para maniÍestarem-se sobre a eventual declaração do Evento de Vencimento Antecipado

das Obrigações Garantidas ("Declaração de Vencimento Antecipado"), por meio de

deliberação em assembleia geral de Titulares de CRl, nos termos da Cláusula 13.

7.2. A Emissora poderá verificar o teor das declarações prestadas acima pela Devedora, por

meio de solicitação de declaração desta, que deverá ser enviada, no prazo de até 15 (quinze)

dias contados do recebimento de solicitação feita nesse sentido pela Emissora, conforme o caso.

7.3. Em caso de Declaração de Vencimento Antecipado, e tendo ocorrido o pagamento total

ou parcial do Valor da Cessão à Devedora, a Devedora deverá pagar à Emissora o Saldo

Devedor dos CRI e demais obrigações porventura devidas, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis a

contar da notificação neste sentido encaminhada pelo Cedente.

7.4. A Devedora desde já se obriga a encaminhar, em até 10 (dez) Dias Úteis contados da

respectiva solicitação, qualquer informação e/ou documentaçáo necessária para o

acompanhamento dos Eventos de Vencimento Antecipado pela Emissora, conforme aplicável.

b

J



W Aut0rrsçulãÉ0

AIV §IMA

Aqente Fiduciârio

7.5. Amortizacão Extraordinária Compulsória. As amortizações extraordinárias, parciais ou
integral, do Saldo Devedor dos CRl, ocorrerão sempre na Data de Pagamento imediatamente
posterior à observância dos eventos descritos abaixo, exceto quando houver prazo específico
para seu pagamento.

7.5.1. A amortização extraordinária compulsória do Saldo Devedor dos CRI deverá ocorrer nas

hipóteses e da forma descrita nos itens abaixo:

(i) Observado o disposto no Contrato de Alienação Fiduciária de lmóvel, após a
constituição da Alienação Fiduciária de lmóvel, a garantia fiduciária constituída sobre

o lmóvel poderá ser levantada pela Devedora, ainda que parcialmente,

exclusivamente na hipótese de o respectivo Habite-se já ter sido emitido e averbado
na respectiva matrícula do lmóvel, para que a Devedora possa transferir a
propriedade das futuras unidades autônomas do Empreendimento a terceiros. Nesta

hipótese, a cada unidade autônoma vendida, 90% (noventa por cento) dos recursos

oriundos de tal comercializaçáo deverão ser (a) pagos diretamente à Emissora, em

até 90 (noventa) dias contados da liberação da garantia, nos termos do Contrato de

Alienação Fiduciária de lmóvel; (b) considerados como cedidos fiduciariamente em

benefício da Emissora, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios; e (c) utilizados para a amortização extraordinária compulsória dos CRl,

observada a manutenção do índice de Cobertura Mínimo, sendo certo que somente

será liberada a alienação fiduciária sobre 1 (uma) unidade autônoma alienada

fiduciariamente por vez, a menos que a parcela referente a 90o/o dos recursos

oriundos da comercializaçáo unidade autônoma tenha sido integralmente antecipada
pela Devedora, por meio de depósito na Conta Centralizadora, caso no qual poderão

ser liberadas, concomitantemente, as Unidades Autônomas cujos valores de

comercializaçáo tenham sido antecipados nos termos acima. Para os fins aqui

dispostos, os í0% (dez por cento) restantes dos recursos oriundos da venda das

referidas unidades autônomas deverão ser utilizados pela Devedora exclusivamente
para pagamento de impostos e comissões relacionados à alienação da referida

unidade. Ademais, caso a Unidade Mykonos seja vendida após a expedição do

Habite-se do Empreendimento, estará sujeita às mesmas regras aquidispostas;

(ii) Caso, por qualquer motivo, o índice de Cobertura Mínimo seja descumprido, a

Devedora deverá amortizar os CRI no montante necessário paÍa que o Índice de

Cobertura Mínimo se reestabeleça no montante equivalente a 180o/o (cento e oitenta

por cento) do valor do Saldo Devedor dos CRI;

(iii) Caso, após a emissão do Habite-se, os Direitos Creditórios venham a ser objeto de

pré-pagamento pelos respectivos adquirentes de unidades autônomas, 90%

(noventa por cento) dos recursos oriundos do referido pré-pagamento deveráo ser

utilizados paru a amortizaçâo extraordinária compulsória dos CRI em razáo da

Cessão Fiduciária de Direitos Creditório, nos termos do Contrato de Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios;

(iv) Na ocorrência de declaração de vencimento antecipado da CCB, nos termos da

Cláusula 7.1.4, deverá ocorrer a amortizaçáo extraordinária compulsória de todo o

Saldo Devedor dos CRl, no prazo indicado na Cláusula 7.3;

(v) Na hipótese de venda, realizada apÓs a expedição do "Habite-se" do

Empreendimento, na modalidade "à vista" de imóvel dado em pagamento em

decorrência dos Direitos Creditórios, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária

de Direitos Creditórios; e
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(vi) Na hipótese de haver recursos disponíveis no Fundo de Reserva após a expedição
do Habite-se do Empreendimento, estes recursos deverão ser destinados para a
amortização compulsória nos limites dos recursos disponíveis.

7.5.2. No caso de Amortização Extraordinária Compulsória integral do Saldo Devedor dos CRl,
o valor pago pela Devedora deverá ser equivalente ao saldo do Valor de Principal da

CCB, acrescido dos Juros Remuneratórios até a data de Amortização Extraordinária
Compulsória integral, bem como atualizados pela variação do IPCA, calculado conforme
a Cláusula Primeira.

7.5.3. Na hipótese de ocorrência de Amortização Extraordinária Compulsória do Saldo Devedor

dos CRl, nos termos da Cláusula 7.5, não será devido pela Devedora o Prêmio de

Amortização Antecipada estabelecido na Cláusula 7.6.4.

7.6. Amortizacão Extraordinária Facultativa. Fica facultado à Devedora realizar, a qualquer

momento passado um ano da Data de lntegralizaçáo, observado o quanto previsto na Clausula

7.6.5, abaixo, mas sempre em uma Data de Pagamento ("Data de Amortização Antecipada
Facultativa"), a amortização extraordinária integral ou parcial do Saldo Devedor dos CRI e
demais encargos aplicáveis, bem como de qualquer despesa de responsabilidade da Devedora

eventualmente não quitada e/ou reembolsada até a data realização da referida amortização

antecipada facultativa, observados os termos e condições descritos abaixo ("Amortização

Antecipada Facultativa").

7.6.1. Caso deseje realizar uma Amortizaçáo Antecipada Facultativa, a Devedora deverá

notificar a Emissora, por escrito, com, no mínimo, 15 (quinze) Dias Uteis de antecedência

da respectiva Data de Amortização Antecipada Facultativa pretendida, observado que

os recursos devidos pela Devedora em decorrência da Amortização Antecipada

Facultativa deverão ser disponibilizados pela Devedora no Dia Útil imediatamente

anterior à Data de Amortizaçáo Antecipada Facultativa, observados os termos da

Cláusula 7.6. A notificação de que trata esta Cláusula deverá especificar a Data da

Amortização Antecipada Facultativa.

7.6.2. Caso a Amortização Antecipada Facultativa seja parcial, a mesma deverá ser realizada

na próxima Data de Pagamento, respeitando o prazo de comunicação previsto na

Cláusula 7.6.1 acima.

7.6.3. O valor da Amortização Antecipada Facultativa será equivalente ao saldo do Valor de

Principal da CCB, acrescido dos Juros Remuneratórios até a Data de Amortização

Antecipada Facultativa, e atualizados pela variação do IPCA, conforme disposto na

Cláusula Primeira ("Valor da AmoÉização Antecipada Facultativa"), observado ainda

o Prêmio de Amortização Antecipada estabelecido na Cláusula7.6.4.

7.6.4. Caso a amortização eÍraordinária seja realizada em qualquer data anterior à data de

emissão do Habite-se, a Devedora pagará, sobre o Valor da Amortização Antecipada

Facultativa, adicionalmente, um prêmio de amortização antecipada, a título de break

funding fee, equivalente a 3,00% (três por cento) do Valor da Amortização Antecipada
("Prêmio de Amortização Antecipada").

7.6.5. Na hipótese de a Amortização Antecipada Facultativa ocorrer em data posterior àquela
prevista na Cláusula 7.6.4, náo será devido pela Devedora o Prêmio de Amortização

Antecipada.

7.7. Condicão Resolutiva de Liberacão: Caso verifique-se o não cumprimento da totalidade das

Condições Precedentes para a ocorrência de efetivo desembolso da primeira parcela do Valor
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de Principalda CCB no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da Data da Emissão, estará
configurada condição resolutiva de liberação da CCB ("Condição Resolutiva de Liberação").

7.7.1 Na ocorrência da hipótese descrita na Cláusula 7.7 a Devedora será responsável (i) pelo

pagamento e/ou reembolso de todos e quaisquer custos e despesas incorridos pelo

Cedente e pela Emissora em relação à negociação e formalização dos Documentos da

Operação, bem como qualquer outras despesas relacionadas à Operação, e (ii) pelo

pagamento da totalidade do Valor de Principal da CCB acrescido da Remuneração
incidente desde a Data de lntegralização até a data de verificação da Condição
Resolutiva de Liberação.

7.7.2. Os pagamentos mencionados na Cláusula 7.7.1 deveráo ser pagos em até 5 (cinco) Dias

Uteis da verificação da Condição Resolutiva de Liberação, por meio de depósito na Conta

Centralizadora.

8. CLÁUSULA OTTAVA - OBRIGAÇÔES Oa EMISSORA

8.í. Fatos Relevantes: A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca dos

CRI e da própria Emissora mediante publicação no jornalde publicação de seus atos societários,

assim como imediatamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de

comunicação por escrito.

8.2. Relatório Mensal: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal, a partir do

mês subsequente à integralização dos CRl, bem como a colocáJo à disposição dos lnvestidores

e enviá-lo ao Agente Fiduciário até o 25o (vigésimo quinto) dia de cada mês, ratificando a

vinculação dos Créditos lmobiliários aos CRl.

8.2.1. O referido relatório mensaldeverá incluir no mínimo, as informações elencadas noAnexo
32-ll da lnstrução CVM 480/09, devendo o mesmo ser disponibilizado pela Emissora no

sistema Fundos.NET, conforme Ofício no 10/2019/CVM/S|N.

8.2.2. Responsável pela Elaboracáo dos Relatórios Mensais: O relatório de gestão acima será

preparado e fornecido ao Agente Fiduciário pela Emissora.

8.3. Responsabilidade da Emissora: A Emissora se responsabiliza pela exatidão das

informações e declaraçôes prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciário e aos Titulares de

CRl, ressaltando que analisou diligentemente os Documentos da Operação, para verificação de

sua legalidade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das

informações disponibilizadas ao Titulares de CRl.

8.4. Divuloacão de lnformacões: A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciário, na

qualidade de representante dos Titulares de CRl, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, todas as

informações relativas aos Créditos lmobiliários, desde que estas estejam disponíveis ou sejam

disponibilizadas à Emissora por parte do Cedente e/ou da Devedora, conforme o caso, e desde

que devidamente solicitadas através do envio de notificação prévia.

8.4.1. A Emissora obriga-se, ainda, a (i) prestar, fornecer ou permitir o acesso do Agente

Fiduciário em 30 (trinta) dias corridos contados da data de solicitação fundamentada

deste, a todas as informações e documentos necessários ao desempenho de suas

funções relativas aos CRI; (ii) encaminhar ao Agente Fiduciário, na mesma data de suas

publicaçôes, os atos e decisões da Emissora destinados aos titulares dos CRI que

venham a ser publicados; e (iii) informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de qualquer

dos eventos que sejam de seu conhecimento, que permitam a antecipação dos Créditos

lmobiliários, conforme previsto no Contrato de Cessão e neste Termo de Securitização,
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imediatamente após tomar conhecimento de sua ocorrência, não sendo considerados
para esta finalidade os prazos e/ou períodos de cura estipulados, bem como as medidas
extrajudiciais e judiciais que tenham e venham a ser tomadas pela Emissora.

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

encerramento do prazo para disponibilização na CVM. O referido organograma do grupo

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

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

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

as operações que venha a praticar no ambiente 83 sejam sempre amparadas pelas boas
práticas de mercado, com plena e perfeita observância das normas aplicáveis à matéria,

isentando o Agente Fiduciário de toda e qualquer responsabilidade por reclamações,
p§uízos, perdas e danos, lucros cessantes e/ou emergentes a que o não respeito às

referidas normas der causa, desde que comprovadamente não tenham sido gerados por

atuação do Agente Fiduciário.

8.6. A Emissora obriga-se a cumprir integralmente as leis, regulamentos e demais normas

ambientais e trabalhistas em vigor, relativa à saúde e segurança ocupacional, inclusive no que

se refere à inexistência de trabalho infantil e análogo a de escravo, assim como não adotar ações
que incentivem a prostituição, em especial com relação aos seus projetos e atividades de

qualquer forma beneficiados pela Emissão, mantendo, ainda, todas as licenças ambientais
válidas e/ou dispensas e/ou protocolo junto às autoridades públicas, observados os prazos

previstos no artigo 18, §49, da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA

no 237, de 19 de dezembro de 1997, e/ou os prazos definidos pelos órgãos ambientais das
jurisdições em que a Emissora atue.

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

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

diretores, funcionários e membros de conselho de administração, se existentes, observem e

cumpram as normas relativas a atos de corrupção em geral, nacionais e estrangeiras, incluindo,

mas não se limitando aos previstos pelo Decreto-Lei no 2.8481'1940, pela Lei no 12.84612013, pelo

IJS Foreign Corrupt Practices ÁcÍ (FCPA) e pelo UK Bibery AcÍ, conforme aplicáveis ("Normas

Anticorrupcão"), devendo (i) manter políticas e procedimentos internos que assegurem o

integral cumprimento das Normas Anticorrupção; (ii) dar pleno conhecimento das Normas

Anticorrupção a todos os profissionais que venham a se relacionar, previamente ao início de sua

atuação no âmbito deste documento; (iii) abster-se de praticar atos de conupção e de agir de

forma lesiva à administração pública, nacional e estrangeira, no seu interesse ou para seu

benefício, exclusivo ou não, conforme o caso, ou de suas respectivas Afiliadas; e (iv) caso tenha

conhecimento de qualquer ato ou fato relacionado a aludidas normas, comunicar em até 2 (dois)

Dias Uteis contados do conhecimento de tal ato ou fato, ao Agente Fiduciário.

8.8.A Emissora deverá observar as seguintes normas específicas da CVM, nos termos do inciso

ll do art. 90 da lnstrução CVM no 414'.

a) normas de cadastro de clientes, de conduta e de pagamento e recebimento de valores

aplicáveis à intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em

mercados regulamentados de valores mobiliários;

b) normas que dispõem sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços

e operações ao PerÍil do cliente; e
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c) normas que dispõem sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operaçóes, a

comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa referentes aos crimes de
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.

8.9. Declaracões da Emissora: A Emissora declara neste ato que:

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

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

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

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

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

c) os representantes legais que assinam este Termo de Securitização e os demais

Documentos da Operação de que seja parte têm poderes estatutários e/ou delegados
para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários,

tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em

pleno vigor;

d) a celebração do presente Termo de Securitização e o cumprimento das obrigações nele

assumidas: (i) não violam qualquer disposição contida em seus documentos societários;

(ii) não violam qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, a

que esteja vinculada, ou a que seus bens estejam vinculados; (iii) não exigem

consentimento, ação ou autorização de qualquer natureza; e (iv) não acarretam, direta

ou indiretamente, o descumprimento, total ou parcial, de quaisquer contratos ou

instrumentos, de qualquer natureza;

e) a celebração do presente Termo de Securitização não infringe qualquer disposição legal,

ou quaisquer contratos ou instrumentos dos quais a Emissora seja parte, nem irá resultar

em: (i) vencimento antecipado de qualquer obrigaçáo estabelecida em qualquer desses

contratos ou instrumentos; (ii) criação de qualquer ônus sobre qualquer ativo ou bem da

Emissora; ou (iii) rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos;

f) cumpre, assim como, seus conselheiros, diretores e funcionários também cumprem as

normas aplicáveis que versam sobre atos de corrupção e atos lesivos contra a

administração pública, de forma a não agir em desconformidade com as disposições da

Lei no 12.846, sem prejuízo das demais legislações anticorrupção, na medida em que:

(a) conhece e entende as disposições das leis anticorrupção dos países em que fazem

negócios, bem como não adota quaisquer condutas que infrinjam as leis anticorrupção

desses países, sendo certo que executa as suas atividades em conformidade com essas

leis; (b) seus funcionários, executivos, diretores, administradores, representantes legais

e procuradores, no melhor do seu conhecimento, não foram condenados por decisão

administrativa definitiva ou judicial transitada em julgado em razão da prática de atos

ilícitos previstos nos normativos indicados anteriormente, bem como nunca incorreram

em tais práticas; (c) adota as diligências apropriadas, de acordo com suas políticas

internas, para contratação e supervisão, conforme o caso e quando necessário, de

terceiros, tais como fornecedores e prestadores de serviço, de forma a instruir que estes

não pratiquem qualquer conduta relacionada à violação dos normativos referidos

anteriormente; e (d) caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato que viole aludidas
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normas, comunicaráo imediatamente o Agente Fiduciário ('Declarações
Anticorrupção");

g) não deixou de obter qualquer registro, consentimento, autorização, aprovação, licença,

ordem de, ou qualificaçáo perante qualquer autoridade governamental ou órgão
regulatório, que seja exigido para o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações
nos termos deste Termo;

h) cumprirá com todas as obrigaçÕes assumidas neste Termo;

i) é legítima e única titular dos Créditos lmobiliários representados pela CCI e da Alienação
Fiduciária de lmóvel, da Alienação Fiduciária de Quotas e da Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios prestada nos termos do Contrato de Cessão;

j) não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações
judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza, contra a Emissora em
qualquer tribunal, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos lmobiliários

representados pela CCI e/ou a Alienação Fiduciária de lmóvel, a Alienação Fiduciária de

Quotas e a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, ou, ainda que indiretamente, o

presente Termo de Securitização;

k) está cumprindo irrestritamente com o disposto na legislação e regulamentação

socioambiental, possuindo todas as licenças ambientais exigidas pelas autoridades
federais, estaduais e municipais para o exercício de suas atividades estando todas elas

válidas e vigentes, e tendo todos os protocolos de requerimento sido realizados dentro

dos prazos definidos pelos órgãos das jurisdições em que atua, observando a

regulamentação trabalhista e social no que tange à saúde e segurança ocupacional e à

não utilização de mão de obra infantil ou análoga à escravidão, adotando ainda todas as

medidas e açôes preventivas ou reparatórias destinadas a evitar ou corrigir eventuais
danos socioambientais;

l) observa e cumpre as Normas Anticorrupção, bem como se abstém de praticar quaisquer

atos de corrupção e de agir de forma lesiva à administração pública, nacional e
estrangeira, no seu interesse ou para seu benefício, exclusivo ou não;

m) inexiste contra si investigação, inquérito ou procedimento administrativo ou judicial

relacionado a práticas contrárias às Normas Anticorrupção;

n) este Termo constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, exequível de

acordo com os seus termos e condições;

o) não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o Agente

Fiduciário de exercer plenamente suas funções;

p) possui um diretor responsável pelo cumprimento das normas de que trata a Cláusula 8.8

e, de maneira geral, pela atividade de distribuição de valores mobiliários; e

q) este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operação de que seja parte

constituem uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, exequível de acordo

com os seus termos e condições.
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8.10. Administracão dos Créditos lmobiliários: A administração dos Créditos lmobiliários será
exercida pela Emissora, sujeita às disposições do Contrato de Cessão e deste Termo de

Securitização.

8.í 1. Reforco ou substituicão de Garantias: A Emissora deverá intimar a Devedora a reforçar
ou substituir qualquer garantia dada, na hipótese de sua deterioração ou depreciação, nos termos
do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, do Contrato de Alienação Fiduciária de

lmóvel ou do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas, sendo que o reforço ou a substituição
deverão ser aprovados pelos Titulares de CRI reunidos em Assembleia Geral.

8.12. Banco Liquidante: A Emissora se compromete a manter contratada, durante toda a

vigência dos CRl, instituição financeira habilitada para a prestação do serviço de Banco

Liquidante.

9. cLÁusuLA NoNA - REctME FtDUcÉRo E ADMINISTRAçÃo Do PATRIMÔNIo

SEPARADO

9.1. Reqime Fiduciário: Na forma dos artigos 9'e í0 da Lei n'9.514/97, a Emissora institui

Regime Fiduciário sobre os Créditos lmobiliários vinculados pelo presente Termo de

Securitização, sobre a CCI e a Conta Centralizadora.

9.2. Separacão Patrimonial: Os Créditos lmobiliários, a CCI e a Conta Centralizadora sob

Regime Fiduciário permanecerão separados e segregados do patrimônio comum da Emissora

até que se complete o resgate dos CRl.

9.3. Responsabilidade do Patrimônio Seoarado: Na forma do artigo 11 da Lei n' 9.514/97, os

Créditos lmobiliários, a CCI e a Conta Centralizadora estão isentos de qualquer ação ou

execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituiçáo de garantias ou à
execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só

responderão pelas obrigações inerentes aos CRl, ressalvando-se, no entanto, o disposto no

artigo 76 da Medida Provisória n' 2.158-35/2001.

9.4. Administracão do Patrimônio Seoarado:A Emissora administrará ordinariamente, sujeita

às disposições do Contrato de Cessão e deste Termo de Securitização, o Patrimônio Separado,

promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos

fluxos de pagamento recebidos na Conta Centralizadora, bem como das parcelas de amortização

do principal, Remuneração e demais encargos acessórios.

9.4.1. A Emissora administrará o Patrimônio Separado instituído para os fins desta Emissão,

mantendo registro contábil independentemente do restante de seu patrimônio e

elaborando e publicando as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade

com o artigo 12 da Lei no 9.514197.

9.5. Resoonsabilidade da Emissora: A Emissora somente responderá por prejuízos ou por

insuficiência do Patrimônio Separado em caso de descumprimento de disposição legal ou

regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do

mesmo patrimônio, bem como em caso de descumprimento das disposições previstas no

Contrato de Cessão e no Termo de Securitização, e/ou descumprimento de diretriz expressa do

Agente Fiduciário.

í0. CLÁUSULA DÉCIMA. AGENTE FIDUC|ÁRIO

10.1. Aqente Fiduciário: A Emissora nomeia, neste ato, o Agente Fiduciário da Emissão, que

formalmente aceita a nomeação para, nos termos da lei, regulamentação e do presente Termo

de Securitização, representar os interesses da comunhão dos Titulares de CRl.
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10.2. Declaracões do Aqente Fiduciário: Atuando como representante dos Titulares de CRl, o
Agente Fiduciário declara que:

(l) aceita integralmente o presente Termo de Securitização, em todas as suas cláusulas

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

(ll) aceita integralmente a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os

deveres e atribuições previstos na legislação específica e neste Termo;

(lll) está devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização e a cumprir
com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais

e estatutários necessários para tanto;

(lV) assegura, nos termos do parágrafo 1o do artigo 6 da lnstrução CVM 583, tratamento
equitativo a todos os Titulares de CRI em relação a outros titulares de certificados

de recebíveis imobiliários das emissões realizadas pela Emissora, sociedade
coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora,

conforme consta no Anexo Vll;

(V) sob as penas da lei, não tem qualquer impedimento legal, para exercer a função que

lhe é conferida, conforme o parágrafo 3' do artigo 66 da Lei n" 6.404176;

(Vl) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse indicadas no

artigo 60 da lnstrução CVM n' 583;

(Vll) não tem qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas funções de

forma diligente; e

(Vlll) ter analisado diligentemente os Documentos da Operação, para verificação de sua

legalidade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das

informações disponibilizadas pela Emissora, sendo certo que verificará a

constituição e exequibilidade das Garantias (inclusive no que se refere a seus

registros nos prazos previstos nos Documentos da Operação), quando de sua

obtenção.

10.3. lnício das Funcões: O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de

assinatura deste Termo de Securitização, devendo permanecer no exercício de suas funções até

a Data de Vencimento ou até sua efetiva substituição.

10.4. Obriqacões do Aoente Fiduciário: São obrigações do Agente Fiduciário:

(a) verificar semestralmente, ao longo do prazo de vigência dos CRl, o efetivo
direcionamento de todo o montante obtido pela Devedora com a Emissão para a
destinação descrita na Cláusula 2.5.1, notificando imediatamente a Emissora caso

verifique qualquer irregularidade;

(b) contratar, se entender necessário, terceiro especializado às custas da Devedora para

avaliar ou reavaliar, ou ainda revisar o valor das garantias prestadas, bem como solicitar
quaisquer informações e comprovaçóes que entender necessárias para cumprir as suas

obrigações nos termos do Ofício-Circular CVM/SRÉ no 0212019;

(c) exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os Titulares de

CRI; »
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(d) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRl, empregando no exercício da

função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na

administração de seus próprios bens;

(e) renunciar à função, na hipótese da superveniência de conflito de interesses ou de
qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da Assembleia

Geral para deliberar sobre sua substituição;

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

(g) verificar, no momento de aceitar a funçâo, a veracidade das informações relativas às

garantias e a consistência das demais informações contidas neste Termo, diligenciando

no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha

conhecimento;

(h) diligenciar junto à Emissora para que o Termo de Securitização e seus aditamentos

sejam registrados nos órgãos competentes, adotando, no caso de omissão da Emissora,

as medidas eventualmente previstas em lei;

(i) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora e alertar os Titulares

de CRl, no relatório anual de que trata o item (cc), sobre inconsistências ou omissões de

que tenha conhecimento;

0) acompanhar a atuação da Emissora na administração do PatrimÔnio Separado por meio

das informações divulgadas pela Emissora sobre o assunto;

(k) opinar sobre a suficiência das informações constantes de eventuais propostas de

modificações nas condições dos CRI;

(l) verificar a regularidade da constituição das Garantias, bem como o valor dos bens dados

em garantia, observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade nos termos

das disposições estabelecidas neste Termo de Securitização e nos demais Documentos

da Operação;

(m) examinar a proposta de substituição de bens dados em garantia, quando esta estiver

autorizada por este Termo de Securitização ou pelos Documentos da Operação,

manifestando a sua opinião de forma justificada;

(n) intimar, conforme o caso, a Emissora, a Devedora ou os Avalistas a reforçar as

Garantias, na hipótese de sua deterioração ou depreciação;

(o) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funçóes, certidões

atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de

protesto, Juntas de Conciliação e Julgamento, Procuradoria da Fazenda PÚblica, onde

se localiza a sede do estabelecimento principal do Cedente, da Devedora, dos Avalistas

e, também, da localidade onde se situe o lmóvel;

(p) solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária da Emissora ou do

Patrimônio Separado;

(q) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral, na forma da Cláusula 13;

(r) comparecer à Assembleia Geral a fim de prestar as informações que lhe forem

solicitadas pelos Titulares de CRI;
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(s) manter atualizada a relação dos Titulares de CRI e seus endereços, mediante, inclusive,

requerimentos e intervenções junto à Emissora;

(t) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo de Securitizaçâo e nos

demais Documentos da Operação, especialmente daquelas impositivas de obrigações

deÍazer e de não fazer;

(u) notificar os Titulares de CRI no prazo máximo de 7 (sete) dias, de qualquer

inadimplemento, pela Emissora, de obrigações assumidas no Termo de Securitização,

indicando as consequências para os Titulares de CRI e as providências que pretende

tomar a respeito do assunto;

(v) notificar os Titulares de CRI no prazo máximo de 7 (sete) dias, quando houver alteração

na estrutura da Operação, decorrentes ou não de inadimplemento da Devedora ou dos

Avalistas ou aumento nos seus respectivos riscos de credito e que impliquem na

diminuição no reforço de crédito da estrutura da securitização ou no aumento no risco

de crédito da Emissão, indicando as consequências para os Titulares de CRI e as

providências que pretende tomar a respeito do assunto;

(w) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos

T1u6res de CRl, bem como a realização dos Creditos lmobiliários afetados ao

Patrimônio Separado, caso a Emissora não o faça nas hipóteses de substituição ou

liquidação do Patrimônio Separado;

(x) verificar os procedimentos adotados pela Emissora para assegurar a existência e a
integridade dos CRl, da CCI e dos Creditos lmobiliários;

(y) verificar os procedimentos adotados pela Emissora para assegurar que a CCI e os

Créditos lmobiliários não sejam cedidos a terceiros;

(z) exercer, na hipótese de insolvência ou inadimplemento de quaisquer obrigaçôes da

Emissora contraídas em razáo dos Documentos da Operação, bem como na ocorrência

de qualquer dos eventos previstos neste Termo de Securitização, a administração do

Patrimônio Separado, observado o disposto neste Termo de Securitização;

(aa)promover, na forma prevista neste Termo de Securitização, a liquidação do Patrimônio

Separado;

(bb)verificar, no relatório mensalque lhe será disponibilizado pela Emissora, o adimplemento

dos Créditos lmobiliários e das demais Obrigações Garantidas, assim como o
cumprimento da obrigação de manutenção do Índice de Cobertura Mínimo e do Índice

de Equilíbrio Econômico, conforme previsto neste Termo de Securitização;

(cc)elaborar anualmente relatório e colocá-lo à disposição dos Titulares de CRI em sua

página da rede mundialde computadores, dentro de 04 (quatro) meses do encerramento

do exercício social, o qual deverá conter, no mínimo, (i) cumprimento pela Emissora das

suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências

ou omissões de que tenha conhecimento; (ii) alterações estatutárias ocorridas no

exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários; (iii)

comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da

Emissora relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos

Titulares de CRI e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela

Emissora; (iv) quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de CRI em

circulação e saldo cancelado no período; (v) resgate, amortização, conversão,

íl-
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repactuação e pagamento de juros dos CRI realizados no período; (vi) acompanhamento
da destinação dos recursos captados através da emissão dos CRl, de acordo com os

dados obtidos junto da Emissora; (vii) relação dos bens e valores entregues à sua
administração; (viii) cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora no

Termo de Securitização; (ix) declaração acerca da suficiência e exequibilidade das
garantias dos CRI; (x) existência de outras emissões de CRl, públicas ou privadas, feitas
por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da

Emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período, bem como os
seguintes dados sobre tais emissões: (í ) denominação da companhia ofertante; (2) valor
da emissão; (3) quantidade de CRI emitidos; (4) espécie e garantias envolvidas; (5) prazo

de vencimento dos CRI e taxa de juros; e (6) eventos de inadimplemento no período; e
(xi) declaração sobre a náo existência de situação de conflito de interesses que impeça

o agente fiduciário a continuar a exercer a função;

(dd)manter o relatório mencionado no item (cc) acima disponível para consulta pública na

sua página na rede mundialde computadores pelo prazo mínimo de 3 (três) anos;

(ee)manter lista atualizada, em sua página na rede mundial de computadores, indicando em

quais emissões exerce a função de agente fiduciário;

(ff) divulgar em sua página da rede mundial de computadores todas as informações

eventuais relevantes, nos termos do artigo 16 da lnstrução CVM no 583; e

(gg)verificar anualmente a suficiência das garantias prestadas, (i) em relação ao lmóvel,

conforme critério estabelecido no Contrato de Alienação Fiduciária; (ii) em relação às

cotas alienadas fiduciariamente, conforme valor patrimonial informado pela respectiva

fiduciante; (iii) em relação ao Aval, conforme declaração enviada pelos Avalistas

atestando sua capacidade econômica, comparando tais valores ao saldo devedor dos

cRl.

10.4.1. A Emissora obriga-se a, no que lhe for aplicável, tomar todas as providências

necessárias de forma que o Agente Fiduciário possa cumprir suas obrigações acima,

quando aplicável.

10.4.2. No caso de inadimplemento de quaisquer condições no âmbito da Emissão, o Agente

Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou neste Termo de

Securitização para proteger direitos ou defender os interesses dos Titulares de CRl.

10.5. Remuneracão do Aqente Fiduciário: Pelo exercício de suas atribuições, o Agente

Fiduciário receberá da Emissora, às expensas do Patrimônio Separado, como remuneração pelo

desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo,

durante o período de vigência dos CRI e mesmo após a Data de Vencimento, caso o agente

Fiduciário ainda esteja em atuação, RS í8.000,00 (dezoito mil reais) por ano, sendo a primeira

parcela devida até o 5o (quinto) Dia Util a contar da Data de lntegralizaçáo ou 30 (trinta) dias a

contar da presente data de assinatura deste Termo de Securitização, o que ocorrer primeiro, e

as demais a serem pagas no mesmo dia de cada ano, atualizadas anualmente pela variação

acumulada do IPCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice

que vier a substituí-lo, calculadas pro rata die, se necessário. O aqui disposto se aplica, inclusive,

a remuneração da nova instituição que realizará a gestão fiduciária dos CRl, nomeada pelos

Titulares de CRl, no caso de substituição do Agente Fiduciário por qualquer motivo.

10.5.1. A remuneração definida nesta Cláusula continuará sendo devida e calculada pro rata

dê, mesmo após o vencimento dos CRl, caso o Agente Fiduciário ainda esteja

exercendo atividades inerentes à sua função em relação à Emissão.
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10.5.2.

í0.5.3.

No caso de inadimplemento no pagamento dos CRI ou de reestruturação das condições
dos CRI após a Emissáo, bem como a participação em reuniões ou conferências
telefônicas, Assembleias Gerais presenciais ou virtuais, serão devidas ao Agente
Fiduciário, às expensas do Patrimônio Separado, adicionalmente, o valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado, incluindo, mas não se
limitando, à (i) comentários aos documentos da emissão durante a estruturação da

mesma, independentemente da operação não se efetivar; (ii) execução de garantias, (iii)

comparecimento em reuniões formais com a Emissora e/ou com os Titulares de CRI; e
(iv) implementação das consequentes decisões tomadas em tais eventos, pagas em 5
(cinco) dias corridos após comprovação da entrega, pelo Agente Fiduciário, de "relatório

de horas" à Emissora. Entende-se por reestruturação das condições dos CRI os eventos

relacionados a alteração (a) da Garantia, (b) prazos de pagamento e remuneração; (c)

condições relacionadas ao vencimento antecipado; (d) de Assembleias Gerais
presenciais ou virtuais e aditamentos aos documentos da operação. Os eventos

relacionados à amortização dos CRI não são considerados reestruturação dos CRl.

A remuneração não incluias despesas com viagens, estadias, transporte e publicações

necessárias ao exercício de nossa função, durante ou após a implantação do serviço, a

serem cobertas pela Emissora, após prévia aprovação. Não estão incluídas igualmente,

e serão arcadas pela Emissora, despesas com especialistas, tais como auditoria nas

garantias concedidas ao empréstimo e assessoria legal ao Agente Fiduciário em caso

de inadimplemento do empréstimo. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais,

bem como indenizaçôes, decorrentes de ações intentadas contra o Agente Fiduciário

decorrente do exercício de sua função ou da sua atuação em defesa da estrutura da

operação, serão igualmente suportadas pela Emissora, nos termos da Cláusula 10.6,

abaixo.

10.5.4. Caso a Emissora atrase o pagamento das remunerações previstas acima, estará sujeita

aplicação de multa não indenizatória de 2,00o/o (dois inteiros por cento) incidente sobre

o valor do debito em atraso, bem como aplicação de juros moratórios à taxa efetiva de

1,OOo/o (um inteiro por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito ao

reajuste pelo IPCA ou, na sua falta, pelo índice que vier a substituí-lo, com base em um

mês de 30 (trinta) dias, desde a data do débito em atraso.

10.5.5. Os valores referidos na Cláusula í0.5 serão acrescidos dos impostos que incidem sobre

a prestação desses serviços, tais como ISS (impostos sobre serviços de qualquer

natureza), PIS (Contribuiçáo ao Programa de lntegração Social) e COFINS (Contribuição

para Financiamento da Seguridade Social), e quaisquer outros tributos que venham a

incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário, nas alíquotas vigentes na data de

cada pagamento.

í0.5.6. A primeira parcela de honorários do Agente Fiduciário poderá ser faturada por qualquer

empresa do grupo econômico, incluindo, mas não se limitando à Vórtx Serviços

Fiduciários Ltda., instituição financeira inscrita no CNPJ/ME sob no 17.595.680/0001-36.

10.6. Desoesas do Aqente Fiduciário: Enquanto a Emissora estiver administrando o

Patrimônio Separado, esta ressarcirá o Agente Fiduciário de todas as despesas com cartórÍos,

publicações, transportes, alimentação, viagens e estadias por ela incorridas, desde que tenha,

comprovadamente, incorrido para proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI ou para

realizar seus créditos. O ressarcimento a que se refere esta cláusula será efetuado em até 10

(dez) Dias Uteis após a entrega à Emissora de relatório acompanhado de documentos

comprobatórios das despesas efetivamente incorridas.
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10.7. Substituicão do Aoente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas

hipóteses de ausência ou impedimento temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência ou

qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da

ocorrência de qualquer desses eventos, Assembleia Geral de Titulares de CRI para que seja

deliberada por sua efetiva substituição e, conforme o caso, eleiçáo do novo agente fiduciário.

10.8. Destituicão do Aqente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído:

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

b) por deliberação em Assembleia Geral de Titulares de CRl, independentemente da

ocorrência de qualquer fato que imponha ou justifique sua destituição, requerendo-se,

para tanto, o voto de 213 (dois terços) dos Titulares de CRI em circulação; ou

c) por deliberaçáo em Assembleia Geral de Titulares de CRl, observado o 1/3 (um terço),

na hipótese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei no 9.514197

ou das incumbências mencionadas na Cláusula 10.4 acima.

10.8.1. O Agente Fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os deveres,

atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo de

Securitização.

10.8.2. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deve ser objeto de

aditamento ao presente Termo de Securitização, devendo o mesmo ser registrado na

lnstituição Custodiante e comunicada à CVM.

10.8.3. Por meio de voto da maioria absoluta dos Titulares de CRl, estes poderão nomear

substituto provisório do Agente Fiduciário em caso de vacância temporária.

10.9. Validade das manifestacões: Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário,

que criarem responsabilidade para os Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações

para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações

assumidas neste instrumento, inclusive a assunção da administração do Patrimônio Separado

pelo Agente Fiduciário nas hipóteses previstas neste Termo de Securitização, somente serão

válidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares de CRI reunidos em Assembleia

Geral.

1 0.1 0. Renúncia: Em caso de renúncia, o Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de

suas funções até que: (i) uma instituiçáo substituta seja indicada pela Emissora e aprovada pelos

Titulares de CRI; e (ii) a instituição substituta assuma efetivamente as funções do Agente

Fiduciário, conforme definido no presente Termo.

10.10.í. Em caso de renúncia, o Agente Fiduciário se obriga a restituir, no prazo de 5

(cinco) Dias Uteis da solicitação neste sentido, a parcela da remuneração

correspondente ao período entre a data da efetivação da renúncia e a data do próximo

pagamento, cujo valor será calculado pro rata temporis com base em um ano de 360

(trezentos e sessenta) dias.

10.10.2. O Agente Fiduciário, se substituído nos termos desta Cláusula, sem qualquer

custo adicional para a Emissora e/ou para os Titulares de CRl, deverá colocar à

disposição da instituição gue vier a substituí-lo, no prazo de 20 (vinte) Dias Úteis a partir

da aprovação dos Titulares de CRI reunidos em Assembleia Geral acerca da escolha de

novo agente fiduciário, cópia de toda a escrituração, correspondência e demais papeis

relacionados ao exercício de suas funções.
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10.1í. Outras Desoesas: As despesas descritas nesta Cláusula 10 que venham a ser honradas
pelo Patrimônio Separado serão de responsabilidade da Devedora, devendo ser por esta
ressarcidas ou adiantadas, nos termos da Cláusula í2.

íí. CLÁUSULA DÉCIMA PRTMEIRA- LIQUIDAÇÃO OO PATRIMÔNIO SEPARADO

11.1. Eventos de Liouidacão do Patrimônio Seoarado: A ocorrência de qualquer um dos

eventos abaixo ensejará a assunção imediata e transitória da administração do Patrimônio
Separado pelo Agente Fiduciário (cada um deles, um "Evento de Liquidação do Patrimônio
Separado"):

a) pedido por parte da Emissora de qualquer plano de recuperação judicial ou extrajudicial
a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou

obtida homologação judicial do referido plano; ou requerimento, pela Emissora de

recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento da

recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente;

b) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não devidamente

elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal;

c) decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora;

d) comprovado desvio de finalidade do Patrimônio Separado; ou

e) falta de cumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação não pecuniária ou

pecuniária prevista neste Termo de Securitização e nos Documentos da Oferta Restrita,

não sanada em 15 (quinze) dias contados da data do recebimento, pela Emissora, de

aviso escrito que lhe for enviado pelo Agente Fiduciário.

11.1.1. A Emissora obriga-se a, tão logo tenha conhecimento de qualquer dos eventos descritos

acima, comunicar imediatamente o Agente Fiduciário.

11.1.2. A Emissora obriga-se, no caso de ocorrência de um dos Eventos de Liquidação do

Patrimônio Separado, auxiliar e continuar gerenciando a Conta do Patrimônio Separado

até que ela seja efetivamente substituída nessas funções. Além disso, a Emissora

obriga-se a fornecer qualquer informação e assinar todos os documentos necessários

paÍa a realização da substituição da Conta Centralizadora em razáo da liquidação do

Patrimônio Separado.

11.2. Prazo para Convocacão de Assembleia: Verificada a ocorrência de quaisquer dos

Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado e assumida a administração do Patrimônio

Separado pelo Agente Fiduciário, este deverá convocar, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da

data em que tomar conhecimento do evento, Assembleia Geral para deliberar sobre a eventual

liquidação do Patrimônio Separado. A referida Assembleia Geral deverá ser realizada no prazo

máximo de 20 (vinte) dias contados da data da última publicação do edital de convocação.

11.3. Deliberacões: Na Assembleia Geral mencionada na Cláusula 11.2, os Titulares de CRI

deverão deliberar: (a) pela liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser

nomeado o liquidante e determinadas as formas de liquidação; ou (b) pela não liquidação do

Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser deliberada a continuidade da administração

do Patrimônio Separado pela própria Emissora ou por nova securitizadora, fixando-se, em ambos

os casos, as condições e termos para sua administração, bem como a remuneração da nova

instituição administradora nomeada, se aplicável.
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11.3.1. A deliberação pela náo declaração da liquidação do Patrimônio Separado deverá ser
tomada pela maioria dos Titulares de CRI presentes na Assembleia Geral. A não
realizaçáo da referida Assembleia Geral, por qualquer motivo, no prazo de 30 (trinta)

dias mencionado acima será interpretada como manifestação favorável à liquidação do
Patrimônio Separado.

11.3.2. Liquidacão do Patrimônio Separado: A liquidação do Patrimônio Separado será realizada
mediante transferência dos Créditos lmobiliários representados integralmente pela CCl,

da CCl, das Garantias e dos eventuais recursos da Conta Centralizadora integrantes do

Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário (ou à instituição administradora que vier a ser
nomeada pelos Titulares de CRI), na qualidade de representante dos Titulares de CRl,
para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora no âmbito da Emissão
dos CRl. Nesse caso, caberá ao Agente Fiduciário (ou à instituição administradora que

vier a ser nomeada pelos Titulares de CRI), conforme deliberação dos Titulares de CRI:
(a) administrar os Créditos lmobiliários representados integralmente pela CCl, as

Garantias e os eventuais recursos da Conta Centralizadora que integram o Patrimônio
Separado, (b) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realização dos

créditos oriundos dos Créditos lmobiliários representados integralmente pela CCl, das

Garantias e dos eventuais recursos da Conta Centralizadora que lhe foram transferidos,
(c) ratear os recursos obtidos entre os Titulares de CRI na proporção de CRI detidos, e
(d) transferir os Créditos lmobiliários representados integralmente pela CCl, as Garantias
e os eventuais recursos da Conta Centralizadora eventualmente não realizados aos

Titulares de CRl, na proporção de CRI detidos.

í2. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DESPESAS

12.1. Remuneracão da Emissora: A Emissora fará jus, às custas do Patrimônio Separado, pela

administração do Patrimônio Separado durante o período de vigência dos CRl, de uma

remuneração equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês atualizado anualmente pela

variação positiva do IPCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo

índice que vier a substituí-lo, calculadas pro rata die, se necessário, a ser paga no 1o (primeiro)

Dia Util a contar da Data de lntegralização, e as demais na Data de Pagamento até o resgate

totaldos CRl.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

A remuneração definida no item acima, continuará sendo devida, mesmo após o
vencimento dos CRl, caso a Emissora ainda esteja atuando na cobrança de

inadimplência não sanada, remuneração esta que será calculada e devida
proporcionalmente aos meses de atuaçáo da Emissora.

Os valores referidos no item acima serão acrescidos dos impostos que incidem sobre a
prestação desses serviços, tais como ISS (lmpostos sobre Serviços de Qualquer
Natureza), CSSl(Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição ao

Programa de lntegração Social), COFINS (Contribuição para Financiamento da

Seguridade Social), o IRRF (lmposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros

tributos que venham a incidir sobre a remuneração da Emissora, nas alíquotas vigentes

na data de cada pagamento.

Em caso de atraso no pagamento da remuneração devida à Emissora, os valores

devidos e não pagos serão acrescidos de multa moratória de 2o/o (dois por cento) sobre

o valor do debito, bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o

valor do débito em atraso sujeito ainda à atualização monetária pelo IPCA, incidente

desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, adotando-se o índice

J



gH%
#§%.ê.

AutoÍreçutêç&&

ANEIMA

Agente Fiduciário

que vier a substituir esse índice em caso de não divulgação, calculado pro rata die, se
necessário.

12.2. Desoesas do Patrimônio Seoarado: Serão de responsabilidade do Patrimônio Separado:

a) as despesas com a gestão, cobrança, registro contábil independente, auditoria,

escrituração, taxa mensal da conta bancária do Patrimônio Separado, realização,

administração, custódia e liquidação dos Créditos lmobiliários e do Patrimônio Separado
incluindo, mas não se limitando a (i) despesas referentes à sua transferência para outra

companhia securitizadora de créditos imobiliários, na hipótese de o Agente Fiduciário vir
a assumir a sua administração; (ii) a remuneração dos prestadores de serviços; (iii) as

despesas com sistema de processamento de dados; (iv) as despesas com cópias,

impressões, expedições de documentos e envio de correspondências; (v) as despesas
com publicações de balanços, relatórios e informações periódicas; (vi) as despesas com

empresas especializadas em cobrança, leiloeiros e comissões de corretoras imobiliários;

(vii) as despesas bancárias relacionadas à Conta Centralizadora; e (viii) quaisqueroutras

despesas relacionadas à administração dos Direitos Creditórios lmobiliários e do

Patrimônio Separado;

b) a remuneração do Banco Liquidante e do Escriturador;

c) as despesas com terceiros especialistas, advogados, agência de rating, auditores ou

fiscais contratados para a prestação das informações contábeis do Patrimônio Separado
na forma e periodicidade estabelecidas pelas regras contábeis vigentes e pelas

instruções da CVM relacionadas a CRl, bem como Agente Fiduciário, lnstituição

Custodiante, 83, bem como as despesas com procedimentos legais, incluindo depósito
judicial e sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos Titulares de CRl,

do Agente Fiduciário e/ou da Emissora relacionados a realização dos Créditos

lmobiliários e das Garantias integrantes do Patrimônio Separado, que deverão ser,

sempre que possível, previamente aprovadas pela Securitizadora e, em caso de

insuficiência de recursos no Patrimônio Separado, pagas pelos Titulares de CRI; Tais

despesas incluem também os gastos com honorários advocatícios de terceiros,

depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário e/ou

pela Emissora ou contra o Agente Fiduciário e/ ou Emissora intentadas, no exercício de

suas funções, ou ainda que lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto

representante da comunhão dos Titulares de CRI;

d) as despesas de contratação de auditor independente, contador, ou seja, profissionais

para realizar a escrituração contábil e elaboração de balanço auditado os quais serão

realizados na periodicidade exigida pela legislação em vigor, assim como despesas com

a contratação de quaisquer prestadores de serviços para a Oferta Restrita, incluindo as

verbas devidas às instituições financeiras onde se encontre aberta a Conta

Centralizadora;

e) as despesas com publicações, transporte, alimentaçáo, viagens e estadias, necessárias

ao exercício da funçáo de Agente Fiduciário, durante ou após a prestação dos serviços,

mas em razão desta, serão pagas pela Emissora com recursos do Patrimônio Separado,

desde que, sempre que possível, aprovadas previamente por ela;

0 pagamento da taxa de administração do Patrimônio Separado;

g) os eventuais tributos ou taxas que, a partir da Data de Emissão, venham a ser criados

e/ou majorados ou que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada,

questionada ou reconhecida, de forma a representar, de forma absoluta ou relativa, um
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incremento da tributação incidente sobre os CRI e/ou sobre os Créditos lmobiliários e as
Garantias;

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

i) as perdas, danos, obrigaçôes ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios
arbitrados pelo juiz, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto se tais
perdas, danos, obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo
ou culpa por parte do Agente Fiduciário e/ou da Emissora ou de seus administradores,
empregados consultores e agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial

condenatória final proferida pelo juízo competente; ou (ii) sejam comprovadamente de

responsabilidade da Devedora ou puderem a ela ser atribuídos como de sua

responsabilidade nos termos da CCB; e

j) demais despesas previstas em lei, nos demais Documentos da Operação,

regulamentação aplicávelou neste Termo; e

k) todos os demais custos e despesas incorridos, inclusive pela Emissora, para

salvaguardar os direitos e prerrogativas dos Titulares de CRl, não compreendidos na

descrição acima.

12.2.1. As despesas do Patrimônio Separado serão arcadas pelos Direitos Creditórios

imobiliários ou pelos demais valores que remunerem os CRI objeto desta Emissão,

conforme o presente Termo.

12.3. Remuneracão da Emissora oor Reestruturacão do CRI: No caso de inadimplemento no

pagamento dos CRI ou de reestruturação das condições dos CRI após a Emissão, bem como a
participação em reuniôes ou conferências telefônicas, Assembleias Gerais presenciais ou

virtuais, serão devidas à Emissora, adicionalmente, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por

hora-homem de trabalho dedicado, incluindo, mas não se limitando, à (i) comentários aos

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

efetivar; (ii) execução de garantias, (iii) comparecimento em reuniões formais com a Devedora

e/ou com os titulares de CRI; e (ív) implementação das consequentes decisões tomadas em tais

eventos

12.3.1. Entende-se por reestruturação das condições dos CRI os eventos relacionados a

alteração (i) da Garantia; (ii) prazos de pagamento e remuneração; (iii) condições

relacionadas ao vencimento antecipado; e (iv) de Assembleias Gerais presenciais ou

virtuais e aditamentos aos documentos da operação. Os eventos relacionados à
amortização dos CRI não são considerados reestruturação dos CRl. No caso de

celebração de aditamentos ao Termo de Securitização, será devido à Emissora,

adicionalmente, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por hora-homem de trabalho

dedicado a tais alterações.

12.4. Resoonsabilidade da Devedora: A Devedora será responsável pelo ressarcimento de

todas as despesas descritas na Cláusula 12.2 eÍelivamente incorridas.

12.4.1. No caso de não ter sido paga a totalidade do Valor da Cessão à Devedora, todos os

valores eventualmente pagos utilizando recursos do Patrimônio Separado serão

considerados como adiantamentos do Valor Liberado subsequente (nos termos da

ccB).
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12.4.2. Caso a totalidade do Valor da Cessão já tenha sido desembolsada, a Emissora poderá
pagar ou adiantar quaisquer das despesas referidas na Cláusula 12.2, pelo qual a
Devedora e/ou os Avalistas se obrigam desde já a reembolsar a Emissora mediante
devida comprovação do pagamento da despesa mencionada, com o envio do respectivo
documento de comprovação do pagamento dando quitação à Devedora.

12.4.2.1. O não reembolso das despesas de que trata a Cláusula 12.4.2 em até 20 (vinte)

dias corridos a contar do recebimento de comunicação e recebimento do

comprovante de pagamento/quitação enviado pela Emissora à Devedora com

cópia para os Avalistas nesse sentido, ensejará a incidência dos encargos
moratórios previstos na Cláusula 3.1.

12.4.2.2. Caso a Devedora não reembolse a Emissora no prazo indicado na Cláusula

12.4.2.1, os valores que tenham sido depositados na Conta Centralizadora em

decorrência da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, nos termos do Contrato

de Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios, e/ou os Recebíveis Beira Mar
poderão ser retidos e utilizados para o reembolso de despesas.

12.5. Responsabilidade dos Titulares de CRI: Considerando-se que a responsabilidade da

Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei n' 9.514197, caso o Patrimônio

Separado seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas na Cláusula 12.2., acima,

tais despesas desde que, sempre que possível, previamente aprovadas, serão suportadas pelos

lnvestidores, na proporção dos CRI titulados por cada um deles, devendo posteriormente ser

reembolsados pela Devedora, em até 5 (cinco) Dias Uteis de apresentação de comprovantes

dos gastos efetivamente incorridos.

12.6. Despesas de Resoonsabilidade dos Titulares de CRI: Observado o disposto nos demais

itens, são de responsabilidade dos Titulares de CRI:

a) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos CRI nâo

compreendidas na descrição da Cláusula 12.2;

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

Titulares de CRI; e

c) tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRl.

12.6.1. No caso de destituição da Emissora nas condições previstas neste Termo, os recursos

necessários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias

à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Titulares de CRI deverão ser previamente

aprovadas pelos Titulares de CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporção de

CRI detidos pelos Titulares de CRl, na data da respectiva aprovação.

12.7. Emrazáo do quanto disposto na alínea "b)" da Cláusula 12.6, as despesas a serem

adiantadas pelos Titulares de CRI à Emissora ou ao Agente Fiduciário, conforme o caso, na

defesa dos interesses dos Titulares de CRl, incluem, exemplificativamente: (i) as despesas

com contratação de serviços de auditoria, assessoria legal, fiscal, contábil e de outros

especialistas; (ii) as custas judiciais, emolumentos e demais taxas, honorários e despesas

incorridas em decorrência dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais a serem propostos

contra a Devedora, o Cedente ou terceiros, objetivando salvaguardar, cobrar e/ou executar

os créditos oriundos da CCB; (iii) as despesas com viagens e estadias inconidas pelos

administradores da Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, bem como pelos prestadores de

serviços eventualmente contratados, desde que relacionados com as medidas judiciais e/ou

extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e/ou cobrança dos créditos oriundos da

/
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CCB; (iv) eventuais indenizações, multas, despesas e custas incorridas em decorrência de
eventuais condenações (incluindo verbas de sucumbência) em ações judiciais propostas
pela Emissora, podendo a Emissora e/ou o Agente Fiduciário, conforme o caso, solicitar
garantia prévia dos Titulares de CRI para cobertura do risco da sucumbência; ou (v) a
remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, nos termos deste Termo,

bem como a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese de a Emissora permanecer em

inadimplência com relação ao pagamento desta por um período superior a 30 (trinta) dias.

í3. CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ASSEMBLEIAS GERAIS

13.1. Assembleia Geral: Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em

Assembleia Geral, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares

de CRl, incluindo, mas não se limitando, ao exercício de direitos comuns sob este Termo, aos

Documentos da Operação e às Garantias.

13.1.1. Sem prejuízo do disposto neste Termo de Securitização, compete privativamente à

Assembleia Geral deliberar sobre: (i) as demonstrações contábeis do Patrimônio

Separado apresentadas pela Emissora, acompanhadas do relatório dos auditores

independentes, em até 60 (sessenta) dias após o término do exercício social a que se

referirem; (ii) alterações neste Termo de Securitização, exceto se expressamente
permitidas nos termos do(s) respectivo(s) Documento(s) da Operação; (iii) alteração na

remuneração dos prestadores de serviço, conforme identificados neste Termo; (iv)

alterações na estrutura de Garantias; (v) alteração do quórum de instalação e

deliberação da Assembleia Geral; e (vi) alteração da Remuneração.

13.2. Convocacão: A Assembleia Geral poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela

Emissora, por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI em

circulação, ou pela CVM.

13.3. Prooostas de Deliberacão: Observado o disposto na Cláusula 13.2, deverá ser

convocada Assembleia Geraltoda vez que a Emissora tiver que exercer ativamente, renunciar

ou de qualquer outra forma se manifestar em relação aos direitos e obrigações relativos aos

Créditos lmobiliários representados integralmente pela CCl, às Garantias e/ou aos recursos

oriundos da Conta Centralizadora integrantes do Patrimônio Separado, para que os Titulares de

CRI deliberem sobre como a Emissora deverá exercer seu direito frente à Devedora, aos

Avalistas er/ou eventuais terceiros, conforme aplicável.

13.3.1. Após tomar conhecimento da definição tomada pelos Titulares de CRl, seja através do

Agente Fiduciário ou por conta própria, a Emissora deverá exercer seus direitos e se

manifestar, conforme lhe for orientado, exceto se de outra forma estabelecida neste

Termo de Securitização. Caso os Titulares de CRI não compareçam àAssembleia Geral,

ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, exceto se de outra forma

estabelecida neste Termo, a Emissora permanecerá silente quanto ao exercício do

direito em questão, sendo certo que o seu silêncio não será interpretado como

negligência em relação aos direitos dos Titulares de CRl, não podendo ser imputada à

Emissora qualquer responsabilização decorrente de ausência de manifestação.

13.9.2. A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a

orientação definida pelos Titulares de CRl, comprometendo-se tão somente a

manifestar-se conforme assim instruída, exceto se de outra forma estabelecida neste

Termo de Securitização. Neste sentido, a Emissora não possui qualquer

responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos

Titulares de CRI por ela manifestada frente à Devedora, conforme o caso,
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independentemente dos eventuais prejuízos causados aos Titulares de CRI ou à
Emissora.

13.4. Aolicacão Leqislativa: Aplicar-se-á à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei

n" 9.514197, bem como o disposto na Lei no 6.404176, a respeito das assembleias gerais de
acionistas.

13.5. lnstalacão: A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença
de Titulares de CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em
circulação e, em segunda convocação, com qualquer número.

13.6. Voto: Cada CRI em circulação corresponderá a um voto nas Assembleias de Titulares
de CRl, sendo admitida a constituição de mandatários, Titulares de CRI ou não.

13.7. Representacão: Será obrigatória a presença dos representantes legais da Emissora nas

Assembleias Gerais.

13.8. Presenca do Aqente Fiduciário: O Agente Fiduciário comparecerá à Assembleia Geral e
prestará aos Titulares de CRI as informações que lhe forem solicitadas.

í3.9. Presidência da Assembleia de Titulares de CRI: A presidência da Assembleia de
Titulares de CRI caberá, de acordo com quem a tenha convocado, respectivamente: (i) ao Agente
Fiduciário; (ii) ao represêntante da Securitizadora; (iii) ao titular do CRI eleito pelos Titulares de

CRI; ou (iv) àquele que for designado pela CVM.

13.í0. Deliberacões: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de Securitização,
todas as deliberações, serão tomadas, em qualquer convocação, com quórum simples de

aprovação equivalente a 50o/o (cinquenta por cento) mais I (um) dos Titulares de CRI presentes

na referida Assembleia Geral.

í3.11. Quórum Qualificado: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de
Securitização, deliberaçôes relacionadas às seguintes matérias dependerão de aprovação em
Assembleia Geral por 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em circulação: (i) Datas de
Pagamento dos CRI; (ii) forma de cálculo do saldo devedor atualizado dos CRl, Atualização
Monetária, Juros Remuneratórios, amortização de principal dos CRI e o Valor Nominal Unitário;
(iii) ao prazo de vencimento dos CRI; (iv) alterações aos Créditos lmobiliários, representados
pela CCl, que possam impactar os direitos dos Titulares dos CRI; e/ ou (v) alteração aos quóruns

de deliberação das Assembleias Gerais.

13.12. Periodicidade: As Assembleias Gerais serão realizadas no prazo de 20 (vinte) dias a
contar da data de publicação do edital relativo à primeira convocação, ou no prazo de 8 (oito)

dias a contar da data de publicação do edital relativo à segunda convocação, se aplicável, sendo
que, na hipótese de segunda convocação, o respectivo edital deverá ser publicado no primeiro
Dia Util imediatamente posterior à data indicada para a realização da Assembleia de Titulares de
CRI nos termos da primeira convocação.

13.12.1. Não se admite que a segunda convocação da Assembleia Geral de Titulares dos
CRI seja providenciada conjuntamente com a primeira convocação.

13.13. Reoularidade: lndependentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de
Securitização, será considerada regularmente instalada a Assembleia Geral a que

comparecerem todos os Titulares de CRl, sem prejuízo das disposiçôes relacionadas com os
quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo de Securitização.
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13.14. Dispensa de Convocacáo: É dispensada a convocação e realização deAssembleia Geral
para (i) aprovação de atos e decisões necessários para o cumprimento de exigências legais ou

de exigências apresentadas da CVM, cartórios de títulos e documentos, cartórios de registro de

imóveis ou quaisquer outros órgãos regulatórios pertinentes; (ii) alterações a quaisquer

Documentos da Operação já expressamente permitidas nos termos do(s) respectivo(s)

Documentos da Operação; (iii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de

digitação ou aritmético; ou (iv) em virtude da atualizaçáo dos dados cadastrais das Partes, tais
como alteraçáo na razáo social, endereço e telefone, entre outros, desde que não haja qualquer

custo ou despesa adicional para os Titulares dos CRl.

í4. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO

14.1. Tratamento Tributário: Serão de responsabilidade dos Titulares de CRI todos os

impostos diretos e indiretos mencionados abaixo, sendo certo que os Titulares de CRI não devem

considerar unicamente as informações contidas abaixo para fins de avaliar o tratamento tributário

de seu investimento em CRl, devendo consultar seus próprios assessores quanto à tributação

específica à qual estarão sujeitos, especialmente quanto a outros tributos que nâo o imposto de

renda eventualmente aplicáveis a esse investimento ou a ganhos porventura auferidos em

operações com CRI:

lmposto de Renda

Rendimentos nas Aplicações eÍn Certificados de Recebíveis lmobiliáios

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos produzidos pelos CRI é o
mesmo aplicado aos títulos de renda fixa, sujeitando-se, portanto, à incidência do Imposto de

Renda Retido na Fonte ("lRF'), a ser calculado com base na aplicação de alíquotas regressivas,

de acordo com o prazo da aplicação geradora dos rendimentos tributáveis: (a) até 180 dias:

alíquota de22,5o/o; (b) de 181 a 360 dias: alíquota de20o/o; (c) de 361 a 720 dias: alíquota de

17,5o/o e (d) acima de720 dias: alíquotade 15o/o. Este prazo de aplicação é contado da data em
que o lnvestidor efetuou o investimento, até a data do resgate (artigo 1o da Lei no 1í.033/04,
artigo 46 da lN RFB 1.585/í 5, e artigo 65 da Lei no 8.98í/95).

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de lnvestidor, conforme sua
qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento,

instituição financeira, sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora
de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade

de arrendamento mercantil ou lnvestidor estrangeiro.

Pessoas Jurídicas não Financeiras

O IRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas com base

no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação, gerando o direito a ser
compensado com o do lmposto de Renda da Pessoa Jurídica ('IRPJ') apurado em cada período

de apuração (artigo 76, lda Lei no 8.981/95 e artigo 70, lda lN RFB 1.585/15). O rendimento
também deverá ser computado na base de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social sobre o

Lucro Líquido ("CSLL'). As alíquotas do IRPJ correspondem a15o/o e adicional de 10%, sendo o
adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a R$240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) por ano; a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas não-

financeiras, corresponde a 9%.

A partir de 1o de julho de 20í5, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não

financeiras tributadas sob â sistemática não cumulativa, sujeitam-se à contribuição ao PIS e à
COFINS às alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente (Decreto no 8.426, de ío de abrilde 2015).
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lnstituições Financeiras, Fundos de lnvestimento e Outros

Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, fundos de

investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada fechadas, entidades de

previdência complementar abertas, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de

títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção

do lRF.

Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em

CRI por essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados
pelo IRPJ, à alíquota de 15o/o e adicional de 10%; pela CSLL, à alíquota de 15o/o.

As aplicações de fundos de investimentos em CRI estão isentas de imposto de renda (artigo 28,

parágrafo 10, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, artigo 36, parágrafo 1o, da lN RFB

1.585/15).

Pessoas Físicas

Para as pessoas físicas, desde í o de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplicação em

CRI estão isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do

artigo 3o, inciso lt, da Lei no í 1.033/04 e artigo 55, ll da lN RFB 1.585/15.

De acordo com a posição da Receita Federal do Brasil, constante do artigo 55, Parágrafo Unico,

da lN RFB 1.585/í 5, a isenção se aplica, inclusive, ao ganho de capital auferido na alienação ou

cessão dos Certificados de Recebíveis lmobiliários.

Entidades lmunes e /senÍas

Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte,

ou seja, o imposto não é compensável (artigo 76, ll, da Lei no 8.981/95). As entidades imunes

estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua condição à fonte
pagadora (artigo 71 da Lei no 8.981/95, com a redação dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho

de 1995).

lnvestidores ResrdenÍes ou Domiciliados no Exteior

Em relação aos lnvestidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como

regra geral, o mesmo tratamento cabível em relação aos rendimentos e ganhos percebidos pelos

residentes no País. Por sua vez, hâ um regime especial de tributação aplicável aos rendimentos

e ganhos auferidos pelos lnvestidores não residentes cujos recursos adentrarem o país de

acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN no 2.689, de 26 de
janeiro de 2000) e não sejam considerados residentes em paraíso fiscal, conforme definido pela

legislação brasileira. Nesta hipótese, os rendimentos auferidos por lnvestidores estrangeiros em

operações de renda fixa estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15%.

Para as pessoas físicas residentes ou domiciliadas no exterior, os rendimentos gerados por

aplicaçáo em CRI estão isentos de imposto de renda (artigo 55, ll c/c artigo 85, §4o, da lN RFB

1.585/15).

Contibuição Social para o Programa de lntegração Socia/ - P/S e Contibuição Socra/ soôre o

Faturamento - COFTNS

Na sistemática não-cumulativa, as contribuições para o PIS e COFINS incidem sobre o valor do

faturamento mensal das pessoas jurídicas, assim entendido, o total das receitas por estas

auferidas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
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O total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em

conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, ressalvadas

algumas exceções (artigo 1'das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de2002 e 10.833, de 29

de dezembro de 2003 e alterações subsequentes).

Os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não financeiras, sujeitas à sistemática
não cumulativa são classificados como receitas financeiras e, desse modo, ficam sujeitos à

incidência da COFINS e da Contribuição ao PIS às alíquotas de 4% e 0,65%, respectivamente.

Se a pessoa jurídica for optante pela sistemática cumulativa de apuração do PIS e da COFINS,

não haverá a incidência das referidas contribuições sobre os rendimentos em CRl, pois, nessa

sistemática, a base de cálculo é a receita bruta, e não a totalidade das receitas auferidas (o que

pode excluir a receita financeira em alguns casos). No entanto, se a atividade principal da pessoa

jurídica for voltada para a atividade financeira, a receita bruta da pessoa jurídica poderá

compreender as receitas financeiras, resultando na incidência das referidas contribuições pela

alíquota combinada 3,65%.

Na hipótese de aplicação financeira em CRI realizada por instituições financeiras, sociedades de

seguro, entidades de previdência complementar abertas, entidades de previdência privada

fechadas, sociedades de capitalização, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e

câmbio, sociedades distribuidores de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento

mercantil, à exceção dos fundos de investimento, os rendimentos serão tributados pela COFINS,

à alíquota de 4o/o, e pelo PlS, à alíquota de 0,65%.

Ganhos nas Alienacões de CRI

Pessoas Físicas e Jurídicas ResrdenÍes

Ganhos de capitalauferidos por pessoas físicas na alienação de CRI estão isentos de tributação.

Ganhos de capitalauferidos por pessoas jurídicas na alienação de CRI estão sujeitos às mesmas

regras de tributação descritas acima.

lnvestidores ResrdenÍes ou Domiciliados no Exterior

No caso de lnvestidores residentes ou domiciliados no exterior que investirem em CRI no país

(i) de acordo com as normas previstas na Resolução CMN no 2.689, de 26 de janeiro de 2000, e
que (ii) não sejam domiciliados em país ou jurisdição considerados como de tributação

favorecida, conforme definido pela legislação brasileira, os ganhos auferidos nas operações

realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas são isentos de

tributação, conforme interpretação razoável da legislação tributária em vigor. Todavia, não se
pode descartar o entendimento de que tais ganhos estariam sujeitos às mesmas regras de

tributação descritas acima. Recomenda-se aos lnvestidores que consultem seus assessores
tributários e financeiros antes de se decidir pelo investimento nos CRl.

lmposto sobre Operacões Financeiras - IOF

lmposto sobre Operações de Câmbio ("lOF/Câmbio")

Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados
nos mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições previstas na
Resolução CMN no 4.373, de 29 de setembro de 2014, inclusive por meio de operações
simultâneas, incluindo as operações de câmbio relacionadas aos investimentos em CRl, estão
sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à alíquota zeto no ingresso e à alíquota zero no retorno,
conforme Decreto no 6.306, de í4 de dezembro de2007, e alterações posteriores. Em qualquer
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caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo
Federal, até o percentual de 25olo (vinte e cinco por cento), relativamente a operações de câmbio
ocorridas após esta eventual alteração.

lmposto sobre Títulos e Valores Mobiliáios ("lOFlTítulos")

As operações com certificados de recebíveis imobiliários estão sujeitas ao lOFffítulos à alíquota
zero, na forma do parágrafo 2', inciso Vl do artigo 32 do Decreto n" 6.306, de 14 de dezembro
de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser
majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,50% (um inteiro e

cinquenta centésimos por cento) ao dia, relativamente a transaçÕes ocorridas após este eventual

aumento.

í5. CúUSULA DÉCIMA QUINTA- PUBLICIDADE

15.1. Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRl, bem como as

convocações para as respectivas Assembleias Gerais, deverão ser veiculados na forma de

avisos no mesmo jornalem que a Emissora publica as informaçôes societárias, qualseja o Diário

Oficial do Estado de São Paulo e o jornal O Estado de São Paulo , obedecidos os prazos legais

e/ou regulamentares, sendo certo que, após a autorização dos Titulares de CRl, todas as

despesas com as referidas publicações, serão arcadas pelo Patrimônio Separado. Caso a

Emissora altere seu jornal de publicação após a Data de Emissão, deverá enviar notificação ao

Agente Fiduciário informando o novo veículo e publicar, nos jornais anteriormente utilizados,

aviso aos Titulares de CRI informando o novo veículo.

15.1.1. A publicação mencionada na Cláusula 15.í estará dispensada quando for feita

divulgação em pelo menos 1 (um) portal de notícias com página na rede mundial de

computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a

informação em sua integralidade.

15.1.2. As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão disponibilizadas
ao mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema de envio de

lnformações Periódicas e Eventuais da CVM.

'15.2. Sistema de Envio de Atas: As atas lavradas das Assembleias Gerais apenas serão

encaminhadas à CVM via sistema de envio de lnformações Periódicas e Eventuais, não sendo
necessário a sua publicação em jornais de grande circulação, salvo se os Titulares de CRI

deliberaram pela publicação de determinada ata, observado o quórum da referida Assembleia

Geral nos termos da Cláusula 1 3. í 0 deste Termo de Securitização, sendo que todas as despesas
com as referidas publicações serão adiantadas pela Devedora, ou, caso a Devedora não pague

os valores necessários na data adequada, pagos pelo Patrimônio Separado, devendo ser
previamente reembolsado pela Devedora, nos termos da Cláusula 12.4.

í6. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REGISTRO DO TERMO DE SEGURIflZAçÃO

16.1. O presente Termo de Securitização e eventuais aditamentos serão registrados na

lnstituição Custodiante, nos termos do Parágrafo Unico do artigo 23 da Lei no 10.931/04 em até

30 dias de sua assinatura.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FATORES DE RISCO

17.1. Fatores de Risco: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser

analisados independentemente pelo potencial lnvestidor. Esses riscos envolvem Íatores de

liquidez, crédito, mercado, rentabilidade, regulamentação específica, entre outros, que se

relacionam tanto à Emissora, quanto à Devedora, às Garantias e aos próprios CRI objeto desta
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Emissão. O potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as informações que estão
descritas neste Termo, bem como consultar seu consultorde investimentos e outros profissionais
que julgar necessários antes de tomar uma decisáo de investimento. Estão descritos a seguir os

riscos relacionados, exclusivamente, à Emissora, aos CRl, às Garantias e à estrutura jurídica da
presente Emissão:

Rtscos RELATtvos Ao sEToR DE sEcuRlflzAçÃo IMoBLÉRIA E Ao CENÁRO
ECONOMTCO

Recente Desenvolvimento da Secuitizacão I mobiliária.

A securitização de Créditos lmobiliários é uma modalidade de operação recente no Brasil. A Lei

n' 9.514197, que criou os certificados de recebíveis imobiliários, foi editada em 1997. Entretanto,

só houve um volume maior de emissões de certificados de recebíveis imobiliários nos últimos

anos. Além disso, a securitização é uma operação mais complexa que outras emissões de

valores mobiliários, já que envolve estruturas jurídicas de segregação dos riscos da Emissora.

Na hipótese de a Emissora ser declarada inadimplente com relação à Emissão, o Agente

Fiduciário deverá assumir a custódia e administração dos créditos integrantes do Patrimônio

Separado. Em Assembleia Geral, os Titulares de CRI deverão deliberar sobre as novas normas

de administração do Patrimônio Separado, inclusive para os fins de receber os Créditos

lmobiliários, ou optar pela liquidação do Patrimônio Separado, que poderá ser insuficiente para

a quitação das obrigações da Emissora perante os investidores.

Não existe iuisorudência firmada acerca da securitizacão.

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um

conjunto de rigores e obrigações estipuladas através de contratos elaborados nos termos da

legislação em vigor. Entretanto, em razáo da pouca maturidade e da falta de tradição e

jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a este tipo de operação financeira,

em situaçôes de estresse poderá haver perdas por parte dos lnvestidores, inclusive decorrentes

do dispêndio de tempo e recursos necessários para Íazer valer as disposições contidas nos

documentos desta Operação.

Credores Privileaiados ( MP 2. 1 58-351.

A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 200í, em seu artigo 76, estabelece que "as

nonnas estabelecem a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa físlca

ou jurídica não produzem efeitos em relação aos débrÍos de natureza fiscal, previdenciáia ou

trabalhista, em especra/ quanto às garantias e aos privilégios que /hes sâo atibuídos". Em seu

parágrafo único, ela prevê que permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade

dos bens das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que tenham

sido objeto de separação ou afetação.

Apesar de a Emissora ter instituído regime fiduciário sobre os Creditos lmobiliários, a CCl, as

Garantias, os rendimentos auferidos por conta dos investimentos em lnvestimentos Permitidos e

a Conta Centralizadora por meio deste Termo, estes poderão ser alcançados por credores de

débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista da Emissora, e, em alguns casos, por

credores trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo
grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e
subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos.

Caso isso ocorra, concorrerão de forma privilegiada com os Titulares de CRI sobre o produto de

realizaçáo dos Créditos lmobiliários, da CCl, das Garantias e dos rendimentos auferidos por

conta dos investimentos em lnvestimentos Permitidos e dos recursos oriundos da Conta
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Centralizadora, em caso de falência. Nesta hipótese, é possível que os Creditos lmobiliários não

sejam suficientes para o pagamento integral do Saldo Devedor dos CRI após o pagamento das

obrigações da Emissora.

Política econômica do Governo Federal

A economia brasileira é marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervençôes do

Governo Federal, que modificam as políticas monetárias, de crédito, fiscal e outras para

influenciar a economia do Brasil. A Emissora e a Devedora não têm controle sobre quais medidas

ou políticas que o Governo Federal poderá adotar no futuro e, portanto, não pode prevêJas. Os

negocios, resultados operacionais e financeiros e o fluxo de caixa da Emissora e da Devedora
podem ser adversamente afetados em razâo de mudanças na política pública federal, estadual

e/ou municipal, e por fatores como: variação nas taxas de câmbio; controle de câmbio; índices

de inflação; flutuações nas taxas de juros; falta de liquidez nos mercados doméstico, financeiro

e de capitais; racionamento de energia elétrica; instabilidade de preços; política fiscal e regime

tributário; e medidas de cunho político, social e econômico que ocorram ou possam aÍetar o País.

Adicionalmente, o Presidente da República tem poder considerável para determinar as políticas

governamentais e atos relativos à economia brasileira e, consequentemente, afetar as operações

e desempenho financeiro de empresas brasileiras. A incerteza quanto à implementação de

mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou normas que venham a afetar esses ou

outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a

volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro, sendo assim, tais incertezas e outros

acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar o desempenho da Emissora

e da Devedora e respectivos resultados operacionais. Dentre as possíveis consequências para

a Emissora e/ou para a Devedora, ocasionadas por mudanças na política econômica, pode-se

citar: (i) mudanças na política fiscal que tirem o benefício tributário aos investidores dos CRl, (ii)

mudanças em índices de inflação que causem problemas aos CRI indexados por tais índices,

(iii) restrições de capital que reduzam a liquidez e a disponibilidade de recursos no mercado, e
(iv) variação das taxas de câmbio que afetem a capacidade de pagamentos das empresas.

Efeitos da retracão do investimento extemo

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no país poderá ter impacto no

balanço de pagamentos, o que poderá forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de

captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas

de juros mais elevadas. lgualmente, eventual elevação significativa nos índices de inflação

brasileiros e eventual desaceleração da economia dos Estados Unidos da América podem trazer

impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros,

elevando as despesas com empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos por

empresas brasileiras.

lnflacão.

No passado, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflaçáo e vários momentos
de instabilidade no processo de controle inflacionário. As medidas governamentais promovidas
para combater a inflação geram efeitos adversos sobre a economia do país, que envolveram
controle de salários e preços, desvalorização da moeda, limites de importações, alterações

bruscas e relevantes nas taxas de juros da economia, entre outras.

Em 1994, foi implementado o plano de estabilização (Real) que teve sucesso na redução da

inflação. Desde então, no entanto, por diversas razões, (crises nos mercados financeiros
internacionais, mudanças na política cambial, eleições presidenciais, etc.) ocorreram novos
"repiques" inflacionários. A elevação da inflação poderá reduzir a taxa de crescimento da
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economia, causando, inclusive, recessáo no país, ocasionando desemprego e eventualmente
elevando a taxa de inadimplência.

Política Monetáia.

O governo federal influencia as taxas de juros praticadas na economia uma vez que estas se

constituem um dos principais instrumentos de política monetária utilizado. Historicamente, esta
política tem sido instável, havendo grande variação nas taxas praticadas. A política monetária

brasileira possui como função regular a oferta de moeda no país e muitas vezes é influenciada

por fatores externos ao controle do governo federal, tais como os movimentos dos mercados de

capitais internacionais e as políticas monetárias dos países desenvolvidos, principalmente dos

Estados Unidos.

Em caso de elevação acentuada das taxas de juros, a economia poderá entrar em recessão,

uma vez que com a alta das taxas de juros básicas, o custo do capital se eleva, os investimentos

se retraem e assim, via de regra, eleva o desemprego e aumenta os índices de inadimplência.

Efeitos da retracão no nível da atividade econômica

As operações de securitização de créditos imobiliários apresentam historicamente uma

correlação direta com o desempenho da economia nacional. Eventual retração no nível de

atividade da economia brasileira, ocasionada por crises internas ou crises externas, pode

acarretar a elevação no patamar de inadimplemento de pessoas jurídicas, inclusive da Devedora.

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no país poderá ter impacto no

balanço de pagamentos, o que poderá forçar o governo brasileiro a ter maior necessidade de

captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas

de juros mais elevadas. lgualmente, eventual elevação significativa nos índices de inflação

brasileiros e eventual desaceleração da economia dos Estados Unidos podem trazer impacto

negativo para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando as

despesas com empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos por empresas

brasileiras.

Ambiente M acroeconôm ico I nte m acion al.

O valor dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras no mercado é

influenciado pela percepção de risco do Brasil e outras economias emergentes, e a deterioração

dessa percepção poderá ter um efeito negativo na economia nacional. Acontecimentos adversos

na economia e as condições de mercado em outros países emergentes, especialmente na

América Latina, poderão influenciar o mercado em relação aos títulos e valores mobiliários

emitidos no Brasil. Ainda que as condições econômicas nesses países possam diferir

consideravelmente das condições econômicas brasileiras, as reações dos investidores aos

acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito adverso no valor de mercado dos

títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros.

Além disso, em resultado da globalizaçâo, não apenas problemas com países emergentes

afetam o desempenho econômico e financeiro do país como também economia dos países

desenvolvidos como os Estados Unidos interferem consideravelmente o mercado brasileiro.

Assim, em consequência dos problemas econômicos em vários países de mercados emergentes

em anos recentes, os investidores estão mais cautelosos e prudentes em examinar seus

investimentos e causam uma retração dos investimentos. Essas crises podem produzir uma

evasão de dólares norte-americanos do Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras

enfrentassem custos mais altos para captação de recursos, tanto nacionalmente, como no
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exterior, impedindo o acesso ao mercado de capitais internacional. Desta forma, é importante

ressaltar que eventuais crises nos mercados internacionais podem afetar o mercado de capitais

brasileiro e ocasionarem uma redução ou falta de liquidez para os CRl.

FATORES DE RISCO RELATIVOS A ALTERAçÕES NA LEGISLAçÃO E

REGULAMENTAÇÃO TRTBUTÁRAS APLICÁVEIS AOS CRI

Atualmente, os rendimentos auferidos por pessoas físicas, titulares de CRI estão isentos de IRF

e de imposto de renda na declaração de ajuste anual. Da mesma forma, caso o CRI atenda ao

disposto na Lei no 12.431, de 24 de junho de 2011,ficará reduzida a 0 (zero) a alíquota do

imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos definidos nos termos da alínea "a" do §2'
do artigo 81 da Lei no 8.981/95, produzidos pelo CRl, quando pagos, creditados, entregues ou

remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a

renda ou que a tribute à alíquota máxima inÍerior a20o/o (vinte por cento).

Tais tratamentos tributários têm o intuito de fomentar o mercado de CRI e podem ser alterados

ao longo do tempo. Eventuais alteraçôes na legislação tributária, eliminando tal isenção, criando

ou elevando alíquotas do imposto de renda incidente sobre os CRl, ou mesmo a criação de novos

tributos aplicáveis aos CRl, poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRI

esperado pelos investidores.

FATORES DE RISCO RELACIONADOS A EMISSORA

Risco da não realização da carteira de ativos.

A Emissora é uma companhia emissora de títulos representativos de créditos imobiliários, tendo

como objeto social a aquisição e securitização de créditos imobiliários através da emissáo de

certificados de recebíveis imobiliários, cujos patrimônios são administrados separadamente. O

Patrimônio Separado tem como principal fonte de recursos os Créditos lmobiliários

representados integralmente pela CCl. Desta forma, qualquer atraso ou falta de recebimento de

tais valores pela Emissora poderá afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as

obrigações decorrentes dos CRl.

Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deveÉ assumir a

custódia e administração dos Créditos lmobiliários e dos demais direitos e acessórios que

integram o Patrimônio Separado. Em Assembleia Geral, os Titulares de CRI poderão deliberar

sobre as novas normas de administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste,

que poderá ser insuficiente para o cumprimento das obrigações da Emissora perante os Titulares

de CRl.

F alência. recuperacão iudicial ou extraiudicial da Emissora.

Ao longo do prazo de duração dos CRl, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência,

recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, apesar de terem sido constituídos o Regime

Fiduciário e o Patrimônio Separado sobre os Creditos lmobiliários, eventuais contingências da

Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais Créditos
lmobiliários, assim como a CCl, as Garantias e os rendimentos auferidos por conta dos
lnvestimentos Permitidos e os recursos oriundos da Conta Centralizadora, principalmente em

razáo da falta de jurisprudência em nosso país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio.

Oriqinaeão de Novos Neoócios ou Reducão da Demanda oor CRl.

A Emissora depende de originação de novos negócios de securitização imobiliária, bem como
da demanda de investidores pela aquisição dos CRI de sua emissão. No que se refere à
originação, a Emissora busca sempre identificar oportunidades de negócios que podem ser
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objeto de securitização imobiliária. No que se refere aos riscos relacionados aos investidores,

inúmeros fatores podem afetar a demanda dos investidores pela aquisição de CRl. Por exemplo,

alterações na legislação tributária que resulte na redução dos incentivos fiscais para os

investidores poderão reduzir a demanda dos investidores pela aquisição de CRl. Caso a

Emissora não consiga identificar p§etos de securitização imobiliária atrativos para o mercado

ou, caso a demanda pela aquisição de CRI venha a ser reduzida, a Emissora poderá ser afetada.

Manutencão do Reoistro de Companhia Aberta.

A Emissora possui registro de companhia aberta desde 25 de novembro de 2010, tendo, no

entanto, realizado sua primeira emissão de CRI no primeiro trimestre de 2013. A sua atuação

como Securitizadora de emissões de CRI depende da manutenção de seu registro de companhia

aberta junto à CVM e das respectivas autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda aos

requisitos da CVM em relação às companhias abertas, sua autorização poderá ser suspensa ou

mesmo cancelada, afetando assim, as suas emissões de CRl.

Crescimento da Emissora e de seu Capital.

O capital atual da Emissora poderá não ser suficiente para suas futuras exigências operacionais

e manutenção do crescimento esperado, de forma que a Emissora pode vir a precisar de fontes

externas de financiamento. Não se pode assegurar que haverá disponibilidade de capital no

momento em que a Emissora necessitar, e, caso haja, as condições desta captação poderiam

afetar o desempenho da Emissora.

A lmportância de uma Eouioe Qualificada.

A perda de membros da equipe operaciônal da Emissora e/ou a sua incapacidade de atrair e

manter pessoal qualificado, pode ter efeito adverso relevante sobre as atividades, situação

financeira e resultados operacionais da Companhia. O ganho da Companhia provém

basicamente da securitização de recebíveis, que necessita de uma equipe especializada, para

originação, estruturação, distribuição e gestão, com vasto conhecimento técnico, operacional e

mercadológico de nossos produtos. Assim, a eventual perda de componentes relevantes da

equipe e a incapacidade de atrair novos talentos poderia afetar a nossa capacidade de geração

de resultado.

Verificacão da caoacidade da Devedora de honrar suas obrioacões.

A Securitizadora não realizou qualquer análise ou investigação independente sobre a capacidade

da Devedora de honrar com as suas obrigações. Não obstante ser a presente Emissão realizada

com base em uma operação estruturada, a existência de outras obrigações assumidas pela

Devedora poderá comprometer a capacidade da Devedora de cumprir com o fluxo de

pagamentos dos Créditos lmobiliários.

RISCOS RELATIVOS A EMISSÃO DOS CRI

Riscos inerentes a emissões em oue os imóveis vinculados a créditos imobiliários ainda não

tenham recebido o "habite-se" do oroão administrativo.

O Empreendimento para o qual serão destinados os recursos decorrentes das CCB ainda não

está concluído, de modo que não recebeu os respectivos "Habite-se" ou documento equivalente
por parte das autoridades competentes. A conclusão do Empreendimento dentro do cronograma
de obras e a qualidade da mão de obra nas incorporações da Devedora dependem de certos
fatores que estão além do controle da Devedora. Eventuais falhas e atrasos no cumprimento de
prazos de construção e de entrega das obras poderão prejudicar sua reputação, sujeitáJa a
eventual imposição de indenização e responsabilidade civil, diminuir a rentabilidade do
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Empreendimento ou justificar o não pagamento do preço das unidades autônomas pelos

compradores/devedores. Tais atrasos, podem, ainda, gerar atrasos no recebimento do fluxo de

caixa da Devedora. Ademais, a Devedora pode estar sujeita a custos excedentes para a
construção ou, ainda, a condições adversas à construção, que poderão aumentar os custos de

incorporação do Empreendimento. Pode haver aumento nas taxas de juros, no preço dos

materiais de construção, custo de mão de obra ou quaisquer outros custos, sendo certo que a

Devedora pode não conseguir repassar esses aumentos de custos aos compradores/devedores.
A ocorrência dos eventos aqui descritos pode diminuir a rentabilidade da Devedora e impactar a

solvência da Devedora e dos Avalistas.

Risco da deterioracão da oualidade de crédito do Patrimônio Sepamdo poderá afetar a
capacidade da Emissora de honrar suas obriqacões decorrentes dos CRl.

Os CRI são lastreados pela CCl, que representa os Créditos lmobiliários originados pela emissão

da CCB. A CCI foi vinculada aos CRI por meio deste Termo, pelo qual foi instituído o Regime

Fiduciário e criado o Patrimônio Separado. Os Créditos lmobiliários representam créditos detidos

pela Emissora contra a Devedora, que compreendem o Valor de Principal da CCB, Atualização

Monetária, Juros Remuneratórios e outras eventuais penalidades e demais encargos contratuais

ou legais, bem como os respectivos acessórios. Caso os Creditos lmobiliários não sejam

suficientes para amortizar integralmente os CRl, os Titulares de CRI sofrerão prejuízos dado que

não haverá recursos adicionais para serem utilizados na amortização integral dos CRl.

O oaqamento do Vator da Cessão depende da imolementacão de condicões orecedentes.

estabelecidas no Contrato de Cessão. oue oodem não se verificar.

O Valor da Cessão deverá permanecer retido na Conta Centralizadora e será disponibilizado à

Devedora, por conta e ordem da Cedente; em parcelas, sendo que o desembolso de cada

parcela somente será realizado pela Emissora após o atendimento das Condições Precedentes

previstas na cláusula í.í 0 da CCB e no Contrato de Cessão.

A não verificação total das Condições Precedentes para o primeiro desembolso do Valor de

Principal da CCB em até 90 (noventa) dias da Data de Emissáo causará a resolução da CCB,

com impacto aos Titulares de CRl, tendo em vista que, neste caso, a Devedora deverá apenas

remunerar os investimentos dos Titulares de CRI até o momento da resolução.

Risco de nãoformatizacão da Alienacão Fiduciária de lmovel. da Alienacão Fiduciária de Quotas

e da Cessão Fiduciáia de Direitos Creditórios nos termos do Contrato de Cessão.

Nos termos do Contrato de Cessão, a Alienação Fiduciária de lmóvel, a Alienação Fiduciária de

Quotas e a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios não estarão devidamente constituídas

quando da integralização dos CRl, sendo que apenas a comprovação de seu protocolo constitui

uma Condição Precedente de lntegralizaçâo, não havendo qualquer garantia de que seu registro

será efetivamente realizado. Caso quaisquer garantias não venham a ser Íormalizada ou, ainda,

caso quaisquer das garantias não venham a produzir efeitos, as demais Garantias podem não

ser suficientes para cobrir as Obrigações Garantidas, ocasião na qual os Titulares de CRI

poderão vir a sofrer prejuízos.

Risco da ocorrência de eventos oue possam enseiar o inadimolemento ou determinar a
antecipacão dos pagamentos.

A ocorrência de qualquer evento de pagamento antecipado ou vencimento antecipado dos

Créditos lmobiliários, bem como de amortização extraordinária dos CRl, acarretará o pré-

pagamento parcial ou total, conforme o caso, dos CRl, podendo gerar dificuldade de

reinvestimento do capital investido pelos investidores à mesma taxa estabelecida para os CRl.
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Em caso de pré-pagamento dos Créditos lmobiliários, os recursos decorrentes dessa

antecipação serão imputados pela Emissora na amortização extraordinária dos CRl, nos termos
previstos neste Termo, hipótese em que o valor a ser recebido pelo Titular de CRI poderá não

corresponder ao resultado esperado no momento do investimento. Neste caso, nem o Patrimônio

Separado, nem mesmo a Emissora, disporão de outras fontes de recursos para satisfação dos

interesses dos investidores.

Ademais, a não verificação total das Condições Precedentes para o primeiro desembolso do

Valor de Principal da CCB em até 90 (noventa) dias da Data de Emissão causará a resolução da

CCB, com impacto aos Titulares de CRl, tendo em vista que, neste caso, a Devedora deverá

apenas remunerar os investimentos dos Titulares de CRI até o momento da resolução.

Caoacidade da Devedora de honrar suas obiqacões.

A amortização integral dos CRI depende fundamentalmente no pagamento pontual dos Créditos

lmobiliários por parte da Devedora. A Securitizadora náo realizou qualquer análise ou

investigação independente sobre a capacidade da Devedora de honrar com as suas obrigaçóes

devendo cada investidor procurar obter o máximo de informações acerca da Devedora (incluindo

acerca da situação patrimonial e do setor de atuação) antes de optar pelo investimento no CRl.

A incapacidade de pagamento dos Créditos lmobiliários pela Devedora pode impactar

negativamente no fluxo de recebimento dos CRl.

Capacidade dos Avalistas de honrar suas obioacões.

A Securitizadora não realizou qualquer análise ou investigação independente sobre a capacidade

dos Avalistas de honrar com as suas obrigações. A incapacidade de cumprimento das obrigações

dos Avalistas pode impactar negativamente no fluxo de recebimento dos CRl.

Rrsco dos AvalrsÍas Pessoas Físrcas

Dois dos Avalistas são pessoas físicas, sendo que, em caso de seu falecimento, os valores

relativos aos avais estarão limitados ao montante da herança, sendo que a obrigação transmitida

aos herdeiros dentro do limite de seu quinhão hereditário. Neste caso, os valores podem não ser

suficientes paraarcat com toda Obrigação Garantida, acarretando perda aos investidores.

Risco dos Creditos lmobiliários

O Patrimônio Separado, constituído em favor áos Titulares de CRl, não conta com qualquer

garantia ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos titulares

dos CRI dos montantes devidos dependerá do adimplemento dos Créditos imobiliários, pela

Devedora e/ou pelos Avalistas, em tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos

Titulares dos CRl.

Assim, na hipótese de inadimplemento dos Créditos lmobiliários ou de qualquer Obrigação

Garantida, a Emissora poderá ou terá que iniciar a execução judicial da Devedora e dos

Avalistas, que poderáo não ter patrimônio suficiente para garantir o cumprimento das Obrigações

Garantidas.

Ademais, é importante salientar que não há garantias de que os procedimentos de

cobrança/execução judicial ou extrajudicial dos Créditos lmobiliários e/ou excussão das

Garantias a eles vinculadas serão bem-sucedidos, e mesmo de os procedimentos de

cobrança/execução judicial ou extrajudicial terem um resultado positivo.

Portanto, uma vez que o pagamento das remunerações e amortizaçáo dos CRI depende do

pagamento integral e tempestivo dos respectivos Créditos lmobiliários, a ocorrência de eventos
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internos ou externos que afetem a situação econômico-financeira da Devedora e/ou dos

Avalistas e suas respectivas capacidades de pagamento poderá afetar negativamente o fluxo de
pagamentos dos CRI e a capacidade do Patrimônio Separado de suportar suas obrigações,

conforme estabelecidas neste Termo de Securitização.

Riscos Financeiros.

Há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em operações de securitizaçâo
no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis descompassos entre as taxas de

remuneração de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiência de garantia por acúmulo de atrasos
ou perdas; e (iii) risco de falta de liquidez, sendo que a ocorrência de qualquer um destes eventos
poderá implicar em eventuais prejuízos para os Titulares de CRl.

Paqamento Condicionado e Descontin uidade.

As fontes de recursos da Emissora para gins de pagamento aos Titulares de CRI decorrem,

direta ou indiretamente, (i) dos pagamentos dos Créditos lmobiliários; e (ii) da liquidação das

Garantias da Emissão. Os recebimentos oriundos destas fontes podem ocorrer posteriormente

às datas previstas para pagamento de Juros Remuneratórios e/ou amortizações dos CRl,
podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRl. Após o recebimento dos

sobreditos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis para a

cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos lmobiliários e de suas Garantias, caso estes não

sejam suficientes, a Emissora não disporá de quaisquer outras verbas para efetuar o pagamento

de eventualsaldo aos Titulares de CRl.

Baixa liouidez no mercado secundário.

Atualmente, o mercado secundário de certificados de recebíveis imobiliários no Brasil apresenta

baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para

negociaçáo dos CRI que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários

caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, o investidor que adquirir os CRI poderá

encontrar dificuldades para negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparado para

manter o investimento nos CRI por todo o prazo da Emissão.

Riscos de lnsuficiência das Garantias.

No caso de inadimplemento das Obrigações Garantidas contraídas no âmbito da Operação por

parte da Devedora, a Emissora terá que iniciar o procedimento de execução das Garantias. Não

há como assegurar que as Garantias, quando executadas, serão suficientes para recuperar o

valor necessário para amortizar integralmente os CRI e adimplir as demais Obrigações

Garantidas. Caso isso ocorra, os Titulares de CRI poderão ser afetados negativamente.

Risco de insuficiência da oarantia real imobiliáia.

Possíveis variações no mercado imobiliário poderão, eventualmente, impactar o valor de

mercado da fração ideal do lmóvel objeto da Alienação Fiduciária de lmóvel, de forma positiva

ou negativa, durante todo o prazo da Emissão. As variações de preço no mercado imobiliário
estão vinculadas predominantemente, mas não exclusivamente, à relação entre a demanda e a
oferta de imóveis de mesmo perfil, bem como à respectiva depreciaçáo, obsolescência e
adequação para outras atividades diferentes daquelas exercidas pelos respectivos proprietários.

Risco em Funcão da Dispensa de Reqistto.
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A Emissão, distribuída nos termos da lnstrução CVM n'476, está automaticamente dispensada
de registro perante a CVM, de forma que as informações prestadas no âmbito dos Documentos
da Oferta Pública Restrita não foram objeto de análise pela referida autarquia federal.

Restrieão à Neorciacão.

Os CRI são objeto de distribuição com esforços restritos, nos termos da lnstrução CVM no 476,

ficando sua negociação no mercado secundário sujeita ao período de vedação previsto no artigo
13 da citada instrução.

Risco relacionado aos Direitos Creditoios

A existência dos direitos creditórios envolvidos na Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
depende da efetiva alienação das unidades autônomas do Empreendimento pela Devedora para

que sejam cedidos fiduciariamente os direitos creditórios oriundos de tal venda. No entanto, não

é possível estimar quando serão realizadas eventuais vendas, motivo pelo qual o recebimento

de direitos creditórios poderá não se concretizar durante a vigência da Emissão e a expectativa

de recebimento de recursos envolvidos na Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios poderá ser

impactada negativamente. Além disso, alguns dos contratos imobiliários cujos Direitos

Creditórios são objeto do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios poderão ser
parcialmente ou totalmente quitados por meio de dação de imóvel em pagamento, o que poderá

p§udicar o fluxo de pagamento proposto pela cessão fiduciária.

Risco relacionado aos Recebíveis Beira Mar

O fluxo de pagamento dos Recebíveis Beira Mar depende dos termos e condições do Contrato

Beira Mar, bem como da correta prestação de serviços pela Colmeia no âmbito do

desenvolvimento do Empreendimento Beira Mar, sendo que eventual inadimplemento da

Colmeia impactaria negativamente o fluxo de pagamento fornecido pela sua obrigação de

depositar os Recebíveis Beira Mar na Conta Centralizadora.

Risco rclacionado ao Empreendimento Beira Mar

A Lei de lncorporações lmobiliárias determina que a negociação de frações ideais de terreno

correspondentes a futuras unidades autônomas integrantes de empreendimentos imobiliários

depende do prévio registro do Memorial de lncorporação junto à matrícula imobiliária do terreno.

O registro do Memorial de lncorporação é dispensado nas hipóteses em que as unidades

autônomas de determinado empreendimento são negociadas posteriormente à averbação do

Habite-se e registro da instituição do condomínio edilício junto à matrícula imobiliária do terreno.

As frações ideais do terreno sobre o qual está sendo construído o Empreendimento Beira Mar

foi adquirida por terceiros sem o prévio registro do Memorial de lncorporação. Considerando que

o Habite-se do empreendimento em questão ainda não foi expedido pelas autoridades municipais

competentes e, consequentemente, não foi averbado junto à matrícula do terreno, juntamente

com o registro da instituição do condomínio edilício, a ausência do registro do Memorial de

lncorporação, se contestada, poderá prejudicar a continuidade do seu desenvolvimento e o
recebimento do fluxo de recebíveis do Contrato de Construção até a regularização dessa

situação.

Riscos deconentes das Obioacões Adicionais bonforme definidas no Anexo lll à CCB).

A Devedora se comprometeu à observância de determinadas obrigações adicionais, que
compreendem o monitoramento de sua Conta Despesas, acompanhamento das obras dos
Empreendimentos e implantação de regras de controle sobre seus Direitos Creditórios. Todas
essas Obrigações Adicionais (conforme definidas no Anexo lll à CCB) estarão sujeitas à
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fiscalização pela Emissora, podendo, inclusive, causar vencimento antecipado da CCB em caso
de inadimplemento.

Risco relacionado à inconeção ou ausência na orestacão de informacões aos Titulares de CRl.

Considerando que a Emissora não será responsável pela administração, cobrança e coleta dos

Direitos Creditórios objeto da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, parte das informações

utilizadas para elaborar relatórios para os Titulares de CRI serão prestadas pela Devedora, de

forma que a Emissora estará isenta de qualquer responsabilidade decorrente das informações

prestadas ou não prestadas nos relatórios acima descritos, conforme estas venham ou não a ser

fornecidas, paraa Emissora ou para oAgente Fiduciário, pela Devedora.

Risco relacionado ao ouorum de deliberacão em Assembleia Geral.

As deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por quóruns

específicos estabelecidos neste Termo. O titular de pequena quantidade de CRI pode ser

obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que se manifeste voto desfavorável. Não há

mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência do titular do CRI em determinadas

matérias submetidas à deliberação em Assembleia Geral. Adicionalmente, há o risco de não ser
possível alcançar o quórum mínimo exigido por este Termo para deliberações que podem ser

consideradas importantes para determ inados investidores.

Risco oiundo da Complexidade da Estrutura.

A presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada", que compreende uma série de

documentos e contratos relacionados, de razoável complexidade, e um conjunto de direitos e

obrigaçôes deles decorrentes. Dessa forma, os documentos e contratos devem ser interpretados

de forma conjunta e consistente. Pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do

modelo financeiro, econômico e jurídico considera um conjunto de rigores e obrigações de parte

a parte, estipulados através de contratos que têm por diretriz a legislação em vigor. No entanto,

em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais

brasileiro, principalmente no que tange a operações de CRl, em situações de estresse, poderá

haver perdas por parte do investidor em razão do dispêndio de tempo e recursos para possibilitar

a eficácia do arcabouço contratual.

Riscos Relacionados à Ooeracionalizacão dos Paaamentos dos CRl.

O pagamento aos Titulares de CRI decorre, diretamente, do recebimento dos Créditos

lmobiliários na conta do Patrimônio Separado, assim, para a operacionalizaçâo do pagamento

aos Titulares de CRl, haverá a necessidade da participação de terceiros, como o Escriturador,

Banco Liquidante e a própria 83, por meio do sistema de liquidação e compensação eletrônica

administrada pela 83. Desta forma, qualquer atraso por parte destes terceiros para efetivar o

pagamento aos Titulares de CRI acarretará em prejuízos para os titulares dos respectivos CRl,

sendo que estes p§uízos serão de exclusiva responsabilidade destes terceiros, podendo a

Emissora por conta e ordem do Patrimônio Separado, conforme deliberado em Assembleia Geral

de Titulares de CRl, utilizar os procedimentos extrajudiciais e judiciais cabíveis para reaver os
recursos não pagos, por estes terceiros, acrescidos de eventuais encargos moratórios, não
cabendo à Emissora qualquer responsabilidade sobre eventuais atrasos e/ou falhas
operacionais.

Risco de Dilioência Jurídica com Escooo Restito

A auditoria legal (a) teve o escopo limitado de verificar eventuais restrições à emissão dos CRI e
à Oferta, com base em determinados aspectos (i) societários, (ii) imobiliários, (iii) contratuais, e
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(iv) contenciosos judiciais e administrativos, relativos à Colmeia, à Devedora, ao lmóvel e ao

Empreendimento, e (b) não alcançou a análise e a verificação de qualquer informação financeira,
patrimonial e/ou estatística relativa à Securitizadora, à Devedora ou aos Avalistas, ou aspectos
ambientais, regulatórios, urbanísticos ou fáticos do lmovel ou do Empreendimento. A não

realização de um procedimento completo de auditoria, pode gerar impactos adversos para o
investidor.

Demar.s Riscos.

Os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados de atuação da Devedora, que são
afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. Os

CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos,

tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos CRl, alteração na

política econômica, decisões judiciais, etc.

í8. CLÁUSULA DÉCrMA OITAVA - DISPOSIÇÔeS CemlS

1 8.I . Atos do Aqente Fiduciário: Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que

criarem responsabilidade para os Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para

com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas

neste instrumento, somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Titulares

de CRI reunidos em Assembleia Geral.

18.1.1.

18.1.2.

O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a

orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de definição
pelos Titulares de CRl, comprometendo-se tão somente a agir em conformidade com as

instruções que lhe forem transmitidas pelos Titulares de CRl. Neste sentido, o Agente

Fiduciário não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos
jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos Titulares de CRI a ele

transmitidas conforme definidas pelos Titulares de CRI e reproduzidas perante a

Emissora, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados em

decorrência disto aos Titulares de CRI ou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário

limita-se ao escopo da lnstrução CVM no 583, conforme alterada e dos artigos aplicáveis

da Lei no 6.404176, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer

responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável.

Sem p§uízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente Fiduciário assumirá

que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela

Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. Não

será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos

societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar de a
Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

18.2. Ausência de Resoonsabilidade do Cedente: As Partes reconhecem que o

inadimplemento de quaisquer das obrigações pecuniárias ou não pecuniárias, previstas no

presente Termo de Securitização não representará inadimplemento de obrigações do Cedente,

não podendo ser imputadas quaisquer responsabilidades a este, na medida em que a Devedora

é a única e exclusiva responsável pelo pagamento dos Créditos lmobiliários e das demais

Obrigaçôes Garantidas, respondendo, portanto, pelos eventuais inadimplementos dos mesmos.

Nesse contexto, em nenhuma hipótese, poderá o vencimento antecipado dos CRI ser
considerado vencimento antecipado de obrigações do Cedente.

18.3. Comunicacões: Todas as comunicações ou notificações realizadas nos termos deste
Termo devem ser sempre realizadas por escrito, para os endereços abaixo, e poderão ser feitas
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por qualquer meio de correspondência disponível, incluindo, correios, portadores ou ainda, de
forma digital, por meio do envio de correio eletrônico (e-mail). As comunicações serão
consideradas recebidas quando entregues, sob protocolo ou mediante "aviso de recebimento'
expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos endereços abaixo. As
comunicações realizadas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu

envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela

máquina utilizada pelo remetente). A alteração de qualquer dos endereços abaixo deverá ser
comunicada aos demais pela parte que tiver seu endereço alterado:

(a) Para a Emissora:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2894, 9o andar, Conjunto 92

Jardim Paulistano, São Paulo, SP

cEP 01451-902

A/C Marcos Ribeiro do Valle / Controladoria / Backoffice
E-mail: mrvalle@habitasec.com. br; monitoramento@habitasec.com. br
Telefone: (1 1) 30744900

(b) Para o Aqente Fiduciário:

VORTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBIUÁR|OS LTDA.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n'2.277,20 andar, Conjunto 202

Jardim Paulistano, São Paulo, SP

cEP 0í451-000
A/C: Flávio Scarpelli/ Eugênia Souza

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

ativos)
Telefone: (1 1) 3030-7 177

18.4. Substituição dos Acordos Anteriores: Este Termo de Securitizaçáo substitui todos os

outros documentos, cartas, memorandos ou propostas entre as partes para os mesmos fins, bem

como os entendimentos orais mantidos entre elas, anteriores à presente data.

18.5. Sucessão: O presente Termo de Securitização e celebrado em caráter irrevogável e

irretratável, vinculando as respectivas partes, seus (promissários) cessionários autorizados e/ou

sucessores a qualquer título, respondendo a parte que descumprir qualquer de suas cláusulas,

termos ou condições pelos prejuízos, perdas e danos a que der causa, na forma da legislação

aplicável.

í8.6. Aditamentos: Qualquer alteração ao presente Termo de Securitização somente será

considerada válida e eficaz se (i) feita por escrito e assinada pelas Partes e (ii) aprovada pelos

Titulares de CRl, observados os quóruns previstos neste Termo de Securitização, exceto
conforme o disposto na Cláusula 13.í4.

18.7. Desoesas com Aditamentos: Quaisquer alterações neste Termo de Securitização e/ou

nos demais Documentos da Operação deverão ser realizadas às exclusivas expensas da
Devedora, que deverá providenciar todos os registros e averbações necessários, se necessário,

assim como todos os custos decorrentes da formalização das alterações, inclusive aqueles
relativos a honorários advocatícios devidos ao assessor legal escolhido a critério da Emissora,
acrescido das despesas e custos devidos a tal assessor.
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18.8. Anexos: Os Anexos a este Termo de Securitização são dele parte integrante e
inseparável. Em caso de dúvidas entre o Termo de Securitização e seus Anexos prevalecerão

as disposições deste Termo de Securitização, dado o caráter complementar dos Anexos. Não

obstante, reconhecem as Partes a unicidade e indissociabilidade das disposições deste

instrumento e dos seus Anexos, que deverão ser interpretadas de forma harmônica e sistemática,

tendo como parâmetro a natureza do negócio celebrado entre as Partes.

18.9. Ausência de Renúncia de Direitos: Os direitos de cada Parte previstos neste instrumento
(i) são cumulativos com outros direitos previstos em lei, a menos que expressamente excluídos;

e (ii) só admitem renúncia por escrito e específica. A tolerância por qualquer das Partes quanto

a alguma demora, atraso ou omissão das outras no cumprimento das obrigações ajustadas neste

instrumento, a não aplicaçáo, na ocasião oportuna, das cominações aqui constantes, ou as

concessões recíprocas terão caráter eventual e transitório e não configurarão, em qualquer

hipótese, renúncia, transigência, remição, perda, modificação, redução ou ampliação de qualquer

direito, faculdade, privilégio, prerrogativa ou poderes conferidos a qualquer das Partes nos

termos deste Termo de Securitização, exceto quando assim definido expressamente.

í8.9.1. O disposto na Cláusula 18.9 prevalecerá ainda que a tolerância ou a não aplicação das

cominações ocorram repetidas vezes, consecutiva ou alternadamente.

18.9.2. A ocorrência de uma ou mais hipóteses referidas acima não implicará novaçâo ou

modificação de quaisquer disposições deste instrumento, as quais permanecerão

íntegras e em pleno vigor, como se nenhum favor houvesse ocorrido.

18.10. lrrevoqabilidade e lrretratabilidade: Este Termo é firmado em caráter irrevogável e

irretratável, obrigando as Partes ao seu fiel, pontual e integral cumprimento por si e por seus

sucessores e cessionários, a qualquer título.

1 8.1 1 . Termos: Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas empregados e que

não estejam de outra forma definidos neste instrumento são aqui utilizados com o mesmo
significado atribuído a tais termos na CCB. Todos os termos no singular definidos neste

instrumento deverão ter os mesmos significados quando empregados no plural e vice-versa. As
expressões'deste instrumento", "neste instrumento" e "conforme previsto neste instrumento" e
palavras de significado semelhante, quando empregadas neste instrumento, a não ser que de
outra forma exigido pelo contexto, referem-se a este Termo como um todo e não a uma
disposição específica deste instrumento. Referências a item, cláusula, sub-cláusula, adendo e
anexo estão relacionadas a este instrumento a não ser que de outra forma especificado. Todos
os termos aqui definidos terão as definições a eles atribuídas neste instrumento quando utilizados
em qualquer certificado ou documento celebrado ou formalizado de acordo com os termos aqui
previstos.

18.12. lndependência entre as Cláusulas: Se uma ou mais disposições aqui contidas forem
consideradas nulas, inválidas, ilegais, ineficazes ou inexequíveis em qualquer aspecto das leis
aplicáveis, a validade, legalidade, eficácia e exequibilidade das demais disposiçôes não seráo
afetadas ou p§udicadas a qualquertítulo, obrigando-se as Partes a envidarem os seus melhores
esforços para alterar tais disposições de forma a, validamente, obter os mesmos efeitos da
avença que tiver sido nulificada/anulada, invalidada ou declarada ineficaz ou inexequível.

í8.13. Execucão Específica: Qualquer uma das Partes poderá, a seu critério exclusivo, requerer
a execução específica das obrigações aqui assumidas pelas demais partes, conforme o disposto
nos artigos 536 a 538, e 815 do Código de Processo Civil.
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í9. cúusuLA DÉcrMA NoNA - LEGISLAçÃo lpLlcÁvEl E FoRo

19.1. Leqislacão Aplicável. Este Termo será regido e interpretada de acordo com as leis do

Brasil.

19.2. Foro. As Partes elegem o foro da Comarca da Capitaldo Estado de São Paulo, como o

único competente para dirimir quaisquer questões ou litígios originários deste Termo,

renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

O presente Termo de Securitização é firmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença

de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 27 de janeiro de2020.

[O final desta página foi intencionalmente deixado em branco. Segue a página de assrnaÍums.J
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(Página 1/3 de assinatura do "Termo de Securitização de Creditos lmobiliários" celebrado entre

a Habitasec Securitizadora S.A. e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

SECURITIZADORA S.A.

Nome:

Cargo:

Far,r-- r"r'ia Estfâdâ
q'047.81

Rodrlso rartaoEffiCa
CPF:0'15.294.047-81
Cl:09.835.866-6-RJ

vlcênto Poltlga llogueln

"rrs9â?llf.'f*",

Nome:

Cargo:
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(Página 213 de assinatura do "Termo de Secuitização de

a Habitasec Securitizadora S.A. e a Vórtx Distribuidora de

VORTX DISTRTBUIDORA DE TíTULOS E

celebrado entre
Mobiliários Ltda.)

Nome:

Cargo:
.$j:liiii:à#. Nome:

Cargo:

LTDA.

CAROLINE TSUCHIYA SILVA

RG: 36.289.610-0
CPF:381 514.668-20
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(Página 3/3 de assinatura do'Termo de Secuitização de Créditos lmobiliáios" celebrado entre

a Habitasec Securitizadora S.A. e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

TESTEMUNHAS:

1 &L-vrrta,na h^ Caau-a- zã::
Nome: nrcXâfldÍâ Martir-rt r,í ., Nome:

RG: 44.C,'zi. : :,:.,-(:

CpF: CPF: 362.12i." 8-95 CpF: noügpAlfollc EtFâc tôío
RO:3eJí3raa.'

CPF:'Or.007.0rt€8
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(Anexo I ao .Termo de Securitização de Créditos lmobiliários" celebrado entre a Habitasec
Securitizadora S.A. e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

ANEXO I . DATAS DE PAGAMENTO DOS JUROS REMUNERATÓROS

Período:
Data de

Vencimento do
cRt

Valor Global da
í774 Série

Preço Unitário
(P.u.) (sDD -

'1778 Série

Taxa de
Amortização em
relação ao Saldo

Devedor íTail

Pagamento
de Juros?

Emissáo 27tO1t2020 RS23.000.000.00 RS1.000.00
1 27t02t2020 R$23.000.000.00 R$1.000.00 0 0000o/n Sim
2 25tO3t2020 RS23.000.000.00 RS1 000 00 0.o0000Á Sim

27tO4nO20 RS23.000.000.00 RS't 000.00 0.00000Á Sim
4 26t05t2020 RS23 000.000.00 RS't.000.00 0.0000% Sim
5 25tO6t2020 RS23.000.000.00 R$í.000.00 0.00000Á Sim

27tO7t2020 RS23.000.000.00 R$1.000,00 0.00000Á Sim
7 ?ElttÍ:JP7,Yf.) R$23.000.000.00 RS1 000 00 0.0000o/o Sim

25t09t2020 R$23.000.000,00 RS1.000.00 0.0000% Sim
27t10t2020 R$23.000.000.00 RSí.000.00 0.0000% Sim

10 25t11t2020 RS23 000.000.00 RS1.000.00 0.00000Á Sim

11 28t12t2020 RS23.000.000.00 RS1.000.00 0.00000Á Sim
26tO1t2021 RS23.000.000.00 R$1.000.00 o.0000% Sim

13 25tO2t2021 RS23.000.000.00 RS1.000.00 0.0000% Sim
14 25tO3t2021 R$23.000.000.00 RSí.000.00 0.0000% Sim
15 27ti4t202',1 RS23.000.000.o0 RS1.000.00 0.0000% Sim

) 2s1o5t2021 RS23.000.000.00 R$í.000.00 0.00000Á Sim
17 25t0612021 RS23.000.000.00 RSí.000.00 0.0000% Sim
't8 27tO7t2021 RS23 000.000.00 RS't.000.00 0.00007o Sim

19 25t08t2021 RS1.000.00 0,0000% Sim

20 27t09t2021 RS23.000.000.00 RS1.000.00 0,0000% Sim

21 26t',tot2021 RS23.000.000.00 R$1.000.00 0 00000Á Sim
22 25t11t2021 RS23.000.000.00 R$1.000.00 0.0000o/o Sim
2 27t122021 R$23.000.000,00 RS't.000.00 0.0000o/o Sim
24 25tO1t2022 RS23 000.OO0.00 RS1.000.00 0.0000% Sim
25 25t02t2022 RS23.000.000.00 RSí.000.00 0.0000% Sim

25t0312022 RS23.000.000.00 RS1.000.00 0.0000% Sim
27 26t0412022 RS23.000.000.00 R$í.000.00 o 00000Á Sim
2A 25tO5t2022 R$23.000.000,00 R$1 000.00 0.00000Á Sim
29 RS23.000.OO0.00 RSí.000.00 0.0000% Sim
30 26tO7t2022 RS23.000.000.00 RS't.000.00 0.0000% Sim
31 25tO8,t2022 RS23.000.000.00 RS1.000.00 0.0000% Sim
3 27t09t2022 RS23.000.000.00 RS1.000.00 0.0000% Sim

25t',tot2022 RS23.000.000.00 RS1.000.00 0.0000% Sim
34 25t11t2022 RS23.000.000.00 R$1.000.00 0.00000Á Sim
35 27t12t2022 RS1 000 00 0 00000Á Sim
36 25tO1t2023 RSO 00 RSo 00 100 0000% Sim
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(Anexo ll ao "Termo de Securitização de Creditos lmobiliários" celebrado entre a Habitasec

Securitizadora S.A. e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

ANEXO il - IDENTTFTCAçÃO DOS CRÉDITOS IMOBILÉRIOS

CÉDULA DE CREDITO IMOBILIARIO DATA DE EMTSSÃO:27 dejaneiro de2020

§Fliltr coLMo1 IIUIfl=liOr 01 TIPO DE CCI lntegral PERCENTUAL 100Yo

í. EMISSORA:

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894, 9o andar, Conjunto 92, Jardim Paulistano, inscrita no

CNPJ/ME sob o no 09.304.42710001-58.

2.

voRTx DISTR|BUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira com sede

na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.277, conjunto 202, CEP 01452-

000, Jardim Paulistano, inscrita no CNPJ/ME sob o no 22.610.500/0001-88.

3. DEVEDOR:

COLMEIA DUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBIL|ÁRIOS LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade

de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Vicente Linhares, no 521, Sala 24, inscrita no CNPJ/ME sob o no

10.328.44710001-48.

5. VALOR DOS l-
rl.l e três

milhões de reais).

de Crédito Bancário no 2001060164/CDE, emitida pelo Devedor em favor da Ql
SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., instituição financeira autorizada pelo BACEN, com endereço na

cidade de São Paulo, Estado de Sáo Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.391, 1o andar, Conjunto
í2, Sala A, inscrita no CNPJ/ME sob o no 32.402.5021000í-35, em27 de janeiro de2020 ("CCB').

4.

6. DOS empreendimento
denominado "Edifício Rodes" (que corresponde à terceira fase de um de unidades habitacionais

f"
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chamado "Living Resort"), na imobiliária, regulado pela Lei no 4.591, de 16 de

dezembro de 1964, conforme alterada, a ser erigido no imóvel localizado na cidade de Fortaleza, Estado do

Ceará, na Rua Bento Albuquerque, no 3.300, Bairro Manoel Dias Branco, CEP 6019í-355, objeto da

matrícula imobiliária de n' 16583 do Registro de lmóveis de 5" Zona da Comarca de Fortaleza, Estado do

Ceará, incorporação imobiliária registrada no R.02116583, devidamente descrito e caracterizado na CCB.

7. CONDrÇÕES DE EMTSSAO DA CCI

7 .1 PRIZOTDATA(S) DE PAGAMENTO: Mensalmente, nas datas indicadas no Anexo lV à CCB.

7.2 VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO: R$23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais)

7.3 ATUALTZAÇÃO MONETARIA: IPCA/IBGE.

7.4 CARÊNCA DE AMORTIZAÇÃO: Ate a data de vencimento, exclusive.

7.5 JUROS REMUNERATÓNIOS: 10o/o (dez por cento) ao ano, com base em um ano com

252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis.

7.6 DATA DE VENCIMENTO: 24 de janeiro de2023.

7.8 ENCARGOS MORATORIOS: (i) juros de mora de 1o/o (um por cento) ao mês, ou fração,

incidente sobre o valor em atraso; e (ii) multa

convencional, não compensatória, de 2o/o (dois por cento)

sobre o saldo total vencido e não pago, acrescido dos

demais encargos descritos na CCB.

7.9 PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DE

PRlNCIPAL:

O pagamento do valor principal deverá ser realizado em

uma única parcela na data de vencimento, sem p§uízo
dos casos de amortização extraordinária, conforme a

ccB.

8. GARANTIA:

A CCI não possui garantias reais. A CCB, no entanto, conta com a garantia fidejussória, na forma de aval,
prestada por:

CONSTRUTORA COLMEIA S.4., sociedade por ações, com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,
na Rua Vicente Linhares, no 521, Sala 07, inscrita no CNPJ/ME sob o no 06.048.41710001-00;

RONALDO HORN BARBOSA, brasileiro, casado, com residência na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,
na Rua Silva Jatahy, no í.080, apartamento 200, inscrito no CPF sob o no 6í9.577.393-04; e

OTAC|LIO VALENTE COSTA, brasileiro, casado, com residência na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,
na Rua Frei Mansueto, no 65, apartamento í.000, inscrito no CPF sob o no 117.894.763-72. h
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(Anexo lll ao "Termo de Secuitização de Creditos lmobiliários" celebrado entre a Habitasec

Securitizadora S.A. e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

ANEXO III-DECLARAçÃO DA EMISSORA RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUTÇÃO

PREVISTA NO trEM í5 DO ANEXO lll DA INSTRUçÃO CVM No 4í4

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de emissor de valores

mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários ('CVM') sob o no 21628, com sede na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,9o andar,

Conjunto 92, CEP 01.45í-902, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério

da Economia ('CNPJ/ME') sob o no 09.304.42710001-58 ("Emissora"), para fins de atendimento

ao previsto pelo item 15 do Anexo lll da lnstrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM')

no 414, de 30 de dezembro de2004, conforme em vigor, na qualidade de emissora e distribuidora

de certificados de recebíveis imobiliários da 177" série da 1' emissáo ("Emissão" e "CRl',

respectivamente),98!1\84, para todos os fins e efeitos, que verificou a legalidade e ausência

de vícios da Emissão, além de assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das

informações prestadas no "Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da 177e Série da 1"

Emissão de CRI da Habitasec Securitizadora S.4.", celebrado, em 27 de janeiro de 2020, entre

a Emissora e o agente fiduciário da Emissão ("Termo de Securitização').

São Paulo, 27 de janeiro de2020

EC SECURITIZADORA S.A.

Nome:

Cargo:

Rodrlgo Farla'Estrada Nome:' ãpih1S:94.042-Bi vicente Postlsa Nosuelra

trotiàáí.á666-RJ carso: cpr$?á8.ílf.llsoz
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(Anexo lV ao "Termo de Secuitização de Créd'ttos lmobiliários" celebrado entre a Habitasec

Securitizadora S.A. e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

ANEXO tV- DECLARAÇÃO DO AGENTE FTDUCIÁR|O PREVTSTA NO ITEM í5 DO ANEXO

ilt DA INSTRUçÃO CVM No 414

voRTx DISTRTBUTDORA DE TíTULOS E VALORES MOBLÉRIOS LTDA., instituição

financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria

Lima, no 2277, coryunto 202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o no 22.610.500/0001-

88, neste ato representada na forma de seu contrato social ("Agente Fiduciário"), para fins de

atendimento ao previsto pelo item 15 do Anexo lll da lnstrução da Comissão de Valores

Mobiliários ('CVM') no 414, de 30 de dezembro de2004, conforme em vigor, na qualidade de

agente fiduciário do Patrimônio Separado constituído em âmbito da emissâo de certificados de

recebíveis do imobiliários da 177a série da í" emissão ('CRI') da Habitasec Securitizadora S.A.

("Emissora" e'Emissão"), 9E9@, para todos os fins e efeitos, que: (i) verificou, em conjunto

com a Emissora e os respectivos assessores legais contratados no âmbito da Emissão, a

legalidade e ausência de vícios da Emissão, além de ter agido com diligência para assegurar a

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

"Termo de Securitização de Créditos lmobiliários da 177" Série da ía Emissão de CRI da

Habitasec Securitizadora S.A.", a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário ("Termo

de Securitização"); e (ii) o Termo de Securitização contém e/ou conterá todas as informações

relevantes necessárias a respeito dos CRl, da Emissora, de suas atividades, da situação

econômico-financeira e dos riscos inerentes às suas atividades, da Devedora, e quaisquer outras

informações relevantes, as quais são verdadeiras, precisas, consistentes, corretas e suficientes
para permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; (iii)

sob as penas de lei, não tem qualquer impedimento legal, conforme dispõe o artigo 66, § 3o, da

Lei das Sociedades por Ações, para exercer a função que lhe é conferida; (iv) aceita a função
que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuições previstos na legislação

específica e no Termo de Securitização; e (v) aceita integralmente o Termo de Securitização,

todas as suas cláusulas e condiÇões.

São Paulo, 27 de

tt

VORTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E V LÉRIOS LTDA.

Nome:

Cargo:

ltíardo Loms doe §antm Telnha

R6:46.894.853.6
CPF: 369.268.409-81

CÁROLINE TSUCHIYA SILVA
RG:36.289.61Go

CPF:381.514.668_20

P

I
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(Anexo Y ao "Termo de Securitização de Créditos lmobiliários" celebrado entre a Habitasec
Securitizadora S.A. e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊUCIA DE CONFLITOS DE INTERESSES DO

AGENTE FIDUCIÁRIO PREVISTA NO ARTIGO 50 DA INSTRUÇÃO CVM NO 583

O Agente Fiduciário a seguir identificado:

RAZãO SOCIAI: VORTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILÉRIOS LTDA.

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n" 2.277,2o andar, Conjunto 202, Jardim Paulistano.

Cidade/Estado: São Paulo/SP.

CNPJ/ME no: 22.610.500/0001 -88

Representado neste ato por seu diretor estatutário: Ana Eugenia de Jesus Souza Queiroga.

Número do documento de identidade: RG no 15461802000-3 SSP/MA.

CPF/ME: 009.635.843-24.

Da oferta pública com esforços restritos do seguinte valor mobiliário:

Valor mobiliário objeto da oferta: Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI

Número da emissão: 1.

Número da série: 177.

Emissor: Habitasec Securitizadora S.A.

Quantidade: 23.000.

Forma: Nominativa

Declara, nos
interesses que o
ese
ocorrência de q

CVM n'
exercer a função

formal e B3

de situação de conflito de

emissão acima indicada,
CETIP UTVM), a

t,

de

E VALORES LTDA.

TSUCHIYA SILVA
RG:36.289.61Go

CPF:381.S14.668-20

I

RG

de Jesus

fL

I

009.63s.843-24

Cargo:
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(Anexo Vl ao "Termo de Secuitização de Creditos lmobiliáios" celebrado entre a Habitasec

Securitizadora S.A. e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

ANEXO VI - CRONOGRAMA INDICATIVO

O cronograma é meramente indicativo, de modo que se, por qualquer motivo, ocorrer qualquer

atraso ou antecipação do cronograma, (i) não será necessário aditar este Termo de Securitização

ou qualquer Documento da Operação; e (ii) não implicará qualquer hipótese de vencimento

antecipado dos CRl.

R$ 5.000.000Data de Emissão até o 60 mês
R$ 5.000.000Do 60 mês ao 12o mês
R$ 10.000.000Do 12o mês ao 180 mês
R$ 3.000.000Do 18o mês ao 24o mês

R$0Do24o mês ao 30o mês
R$0Do 30o mês ao 360 mês

R$ 23.000.000.00Total

(r,

t



#ffiB.
#§%,&

Autoneçubç*o

AtrlBlMA

Agerrte Fiduciârio

(Anexo Vll ao 'Termo de Securitização de Créditos lmobiliáios" celebrado entre a Habitasec

Securitizadora S.A. e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

ANEXO VII- LTSTA DE EMISSÕES EM QUE A VORTX ATUE COMO AGENTE FIDUCIÁR|O
PREVISTA NO ARTIGO 6o, §2o DA TNSTRUçÃO CVM 583

Declaração acerca da existência de outras emissões de valores mobiliários, públicos ou privados,

feitas pela Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo
grupo da Emissora em que o Agente Fiduciário tenha atuado como agente fiduciário no período:

Emissora Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão 31.250.000.00
Taxa de Juros IPCA + 8.29o/o

Quantidade 31250
Data de Emissão 07t1112016
Data de Vencimento 03t11t2031
Garantias Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios,

Alienação Fiduciária de lmóvel, Alienação
Fiduciária de Quotas, Fundo

Enouadramento Adimplente

ía Emissâo

Emissora Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão 31.250.000.00
Taxa de Juros IPCA + 8.29o/o

Quantidade 31.250

Data de Emissão
Data de Vencimento
Garantias Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios,

Alienação Fiduciária de lmovel, Alienação
Fiduciária de Quotas

Enquadramento Adimplente

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 83a Série da 1a Emissâo
Emissora Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da Emissão 6.200.000,00
Taxa de Juros IPCA + 12.00 o/o

Ouantidade 6.200
Data de Emissão 07t07t2017
Data de Vencimento 15t07t2024
Garantias Alienação Fiduciária de AçÕes, Cessão Fiduciária

de Conta Vinculada
Enouadramento Adimolente

Emissora Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da Emissão 6.200.000.00
Taxa de Juros IPCA + 12OO o/o

/
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Ouantidade 6.200
Data de Emissão 07t07t2017
Data de Vencimento 15107t2024
Garantias Alienaçâo Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária

de Conta Vinculada
Enouadramento Adimolente

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 86" Série da 1" Emissão
Emissora Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da Emissão 60.000.000.00
Taxa de Juros IGPM + 12.00 0/o

Quantidade 60.000
Data de Emissão 09t08t2017
Data de Vencimento 20t08t2022
Garantias Coobrigação, Cessâo Fiduciária de Direitos

Creditorios, Fiança, Alienação Fiduciária de
Acôes

Enquadramento Adimplente

da 684

Valor Total da Emissâo 22.400.000,00
Taxa de Juros IPCA + 10,50 %

Quantidade 22.400
Data de Emissão 17t08t2016
Data de Vencimento 17t08t2020
Garantias Aval, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios,

Alienacão Fiduciária de lmóvel. Fundo. Fundo

Enouadramento Adimplente

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 764 SÁria da 'la

Emissora Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão 25.000.000,00
Taxa de Juros
Quantidade

CDI + 6,00 %
25.000

Data de Emissão 15t12t2016
Data de Vencimento 22t06t2020
Garantias Alienação Fiduciária de Açôes, Alienaçáo

Fiduciária de Quotas, Alienação Fiduciária de
lmóvel, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios,

Aval
Enouadramento Adimolente

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 84a Série da 1a Emissão
Emissora Habitasec Securitizadora S A.
Valor Total da Emissão 100.000.000.00
Taxa de Juros CDI + 1.80 o/o

Quantidade 100.000
Data de Emissão 16105t2017

/
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Data de
Fiança, Alienaçáo

Securitizadora
Valor Total da Emissâo 65.000.000,00
Taxa de Juros CDI + 2.00 o/o

Quantidade
Data de Emissão

65.000
o8lo5Do17

Data de Vencimento 25t0512020

Garantias Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios, Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios
Enquadramento Adimplente

da
Emissora Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão 13.150.000,00
Taxa de Juros IPCA + 10,50 %

Ouantidade 1 3.1 50
Data de Emissão 30t11t2016
Data de Vencimento 30111t2020

Garantias Alienação Fiduciária de lmóvel, Alienação
Fiduciária de Quotas

Enouadramento Adimplente

Emissora Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão 120.000.000.00
Taxa de Juros CDI + 4.75o/o
Ouantidade 120.000
Data de Emissâo 01t11t2017
Data de Vencimento 20t05t2020
Garantias Cessáo Fiduciária de Direitos Creditorios, Fiança,

Cessão Fiduciária de Conta Vinculada
Enouadramento Adimplente

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 95" Série da 1
a Emissão

Emissora Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão 7.458.000,00
Taxa de Juros IPCA + 9,00 %
Quantidade 7.458
Data de Emissão 28t09t2017
Data de Vencimento 09t07t2021
Garantias N/A

Enouadramento Adimolente

u^
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Emissora Habitasec Securitizadora S A
Valor Total da Emissão 77.040.000.00
Taxa de Juros CDI + 4.75 o/o

Ouantidade 77.040
Data de Emissão 09102t2018
Data de Vencimento 13t02t2023
Garantias Alienação Fiduciária de Quotas, Aval, Cessâo

Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienaçáo
Fiduciária de lmóvel. Hiooteca de lmóvel

Enouadramento Adimolente

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 1024 Série da 1a Emissão
Emissora Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da Emissão 11.í00.888.00
Taxa de Juros IGP-DI + 8.50 %
Ouantidade 1í.100
Data de Emissão 22t1212017
Data de Vencimento 22112t2025
Garantias Alienação Fiduciária de lmóvel, Cessão Fiduciária

de Direitos Creditórios. Fianca. Fundo
Enouadramento Adimplente

1a

Emissora Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da Emissão 24.000.000.00
Taxa de Juros IPCA + 11.OO o/o

Quantidade 24.000
Data de Emissão 20t12t2017
Data de Vencimento 20t12t2022
Garantias Aval, Alienação Fiduciária de Açoes, Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienagão
Fiduciária de imóvel

Enquadramento Adimolente

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 109" Série da 1a Emissão
Emissora Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da Emissão 1s.000.000,00
Taxa de Juros lNcc-Dt + 12.000/o
Ouantidade í5 000
Data de Emissão 12t03t2018
Data de Vencimento 15t04t2021
Garantias Alienação Fiduciária de lmóvel, Hipoteca de

lmóvel, Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios. Aval

Enquadramento Adimolente

1 a Emissâo
Emissora Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da Emissão 200.000.000.00
Taxa de Juros CDI + 3,00 o/o

J
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Ouantidade 200.000
Data de Emissão 01to3t2018
Data de Vencimento 17t11t2022
Garantias Fianca
Enouadramento Adimolente

CertiÍicados de Recebíveis lmobiliários da 110a Série da 1a Emissâo
Emissora Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da Emissão 131.600.000.00
Taxa de Juros CDI + 1.7Oo/o

Quantidade 131.600
Data de Emissâo 24t05t2018
Data de Vencimento 17t05t2022
Garantias Alienacão Fiduciária de lmóvel. Fianca. Fundo
Enouadramento Adimplente

Emissão
Emissora Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissâo 56.400.000,00
Taxa de Juros 56.400

Ouantidade CDI + 3,00 o/o

Data de Emissão 24t05t2018
Data de Vencimento 1710512022

Garantias Fianca. Alienacão Fiduciária de lmóvel, Fundo
Enouadramento Adimplente

de 1a Emissão
Emissora Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da Emissão 9.373.048.3í
Taxa de Juros lNcc-Dl + 12,00o/o

Quantidade 9.048
Data de Emissão 15t10t2018
Data de Vencimento 15t04t2021

Garantias Alienação Fiduciária de lmóvel, Hipoteca de
lmóvel, Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios, Aval
Enouadramento Adimplente

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 146" Série da 1" Emissão
Emissora Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão 422117.000.00
Taxa de Juros CDI + 2.15o/o

Quantidade 422.117
Data de Emissão 21t06t2019
Data de Vencimento 27t06t2023
Garantias Fiança, Alienaçâo Fiduciária de lmóvel, Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios
Enouadramento Adimolente

Lr
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Emissora Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da Emissão 40.000.000.00
Taxa de Juros cDt
Ouantidade 40.000
Data de Emissão 19t06t2019
Data de Vencimento 28t07t2020
Garantias Alienação Fiduciária de lmóvel, Alienação

Fiduciária de AçÕes, Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios. Fundo

Enquadramento Adimolente

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 1484 Série da 1" Emissão
Emissora Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da Emissão í79.780.000.00
Taxa de Juros IPCA + 6.00 %
Quantidade 179.780
Data de Emissão 17tO7t2019
Data de Vencimento 26t07t203Á
Garantias Fiança, Alienação Fiduciária de lmóvel, Alienação

Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios. Fundo. Fundo

Enouadramento Adimolente

Certificados de Recebíveis lmobiliários da 156a Série da 18 Emissão
Emissora Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão 22.500.000,00
Taxa de Juros CDI+ 1,90 %

Quantidade 22.500
Data de Emissão 01t0712019
Data de Vencimento 01t07t2023
Garantias Fiança, Alienaçâo Fiduciária de lmóvel, Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios
Enouadramento Adimplente

Certificados de 1" Emissão
Emissora Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da Emissão 22.s00.000.00
Taxa de Juros IPCA + 5.51 o/o

Ouantidade 22.500
Data de Emissâo 0110712019

Data de Vencimento 01t07t203Á
Garantias Fiança, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios,

Alienacâo Fiduciária de lmóvel
Enquadramento Adimplente

n

Emissora Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da Emissão í7.300.000.00
Taxa de Juros IGP-DI + 7.5Oo/o

Quantidade 17 300

P

I



#fa
##%.&

Âutorrcgulaçtíu

ANEIMA

Agerrte Fidtriirio

Data de Emissão 2AlOAt2019
Data de Vencimento 22t1212032

Garantias Alienação Fiduciária de lmóvel, Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios, Aval, Fundo

Enouadramento Adimolente

Certificados de Recebíve
Emissora Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão 195.000.000,00

Taxa de Juros CDI+ 1,10 %

Ouantidade 195.000

Data de Emissão 25t10t2019
Data de Vencimento 25t10t2022
Garantias Alienação Fiduciária de lmóvel
Enquadramento Adimplente

rmlSSOfa Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão 41.884.000.00
Taxa de Juros IPCA + 6,50 %
Ouantidade 41.8U
Data de Emissâo 29t1112019

Data de Vencimento 26111t2025

Garantias Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios,
Alienação Fiduciária de lmóvel, Alienação

Fiduciária de Acões
Enouadramento Adimolente

1

Emissora Habitasec Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão
Taxa de Juros

í 0.471.000,00

Quantidade 10.471

Data de Emissão 29t11t2019

Data de Vencimento 26t11t2025
Garantias Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios,

Alienação Fiduciária de lmóvel, Alienação
Fiduciária de AÇões

Enouadramento Adimplente

CertiÍicados lmobil
Emissora
Valor Total da Emissão 63.000.000,00
Taxa de Juros IPCA + 6.25o/o

Quantidade 63.000
Data de Emissão 12t12t2019
Data de Vencimento 12t12t2034
Garantias Fundo, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios,

Alienacão Fiduciária de lmóvel
Enouadramento Adimplente

t\A
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Certificados de Recebíveis lmobiliários da 168" Série da 1" Emissáo
Emissora Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da Emissâo 45.000.000.00
Taxa de Juros CDI + 5.00 %
Ouantidade 45.000
Data de Emissão 29t11t2019
Data de Vencimento 29t11t2023
Garantias Alienação Fiduciária de lmóvel, Cessâo Fiduciária

de Direitos Creditórios, Aval, Fundo, Alienação
Fiduciária de Ouotas

Enouadramento Adimplente

1

Emissora Habitasec Securitizadora S.A.
Valor Total da Emissão 398.901.000.00
Taxa de Juros Nâo há

Quantidade 398.901
Data de Emissão 17t12t2019
Data de Vencimento 2711212024

Garantias Alienaçâo Fiduciária de lmóvel, Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios

Enquadramento Adimplente

Certificados de Recebíveis lmobili
Emissora
Valor Total da Emissão 30.000,000,00
Taxa de Juros IPCA + 12.00 o/o

Ouantidade 30.000
Data de Emissão 20t12D019
Data de Vencimento 21112t2024

Garantias Aval, Alienação Fiduciária de lmóvel, Fundo,
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

Enouadramento Adimolente

ü
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(Anexo Vlll ao "Termo de Secuitização de Creditos lmobiliários" celebrado entre a Habitasec
Securitizadora S.A. e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

ANEXO Vilt- DECLARAÇÃO DA INSTITUIçÃO CUSTODTANTE, NOS TERMOS DO

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.23 DA LEI NO í0.931/04

VORTX DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILÉRIOS LTDA., SOCiEdAdE

limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Faria Lima, no

2.277,20 andar, CEP 0í.452-000, inscrita no CNPJ sob o no 22.610.50010001-88, neste ato

representada na forma de seu Contrato Social ("lnstituição Custodiante"), na qualidade de

instituição custodiante do lnstrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito lmobiliário,

Sem Garantia Real, sob a Forma Escritural e Outras Avenças ("Escritura de Emissão de CGl"),

por meio da qual foi emitida 1 (uma) Cédula de Crédito lmobiliário integral, sem garantia real,

sob a forma escritural ('CCl'), DECLARA, para os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei

no 10.931/2004, que lhe foi entregue, para custódia, a Escritura de Emissão de CCI e que,

conforme o Termo de Securitização (abaixo definido), sua vinculação aos Certificados de

Recebíveis lmobiliários da 177" Série da 1a emissáo ("CRl" e "Emissão", respectivamente) da

HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com registro de companhia

securitizadora perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894, 9o andar, conjunto 92, CEP 01451-902, inscrita no

CNPJ/MF sob o no 09.304.42710001-58 ("Emissora'), foi realizada por meio do Termo de

Securitização de Créditos lmobiliários da Emissão, firmado em 27 de janeiro de 2020 entre a

Emissora e esta lnstituiçáo Custodiante, na qualidade de agente fiduciário ("Termo de

Securitização"), tendo sido, nos termos do Termo de Securitização, instituído o regimefiduciário,

pela Emissora, no Termo de Securitização, sobre a CCI e os créditos imobiliários que ela

representa, nos termos da Lei no 9.5í411997. Regime fiduciário este ora registrado nesta

lnstituição Custodiante, que declara, ainda, que o Termo de Securitização e a Escritura de

Emissão de CCI encontra-se, respectivamente, registrado e custodiada nesta lnstituição

Custodiante, nos termos do artigo 18, § 40, da Lei n" 10.931/2004.

São Paulo, 27 de janeiro de

VORTX DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E LTDA.
r

I
tnstituição

Nome:

Cargo:
TSTJCHIYA SILVA

RG:36.289.61Go
CPF:381.514.6G8-20

Marcío lopes dos Santor Teixeka

RG:46.894.863-6
CPF: 369,268.408-81
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(Anexo lX ao "Termo de Secuitização de Créditos lmobiliários" celebrado entre a Habitasec
Securitizadora S.A. e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

ANEXO IX - MODELO DE RELATORIO SEMESTRAL PARA O AGENTE FIDUCIÁRO

Data Prestador de
Servico

Descrição da
Despesa

Valor (R$)

[=l Í=l [=l [=l
Total: Í=l
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