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TERMO DE SECURITIZAçÃO DE CRÉDITOS IMoBILIÁRIos DA 17oa sÉn¡e DA la
eurssÃo DE cERTrFrcADos DE REcEBÍvrrs rMoerlrÁRros DA HABrrAsEc
SECURITIZADORA S.A.

I. PARTES:

Pelo presente instrumento pafticular, de um lado,

(1) HABITASEC SECURITIZADORA S.n.ir¡.¡"Oade anônima de capital abefto, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,9o andar,
conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ/ME sob o no 09.304.42710001-58,
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Emissora" ou "securitizadora,,); e

e, de outro lado,

(2) vónrx DTSTRIBUTDoRA DE TÍTULos E vALoREs MoBrlrÁnros LTDL, insrituição
financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, no 2.277, 20 andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, 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");

Sendo a Emissora e o Agente Fiduciário doravante denominados em conjunto como ..pattes,, 
e

individualmente, se indistintamente, simplesmente como,,palte,,.

As Partes vêm por meio desta, na melhor forma de direito, firmar o presente " Tërmo de Securitimção
de Créditos Imobiliários da 170a Série da la Emissão da Habitasec Securitimdora S.,4." (,.Termo,'
ou "Termo de Securitização"), para vincular os Créditos Imobiliários, representados pela CCI, aos
cedificados de recebíveis imobiliários da 170a Série da la Emissão da Emissora ("CRI"), nos termos
do artigo Bo da Lei 9.5t4, da Instrução CvM 476, da Instrução CVM 4L4, e das demais disposições
legais aplicáveis e Cláusulas abaixo redigidas.

rr. clÁusuus:

1. DAS DEFTNTçõES

1'1' Definições: Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem
prejuízo daquelas que forem estabelecidas a seguir:

1.1.1. Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressões em maiúsculas,
não definidas neste Termo de Securitização, terão o significado previsto abaixo; e
(ii) o masculino incluirá o feminino e o singular incluirá o plural.

lý

"Agente Escriturador" E o Itaú Corretora de Valores S.Ai, instituiçãofinance¡ra, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, no 3.500, 30 andar, CEp 04538-132,
inscrita no CNPJ/ME sob o no 61,194,353/0001-64,
responsável pela escrituração dos CRI;



"Agente Fiduciário" Tem o seu significado definido no preâmbulo deste Termo de
Securitização;

"Agência de Classificação de
Risco"

E a Fitch Ratings;

"Alienação Fiduciária" ou

"Garantia

A alienação fiduciária dos Imóveis, a ser constituiCa pelas
SPEs em favor da Emissora no âmbito da Escritura de Emissão
de Debêntures;

"Amortização dos CRI" E a amortização de principal incidente sobre o saldo do Valor
Nominal Unitário dos CRI, a qual será realizada em parcelas

semestrais e consecutivas, nas respectivas datas de
amortização, sendo a primeira parcela devida em 26 de
outubro de2020, e a última na Data de Vencimento;

"Amortização Extraordinária
Obrigatória das Debêntures"

Tem o seu significado definido na Cláusula 6.2.1 deste Termo
de Securitização;

"Amortização Extraordi nária
Parcial das Debêntures"

Tem o seu significado definido na Cláusula 6.1.1 deste Termo
de Securitização;

"Amoltização Extraordinária
Parcial dos CRI"

Tem o seu significado definido na Cláusula 6.3,1 deste Termo
de Securitização;

"Amottização Extraordinária
Obrigatória dos CRI"

Tem o seu significado definido na Cláusula 6.4.1 deste Termo
de Securitização;

*ANBIMA' E a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais, 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, 13o andar,
inscrita no CNPJ/ME sob o no 34.27L.I7I1000I-77;

Anexos
Os anexos ao presente Termo de Securitização, cujos termos
são parte integrante e complementar deste Termo de
Securitização, para todos os fins e efeitos de direito;

"Assembleia de Titulares dos
CRIi "Assembleia Geral" ou
"Assembleia"

a assembleia geral de Titulares dos CRI, realizada na forma
da Cláusula 14 deste Termo de Securitização;

"Aviso
Desenquadramento"

de Tem o seu significado definido na Cláusu la 15.2.1.3 (a) deste
Termo de Securitização;

"83r', Significa a 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIp
UTVM, sociedade anônima de capital abefto, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na praça Antônio
Prado, no 48, 7o andar, Centro, CEp 01010-901, inscrita no
CNPJ/ME sob o no 09.346.601/0001-25, a quat disponibíliza
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sistema de registro e de liquidação financeira de ativos
financeiros autorizado a funcionar pelo BACEN e pela CVM;

"BAM" E a Brookfield Asset Management Inc., companhia
devidamente constituída sob as leis da província de Ontario,
Canadá, com endereço em 181 Bay Street, Suite 300, Toronto,
Ontario, MsJ 2T3, Canadá, inscrita no CNpJ/ME sob o no
20.326.86210001-16;

"Banco Liquidante" o ltaú Unibanco S. stituição financeira, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, no 100, Torre Olavo Setúbal,
CEP 04726-170, inscrita no CNPJ/ME sob o
no 60.701.190/0001-04, responsável pela liquidação
financeira dos CRI;

"Boletim de Subscrição" Cada boletim de subscrição por meio do qual os Titulares dos
CRI subscreverão os CRI, na forma do Anexo XI a este
Termo;

*ccr"
E a Cédula de Crédito Imobiliário no W
representativa da totalidade dos Créditos Imobiliários, emitida
por meio da Escritura de Emissão de CCI;

*CETIP21" E o CETIP21 - Tftulos e Valores Mobiliários, módulo de
negociação secundária de titulos e valores mobiliários
administrado e operacionalizado pela 83;

'cNPJ/ME" o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia;

"Código ANBIMA' o "Código ANBIMA de Regulação e Melhores práticas para
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofeftas públicas

de Valores Mobiliários e Ofeftas púbticas de Aquisição de
Valores Mobiliáriot'vigente desde 3 de junho de 2019;

"Código Civil" a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme
alterada;

"Comunicado
Encerramento"

de A comunicação de encerramento da Oferta a ser divulgado
pelo Coordenador Líder à CVM, na forma do artigo Bo da
Instrução CVM 476;

"Comunicado de Início" A comunicação de início da Ofefta a ser divulgado pelo
Coordenador Líder à CVM, na forma do artigo 7o-A da
Instrução CVM 476;

"Conta Centralizadora" a conta corrente de titularidade da Emissora no 38243-7,
agência 7307, do Banco ltaú S.A. (no 341);
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"Contratos de Garantia"

Os contratos da Alienação Fiduciária, celebrados entre as
SPEs, a Emissora e a Devedora/ por meio do qual as SpEs
alienam fiduciariamente os Imóveis, em favor da Devedora,
conforme termos previstos nos Contratos de Garantia e na
Escritura de Emissão de Debêntures, que deverão ser
prenotados nos Cartórios de Registro de Imóveis competentes
previamente à liberação dos recursos da emissão das
Debêntures à Devedora, sendo que o registro da Garantia
deverá ser realizado em até 120 (cento e vinte) dias contados
da prenotação dos referidos Contratos de Garantia nos
Cartórios de Registro de Imóveis competentes;

"Contrato de Distribuição" o " Contrato de Distribuição Pública com Esforços Restritos
de Distribuição, sob Regime de Garantn Firme, de,Ceftificado
de Recebíveis Imobiliáríos da lzTa/Sér¡e da 1/Em¡ssão da
Habitasec Securitizadora 5.A.", celebrado em 25 de outubro
de 2019, entre a Emissora, o Coordenador Líder e a Devedora;

"Coordenador Líder" o Banco Votorantim S.A. nstituição financeira com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na Avenida das
Nações Unidas, no 74.177, Torre A, 1Bo Andar, CEp 04794-
000, inscrita no CNPJ/ME sob o no 59.588,111/0001-03;

"Créditos Imobi liários" Significam os créditos imobiliários decorrentes das
Debêntures, que compreendem a obrigação de pagamento
pela Devedora do valor nominal unitário das Debêntures, da
Remuneração das Debêntures, bem como todos e quaisquer
outros direitos creditórios devidos pela Devedora por força das
Debêntures, e a totalidade dos respectivos acessórios, tais
como encargos moratórios, multas, penalidades,
indenizações, despesas, custas, honorários, e demais
encargos contratuais e legais previstos na Escritura de
Emissão de Debêntures;

"CRI em Circulação" E a totalidade dos CRI subscritos, excluídos aqueles mantidos
em tesouraria pela Emissora ou pela Devedora e os de
titularidade de empresas controladas ou coligadas da
Emissora ou da Devedora (diretas ou indiretas), controladoras
(ou grupo de controle) sociedades sob controle comum ou
administradores da Emissora ou da Devedora, incluindo, mas
não se limitando, pessoas direta ou indiretamente
relacionadas a qualquer das pessoas anteriormente
mencionadas/ para fins de determinação de quóruns em
assembleias e demais finalidades previstas neste Termo de
Securitização;
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*CRI'
São os CRI da 170a série da 1a emissão da Emissora que terão
como lastro os Créditos Imobiliários representados
integralmente pela CCI, nos termos dos artigos 60 a Bo da Lei

9.5L4;

*cvM"
a Comissão de Valores Mobiliários;

"Data de Emissão" a data de emissão dos CRI, qual seja, 25 outubro de
zOLg; /

"Datas de Integralização das
Debêntures"

São as datas em que ocorrer a integralização das Debêntures,
nos termos da Cláusula 4.9 da Escritura de Emissão de
Debêntures;

"Datas de Integralização dos
CRI"

São as datas em que ocorrer a integralização dos CRI, em
moeda corrente nacional, no ato da subscrição dos CRI, de
acordo com os procedimentos da 83, nos termos da Cláusula
a.1 (xii) abaixo;

"Data de Pagamento de
Remuneração"

a data em que ocorrer o pagamento da Remuneração
relativa aos CRI, que será realizado trimestralmente, a padir
da Data de Emissão, de acordo com a tabela constante no
Anexo IX a este Termo, sendo que prþeiro pagamento da
Remuneração será realizado en ZTfijaneiro de 2020 e o
último pagamento na Data de Veniimento, conforme tabela
constante na Cláusula 5.2 deste Termo de Securitização;

"Data de Vencimento" 25 de de 2022;

Debêntures" 195, cento e noventa e cinco mil) debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser
convolada em garantia real, em série única, para colocação
privada, emitidas pela Devedora por meio da Escritura de
Emissão de Debêntures;

"Desenquadramento" Tem o seu significado

Termo de Securitização;

definido na Cláusula 15.2.1.3 deste

"Devedora" a Tegra Incorporadora S.4., sociedade anônima de capital
fechado, com sede na Cidade de São paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida das Nações Unidas, no 14.26L, l4o e
15o andares, ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Vila
Geftrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNpJ/ME sob
no 07.700.557 I 000t-Ba;

"Dia Util" Qualq uer dia da semana, exceto sábados, domingos e feriados
declarados nacionais;

"Documentos da Operação" São os seguintes documentos, quando mencionados
conjuntamente: (i) a Escritura de Emissão de Debêntures;
(ii) a Escritura de Emissão de CCI; (¡¡¡) o Termo de ÿ



Securitização; (iv) o Contrato de Distribuição; (v) o Boletim
de Subscrição; (vi) os Contratos de Garantia; e (vii) os
demais instrumentos celebrados no âmbito da Emissão e da
Ofefta;

"Emissão" E a p,¡esente

1a émissão
emissão de CRI, a qual constitui a 17ú série da
de Ceftificados de Recebíveis Imobiliários da

Emissora;

"Emissora"
"Securitizadora"

ou Tem o seu significado definido no preâmbulo deste Termo de
Securitização;

"Escritura de Emissão de
Debêntures"

E o " Instrumento Pafticular de Escritura da Ba (Oitava)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Garantia Real,

em Série Única, para Colocação privada, da Tegra
Incorporadora 5.A.", conforme aditado, celebrado em 15 de
outubro de 20L9, entre a Devedora, a Emissora e o Agente
Fiduciário;

"Escritura de Emissão de
ccr"

E o"Instrumento Pafticular de Emßsão de Cédula de Crédíto
Imobiliário sob a Forma Escritural' celebrado em 15 de
outubro de 2019, entre a Emissora, a Instituição Custodiante
e com interveniência da Devedora;

"Evento de
Tributária"

Alteração Tem o seu significado definido na Cláusula 6.1.7 deste Termo
de Securitização;

"Eventos de Liquidação do
Patrimônio Separado"

Qualquer um dos eventos previstos na Cláusula 10 do Termo
de Securitização, os quais ensejarão a assunção imediata e
transitória da administração do Patrimônio Separado pelo
Agente Fiduciário;

"Eventos de Vencimento
Antecipado"

Qualquer um dos eventos previstos na Cláusula 7.1 abaixo
deste Termo de Securitização, os quais poderão ensejar
vencimento antecipado das Debêntures e,

consequentemente, dos Créditos Imobiliários e dos CRI;

"Excussão da Alienação
Fiduciária de Ações"

O procedimento a ser iniciado para excutir a Alienação
Fiduciária, nos termos dos Contratos de Garantia;

"Fundo de Despesas"
Tem o seu significado definido na Cláusula 16,4 deste Termo
de Securitização;

"Governo Federal" E o Governo da República Federativa do Brasil;

*IGP.M"
E o Indice Geral de Preços ao Mercado, calculado e divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas;

"Imóveis" São os imóveis que serão objeto da Alienação Fiduciária, todos
de propriedade das SPEs, conforme descritos e
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individua lizados nos respectivos Contratos de Garantia, todos
integrante dos seguintes empreendimentos: (i) Alto da
Abolição (Campinas); (ii) Autoral (perdizes); (¡¡¡) Líbero
(Jacarepaguá); (¡v) Flores Parque do Carmo Aricanduva
(Azaléias); (v) Flores parque do Carmo Aricanduva
(Orquídeas); (vi) Flores Parque do Carmo Aricanduva
(Rosas); (vii) Flores Parque do Carmo Aricanduva (Tulipas);
(viii) Ilha do Verde (Penha); (ix) Norte premium (Cachambi);
(x) Soho Residence Prince (Barra da Tijuca); (xi) Soho
Residence Spring (Barra da Tijuca); (xi) Union Square
Mateftrade FTK; e (xii) Viva Cittá (Centro);

*INCC/DI"
E o Indice Nacional de Custo da Construção do Mercado -
INCC/DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV;

de Cobertura" Tem o seu significado definido na Cláusula lS.Z.I deste Termo
de Securitização;

"Instituição Custodiante" E a Vórtx Distribuidora de TÍtulos e Valores lVobill'an'os Ltda,
instituição financeira, com sede na Cidade de São paulo,

Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
no 2.277, 20 andar, conjunto 202, Jardim paulistano, CEp

01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o no 22,610.500/0001-
BB;

"Instrução CVM 358" E a Instrução da CVM no 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada;

"Instrução CVM 4O0' E a Instrução da CVM no 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada;

"Instrução CVM 4L4" E a Instrução da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004,
conforme alterada;

"Instrução CVM 476' E a Instrução da CVM no 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada;

"Instrução CVM 48O' E a Instrução da CVM no 480 de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada;

"Instrução CVM 539' E a Instrução da CVM no 539, de 13 de novembro de 2013,
conforme alterada;

"Instrução CVM 583" E a Instrução da CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016,
conforme alterada;

"Investidores" ou "Titulares
dos CRI"

Significam os investidores profissionais definidos nos termos
da Instrução CVM 539, que tenham subscrito e integralizado
os CRI, não existindo reservas antecipadas, nem fixação de
lotes máximos ou mínimos; L
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"Investidores Profissionais"

O investidor profissional, nos termos do artigo 9o-A da
Instrução CVM 539, sem prejuízo da assinatura de termo em
que atestem sua condição de investidor profissional nos
termos do Anexo I da Instrução CVM 539;

"Investidores QuaIificados"
O investidor qualifica

Instrução da CVM 539;

do, nos termos do artigo 9o-B da

"Investimentos Permitidos"

São as aplicações realizadas pela Emissora em tÍtulos de
liquidez diária e instituição financeira de primeira linha onde
está a Conta Centralizadora, conforme procedimentos
estabelecidos em suas políticas;

*IPCA'' E o Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,
divulgado pelo IBGE;

*JUCESP"
E a Junta Comercial do Estado de São paulo;

"Lei Anticorrupção" E a Lei no L2.846, de 1o de agosto de 2013, conforme
alterada;

"Lei 6,385" E a Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme
alterada;

"Lei das Sociedades
Ações"

por E a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada;

"Lei 9.514" E a Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme
alterada;

"Lei 1O.931" E a Lei no 10.931, de 2 de agosto de2004, conforme alterada;

"Lei 11.1O1" a Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme
alterada;

''MDA" EoMDA-Mód ulo de Distribuição de Ativos, ambiente de
distribuição primária administrado e operacionalizado pela 83;

"Notificação da AmoÉização
Extraordinária Obrigatória
das Debêntures"

Tem o seu significado definido na Cláusula 6.2.4 deste Termo
de Securitização;

"Notificação da Amoftização
Extraordinária Obrigatória
dos CRI"

Tem o seu significado definido na Cláusula 6.4.3 deste Termo
de Securitização;

"Notificação do Resgate
Antecipado Facultativo ou
AmoÉização Extraordinária
Parcial das Debêntures"

Tem o seu significado definido na Cláusula 6.1,3 deste Termo
de Securitização;

ÿ,
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"Notificação do Resgate
Antecipado Facultativo ou
Amoftização Extraordinária
Parcial dos CRI"

Tem o seu significado definido na Clá usula 6.3.1 deste Termo
de Securitização;

"Obrigações Garantidas"

O pagamento das Debêntu res/ o que inclui a totalidade das
obrigações pecuniárias e não pecuniárias, presentes e futuras,
principais e acessórias, assumidas ou que venham a ser
assumidas pela Devedorar em decorrência da Escritura de
Emissão de Debêntures e suas posteriores alterações e todas
as obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão
de Debêntures, e suas posteriores alterações, atribui.Cas à
Emissora e a Devedora, inclusive as derivadas de deveres de
indenização (conforme definido na Escritura de Emissão de
Debêntures);

"Ofetta" Significa distribuição pública dos CRI, com esforços restritos
de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476;

"Patrimônio Separado" E o patrimônio constituído após a instituição do Regime
Fiduciário, composto pelas Debêntures, pela CCI e pelos

Créditos Imobiliários, o qual não se confunde com o
patrimônio comum da Emissora e se destina exclusivamente
à liquidação dos CRI a que está afetado, bem como ao
pagamento dos respectivos custos de administração e
obrigações fiscais;

"Período de Capitali zação" Interualo de tempo que se inicia: (i) na primeira Data de
Integralização dos CRI, no caso do primeiro período de
Capitalização (inclusive); ou (ii) na última data de pagamento
efetivo da Remuneração (inclusive), no caso dos demais
Períodos de Capitalização, e termina na data de pagamento
efetivo da Remuneração (exclusive). Cada período de
Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade,
até a Data de Vencimento.

"Preço de Integralização" E o preço de integralização dos CRI, que será o
correspondente ao Valor Nominal Unitário do CRI, acrescido
da Remuneração, contada desde a primeira Data de
Integralização dos CRI (inclusive) até a data de sua efetiva
integralização e poderá ser acrescido de ágio ou deságio,
desde que aplicado à totalidade dos CRI em cada Data de
Integralização dos CRI;

"Procedimento
Bookbuildiny''

de E o procedimento de coleta de intenções de investimento dos
potenciais investidores nos CRI no âmbito da Ofefta,
organizado pelo Coordenador Líder, responsável pela

distribuição e colocação dos CRI, sem recebimento de

/
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reservas/ sem lotes mínimos ou máximos, observado o
disposto no artigo 3o da Instrução CVM 476, para definição da
taxa da Remuneração dos CRI;

"Regime Fiduciário" artigo 9o da Lei 9.5I4, a Emissora institui regime
fiduciário sobre as Debêntures, a CCI e os Créditos
Imobiliários que lastreiam a emissão dos CRI, segregando-os
do patrimônio comum da Emissora, até o pagamento integral
dos CRI, para constituição do patrimônio Separado,
ressalvando-se, no entanto, o disposto no artigo 76 da Medida
Provisória no 2. 158-35 12007;

Na forma do

"Remuneração" Remuneração a que os CRI farão jus que contemplará juros
remuneratórios, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário
ou saldo do Valor NominTZUnitário, conforme o caso,
correspondente a 100,00o/l (cem por cento) da variação
acumulada das taxas médías diárias dos DI - Depósitos
Interfinanceiros de um dia, extragrupo, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada
diariamente pela 83 no informativo diário disponível em sua
página de Internet (www.b3,com,br), acrescida
exponencialmente de um spread ou sobretaxa, definido de
acordo com o Procedimen to d.W, de I,LOV/ (um
inteiro e dez centésimos por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Oías Úteis;

"Resgate Antecipado
Facultativo das Debêntures"

o seu significado definido na Cláusula 6.1,1 deste TermoTem

de Securitização;

"Resgate Antecipado
Facultativo Total Decorrente
de Alteração Tributária"

definido na Cláusula 6,1.7 deste TermoTem o seu significado

de Securitização;

"Resgate Antecipado dos
CRI"

Tem o seu signifi

de Securitização;

cado definido na Cláusula 6,3.1 deste Termo

"SPEs" em conjunto: (a) TG Rio de Janeiro Empreendimentos
Imobiliários S.A., sociedade por ações de capital fechado, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, no 200, bloco
2, sala L02, Jacarepaguá, CEp 22775-028, inscrita no
CNPJ/ME sob o no 29.964.74910001-30; (b) Tc São pauto

Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações de
capital fechado, com sede na Cidade de São paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, no 14.261, L4o
andar, ala B, Condomínio WÏorre Morumbi, Vila Gertrudes,
CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/ME sob o no
58.877.8L210001-08; (c) TG São paulo Empreendimentos

São,
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Imobiliários 2 S.A., sociedade anônima de capital fechado,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São paulo, na

Avenida das Nações Unidas, no 14.26!, 15o andar, ala B,

Condomínio WTorre Morumbi, Vila Gertrudes, CEp 04794-OOO,

inscrita no CNPJ/ME sob o no 15.274.943/0001-80; e
(d) TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas,
no 14.26L, 14o e 15o andar, ala B, Condomínio WTorre
Morumbi, Vila Geftrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNpJ/ME
sob o no L2.L06.94910001-50;

"Taxa DI" Tem o seu significado definido na Cláusula 3.1 (iv) deste
Termo de Securitização;

"Termo de Secu riti zação" E este "Termo de Securitização da i70a Série da ja Embsão
de Ceftificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec
Securitizadora S.A.";

"Terrenos" 5ao os terrenos, de propriedade da Devedora, conforme
descritos na Cláusula 4.10 abaixo e no Anexo I da Escritura
de Emissão de Debêntures, para os quais os recursos lQuidos
captados pela Devedora com a emissão das Debêntures foram
destinados;

"Titulares do CRI" ou

"Investidores"
São os detentores dos CRI;

"Valor Líquido de Venda" Tem o seu significado definido na Cláusula 6,2.1.1 deste
Termo de Securitização;

"Valor Nominal Unitário" o valor nomi

.000,O0,lmil

nal u n irá rio de cada CRI correspondente a
R$1 rea IS ), na Data de Em issão; e

"Valor Total da Emissão" R$ 195.000.000,00 cento e noventa e cinco milhões de
reais).

APROVAçÃO DA EMISSÃO E VINCULAçÃO OOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

2.L. Aprovação da Emissão: A Emissão e a Oferta são realizadas consoante o parágrafo
3o do artigo 22 do Estatuto Social da Emissora, consolidado em 16 de maio de 2019 e
devidamente registrado na JUCESP sob o no 257.gï3lIg-3, em sessão de 16 de maio de 2019,
com o limite financeiro para emissões dessa espécie aprovado em Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da Emissora realizada em 30 de abril de 2015, devidamente registrada na
JUCESP sob o no 362J441rs-4, em sessão de 17 de agosto de 2015.

2.2. Vinculação dos Créditos Imobiliários: Pelo presente Termo, a Emissora vincula,
em caráter irrevogável e irretratável, a totalidade dos Créditos Imobiliários, representados
pela CCI, descritos na Cláusula 3 abaixo, aos CRI objeto desta Emissão, conforme
características descritas na Cláusula 4 abaixo.
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2.2.L. A aquisição dos Créditos Imobiliários representados pela CCI compreende o
direito de recebimento da totalidade dos Créditos Imobiliários e a aquisição das
Debêntures, compreendendo todos os direitos e prerrogativas previstos na Escritura
de Emissão de Debêntures, incluindo, sem limitação, as competências de
administração e cobrança dos Créditos Imobiliários e a Excussão da Alienação
Fiduciária.

2.3. A Emissora declara que, pelo presente Termo de Securitização, foram vinculados
Créditos Imobiliários, de sua titularidade, com saldo devedor total de R9195.000.000,00
(cento e noventa e cinco milhões de reais), na Data de Emissão.

2.3'1. Os Créditos Imobiliários vinculados ao presente Têrmo de Securitização
encontram-se representados pela CCI, emitida pela Emissora sob a forma escritural,
na forma da Lei 10.931 e da Escritura de Emissão de CCI.

2.3.2. A Escritura de Emissão de CCI encontra-se custodiada junto à instituição
Custodiante e registrada na 83, nos termos dos 55 3o e 4o do artigo 18 da Lei 10.931.

2.4. A titularidade dos Créditos Imobiliários foi adquirida pela Emissora por meio da
subscrição e integralização das Debêntures.

2.4.L. A identificação completa dos Têrrenos e dos gastos imobiliários aos quais se
vinculam os Créditos Imobiliários encontra-se no Anexo I da Escritura de Emissão de
Debêntures e as características das Debêntures, incluindo as datas de pagamento de
juros e amortização de principal das Debêntures, com o percentual de amortização
de principal das Debêntures, encontram-se descritas na Escritura de Emissão de
Debêntures.

2.4.2. Em razão da subscrição das Debêntures, a Emissora irá realizar a
integralização das Debêntures na forma e condições previstas na Escritura de Emissão
de Debêntures, devendo os pagamentos serem realizados conforme a integralização
dos CRI pelos Titulares do CRL

2.4.3. A CCI representativa dos Créditos Imobiliários foi emitida sem garantia real,
nos termos do $3o do artigo 18 da Lei 10.931, combinado com o artigo 287 do Código
Civil. A CCI é igualmente emitida sem garantia fidejussória, não havendo a vinculação
de qualquer garantia pessoal à mesma.

2.4.4. A CCI não será objeto de atualização monetária, conforme também não
serão objeto de atualização monetária os créditos Imobiliários.

2.4.5, Nos termos do artigo 23 da Lei 10.931, as informações sobre valor, número
e série da CCI poderão ser verificadas na cópia da CCI constantes do Anexo X a este
ïermo de Securitização.

2.5. Cobrança dos Créditos Imobiliários:
Imobiliários será realizada diretamente pela Emissora.

/
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DAS CARACTERÍSTICAS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E DA CCI

3.1. Características dos Créditos Imobiliários: os Créditos Imobiliários vinculados à
presente Emissão são oriundos da Escritura de Emissão de Debêntures e possuem as
seg u intes ca racterísticas :

(¡) Quantidade de Debêntures: 195.000
Debêntures;

fcento e noventa e cinco mil)

(¡¡) Valor Total da Emissão de Debêntures: Rg195.000.000
noventa e cinco milhões de reais);

,o/ä"nto "

(¡¡¡) Amortização das Debêntures: O pagamento do saldo do valor nominal
unitário será realizado em parcelas semestrais e consecutivas, nas respectivas datas
de amoftização, de acordo com o Anexo rX a este Termo, sendo a primeira parcela
devida em 23 de outubro de 2020,Éa última na data de vencimento das Debêntures;

(¡v) Remuneração das Debêntures: As Debêntures farão jus a uma
remuneração que contemplará juros remuneratórios, incidentes sobre seu valor
nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário, conforme o caso, correspondentes
a um percentual de r}o,\To/ficem por cento) da variação acumulada das taxas
médias diárias dos DI - Depósitos Intefinanceiros de um dia, extragrupo, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela
83, disponível na página na internet (http://www.b3.com,br) (,,Taxa Dr,,), acrescida
exponencialmente de um spread ou sobretaxa, definido de acordo com o
Procedimento de Bookbuilding, de l,IOoMum inteiro e dez centésimos por cento) ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme calculada nos
termos da Escritura de Emissão de Debêntures;

(v) Pagamento da Remuneração das Debêntures: o pagamento da
remuneração relativa às Debêntures será realizado triñestralmente, a partir da data
de emissão das Debêntures, de acordo com o Anexo rX a este Termo; e

(v¡) Garantia: Nos termos da cláusula rs.z abaixo, para assegurar o
cumprimento de todas as obrigações, principais ou acessórias, presentes ou futuras,
assumidas ou que venham a ser assumidas pela Devedora no âmbito da Escritura de
Emissão de Debêntures, especialmente o pagamento integral e pontual das
Debêntures, do valor total da emissão das Debêntures acrescido da remuneração,
encargos moratórios, juros compensatórios e moratórios, e incluindo, mas não se
limitando à comissões, multas, tributos, tarifas, outros encargos, judiciais ou não,
honorários advocatícios, depósitos, custas e taxas judiciais nas ações judiciais e
medidas extrajudiciais propostas pela Emissora e outras despesas, bem como o
ressarcimento de toda e qualquer importância desembolsada por conta da
constituição, do aperfeiçoamento e do exercicio de direitos e da execução de garantias
prestadas e quaisquer outros acréscimos devidos à Emissora, as Debêntures contam
com a Alienação Fiduciária dos Imóveis, todos de propriedade das SpEs, constituída
pelas SPEs em favor da Devedora no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures.
Na presente data, a Alienação Fiduciária não se encontra constituíiCa, sendo cefto que

M
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o prazo para sua constituição é de até 120 (cento e vinte) dias contados da prenotação
dos Contratos de Garantia nos CaÉórios de Registro de Imóveis competentes.

DAS CARACTERÍSTICAS DOS CRI 
,/

4-f-. Características dos CRI: Os CRI da presente Emissão, cujo lastro(e constitui pelos
Créditos Imobiliários representados integralmente pela CCI, possuem as seguintes
características:

(¡)

(¡¡)

(¡¡¡)

CRI;
Quantidade de CRI: Serão emitidos 195.000 e noventa e cinco mil)

(¡v) valor Total da Emissão: o valor Total da Emissão será de
R$195.000.000,00 (cento e noventa e cinco milhões de reais), na Data de Emissão
dos CRI; ,/
(v) Valor Nominal Unitário: Os CRI terão Nominal Unitário de
R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão dos

(v¡) Data de Emissão: 25 de outubro de 2019

(vii) Remuneração dos CRI: Na forma da Cláusula 5 abaixo;

(viii) Atualização Monetária: os cRI não serão objeto de atualização
monetária; ,//
(ix) AmoÉização dos CRI: o pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário
será realizado em parcelas semestrais e consecutivas/ nas respectivasrdatas de
amortização, sendo a primeira parcela devida em26r{e outubro de20zúe a última
na Data de Vencimento, na forma da tabela e da fórmula constante do Anexo IX do
presente Têrmo, observado o disposto na Cláusula 6.2.1.2 abaixo;

(x) Prazo: O prazo total de dias corridos dos CRI será o período compreendido
entre 25 de outubro de 2019 e 25 de outubro de 2022, lizando 1.096 (mil e
novecentos e seis) dias contados da Data de Emissão;

(x¡) Preço e Forma de subscrição e Integralização: os cRI serão
integralizados conforme previsto nos itens abaíxo, à vista, em moeda corrente
nacional, no ato da subscrição, durante o período da Oferta dos CRI, na Primeira Data

¡þ Integr¡:llzação Oos CRI pelo Valor Nominal Unitário dos CRI ou, em eventuais datas
posteriores à Primeira de Data de Integralização dos CRI, pelo Valor Nominal Unitário
dos CRI acrescido da respectiva Remuneração, conforme o caso, calculada pro rata
temporis, desde a Primeira Data de Integralização dos CRI, inclusive, até a sua efetiva
integralização, podendo ser colocadas com ágio ou deságio, a ser definido, se for o
caso/ no ato de subscrição dos CRI, o qual será aplicado em igualdade de condições
à totalidade dos cRI integralizados em uma mesma data. A subscrição e a
integralização dos CRI serão realizados por intermédio dos procedimentos
estabelecidos pela 83. Para fins deste Termo, considera-se a "primeira Data de

Série: 17Oa (centésima septuagésima) Série; /
Emissão: 1a (primeira ) tmtssão; /
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Integralização dos CRI" a data em que efetivamente ocorrer a primeira subscrição e

integralização dos CRI;

(a) O Valor Total da Emissão será desembolsado na Conta Centralizadora e

em parcela única na Primeira Data de Integralização a ser definida conforme plano de

distribuição previsto no Contrato de Distribuiçãof sendo cefto que será liberado à

Devedora pela Emissora apenas o montante de recursos suficiente para

enquadramento no Índice de Cobeftura considerando os Imóveis prenotados nos

Cartórios de Registro de Imóveis competentes na Primeira Data de Integralização.
Eventual diferença será mantida na Conta Centralizadora e deverá ser aplicada em
Investimentos Permitidos, sendo liberada à Devedora pela Emissora na medida em
que ocorram as prenotações dos Imóveis nos Caftórios de Registro de Imóveis

competentes e em atendimento ao Índice de Cobeftura, obseruado que, após
120 (cento e vinte) dias contados da Primeira Data de Integralização, exclusive, os

recursos depositados na Conta Centralizadora decorrentes do desembolso das

Debêntures que não tiverem sido liberados à Devedora na referida data, se houver,

serão utilizados para a Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures e,

consequentemente, dos CRI.

(b) Os recursos de que trata o item (a) acima serão disponibilizados à

Devedora pela Emissora na conta corrente de titularidade da Devedora no 07613-1,
agência 0911, do Banco ltaú S.A. (no 341).

(xii) Código ISIN dos CRI: BRHBSCCRI3SB;

(xiii) Fatores de Riscos: Conforme Anexo VIII deste Termo de Securitização;

(xiv) Garantias: Com exceção do Regime Fiduciário, os CRI não contam com qualquer

garantia ou coobrigação da Emissora. Por sua vezl os Créditos Imobiliários contam com a
garantia da Alienação Fiduciária;

(xv) Regime Fiduciário: Será instituído, pela Emissora, regime fiduciário sobre as

Debêntures, os Créditos Imobiliários e as CCI, na forma do artigo 90 da Lei 9.514, segregando-
os do patrimônio comum da Emissora, até o pagamento integral dos CRI, para constituição do
Patrimônio Separado;

(xv¡) Patrimônio Separado: O patrimônio constituído, após a instituição do Regime

Fiduciário: (i) pelas Debêntures; (ii) pelos Créditos Imobiliários; e (iii) pela CCI;

(xv¡¡) Forma: Os CRI serão emitidos na forma nominativa e escriturale sua titularidade
será comprovada por extrato emitido pela 83 em nome dos titulares dos CRI, enquanto
estiverem eletronicamente custodiados na 83. Adicionalmente, será reconhecido como
comprovante de titularidade dos CRI, o eltrato em nome dos titulares dos CRI emitidos pelo

escriturador dos CRI, com base nas informações prestadas pela 83;

(xviii) Classificação de Risco: Os CRI desta Emissão foram objeto de classificação de

risco pela Agência de Classificação de Risco; e

(xix) Possibilidade de Amoftização Extraordinária Obrigatória dos CRI ou
Resgate Antecipado Obrigatório dos CRI: É possÍvel a ocorrência de Amortização
Extraordinária Obrigatória dos CRI ou de Resgate Antecipado Total Obrigatório dos CRI, nos

termos da Cláusula 6 deste Termo de Securitização.

(n) Ambiente de Depósito, Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação
Financeira: 83
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4.2. Distribuição e Negociação: Os CRI serão depos ita¿o/ (i) para distribçição no
mercado primário por meio Oo ¡a¡lfiaministrado e operacionalizado pela B3/sendo a
liquidação financeira reglizada por meio da 83; e (ii) para negociação no mercado secundário,
por meio do CfrIP2{administrado e operacionalizado pela 83, sendo a liquidaçãó financeira
dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos CRI realizada por meio da 83.

4'2.t. Os CRI serão emitidos na forma nominativa e escr¡tural/sua titularidade
será comprovada por extrato emitido pela 83 enquanto estiverem eletronicamente
custodiados na 83. Os CRI que não estiverem eletronicamente custodiados na 83
terão sua titularidade comprovada pelo registro efetuado pelo Escriturador,

4.g. Ofefta: A Emissão dos CRI é realizada em conformidade com a Instrução CVM 476{
está automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM. Não obstante, a Ofefta
deverá ser registrada perante a ANBIMA, nos termos do Código ANBIMA, exclusivamente para
fins de envio de informações para a base de dados da ANBIMA.

4.3.1, A Oferta é destinada apenas a Investidores que atendam às características
de Investidores Profissionais, sem prejuízo da assinatura de termo em que atestem
sua condição de investidor profissional nos termos do Anexo I da Instrução CVM 539.

4.3.2. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM 476, os CRI desta Emissão
serão ofeftados a, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais e
subscritos ou adquiridos por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais.

4.3.3. Os investidores por ocasião da subscrição dos CRi deverão fornecer, por
escrito, declaração nos moldes do Boletim de Su bscrição constante do Anexo XI
deste Termo, atestando que cientes que: não foi registrada na
CVM; e (ii) os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na
Instrução CVM 476.

4.3.4. Em conformidade com o aftigo 7o-A da Instrução CVM 476, o início da oferta
foi informado pelo coordenador Licer à cvM, por meio do comunicado de Início.

4.3.5. A distribuição pública dos cRI será encerrada quando da subscrição e
integralização da totalidade dos CRI, ou a exclusivo critério da Emissora/ o que ocorrer
primeiro, nos termos do Contrato de Distribuição.-/

4.3.6. Em conformidade com o artigo Bo da Instrução cvM 476, o encerramento
da ofefta deverá ser informado pelo coordenador Líder à cvM por meio do
Comunicado de Encerramento.

4.3.7. Caso a Oferta não seja encerrada dentro de 6 (seis) meses da data de seu
início, o Coordenador Líder realizará a comunicaçao ¿'ðÝ'ù com os dados disponíveis
à época, complementando-os semestralmente até o seu encerramento, A subscrição
ou aquisição dos cRI deve ser realizada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
meses contados da data de início da Ofefta, nos termos do artigo Bo-A da Instrução
cv¡14' 476.

4.3.8. Os CRI somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada
subscrição ou aquisição dos CRI pelo lñìñstidor Profissional, exceto em relação aos
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CRI que tenham sido objeto do exercício da garantia firme pelo Coordenador Líder,

ocasião em que deverão ser observados os requisitos estabelecidos no parágrafo
único do artigo 13 da Instrução CVM 476.

4.3.9. Os CRI somente poderão ser negociados entre investidores qualificados, a
menos que a Emissora obtenha o registro de oferta pública perante a CVM, nos termos
do caputdo atigo 21 da Lei 6,385 e da Instrução CVM 400.

4.3.10. Procedimento de Bookbuilding: Foi adotado o procedimento de coleta
de intenções de investimento dos potenciais investidores nos CRI no âmbito da Oferta,
organizado pelo Coordenador Líder, responsável pela distribuição e colocação dos CRI,
sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, observado o disposto
no atigo 30 da Instrução CVM 476, para definição da taxa da Remuneração dos CRL
O Procedimento de Bookbuilding e o plano de distribuição foram fixados pelo
Coordenador Li'Cer, em conjunto com a Emissora e a Devedora, levando em
consideração suas relações com investidores e outras considerações de natureza
comercial ou estratégica do Coordenador Líder, da Emissora e da Devedorc. /

4.4. Escrituração: Os CRI serão depositados {ela Emissora, para fins de custódia
eletrônica e de liquidação financeira de eventos de pagamentos na 83, conforme o caso, para
distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário na 83.

4.4.I' os cRI serão emitidos sob a forma nominativa e escritural . ,{"reo
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 forem prestadas com base na
posição de custódia eletrônica constante da 83, considerando que a custódia
eletrônica do CRI esteja na 83.

4.5. 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 CRI, executados por meio da 83, conforme o caso.

4.6. Custódia: Para os fins do parágrafo quafto do artigo 18 da Lei 10.931, uma via
original da Escritura de Emissão de CCI e de seus eventuais aditamentos deverão ser
custodiados pela Instituição Custodiante.

4.7. Encargos Moratórios: Sem prejuÍzo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no
pagamento de qualquer quantia devida pela Emissora, os débitos em atraso ficarão sujeitos
à multa moratória de natureza não compensatória de2o/o (dois por cento) sobre o valor total
devido e juros de mora calculados desde a data de inadimplemento pecuniário, até a data do
efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante assim devido,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das
despesas incorridas para cobrança.

4.8. Local de Pagamento: Os pagamentos referentes ao CRI e a quaisquer outros
valores eventualmente devidos pela Emissora, serão realizados conforme os procedimentos
adotados pela 83, quando os CRI estiverem custodiadas eletronicamente na 83. Caso por
qualquer razão, qualquer um dos CRI não esteja custodiado eletronicamente na 83, na data
de seu pagamento, a Emissora deixará, em sua sede, o respectivo pagamento à disposição
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do respectivo Titular dos CRI. Nesta hipótese, a padir da referida data de pagamento, não
haverá qualquer tipo de acréscimo sobre o valor colocado à disposição do Titular dos CRI na
sede da Emissora.

4.9. Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao
pagamento de qualquer obrigação por quaisquer das Paftes, inclusive pela Emissora, no que
se refere ao pagamento do preço de subscrição, até o 1o (primeiro) Dia Útil subsequente, se
o seu vencimento não coincidir com Dia Útil, sem qualquer acréscimo aos valores a serem
pagos, exceto pelos casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da 83, hipótese
em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriados
declarados nacionais, sábados ou domingos.

4.9,L. Fica certo e ajustado que deverá haver um intervalo de 1 (um) Dia Útil entre
o recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas
obrigações referentes aos cRI, com exceção da Data de vencimento.

4.10. Destinação dos Recursos: Os recursos lír,quidos captados pela Emissora com a
emissão dos CRI serão integralmente utilizados para a integralização das Debêntures. /

4.10.1. A Devedora, por sua vez, destinará os recursos obtidos por meio da emissão
das Debêntures ao reembolso dos montantes despendidos pela Devedora ou pelas
SPEs na aquisição dos Terrenos e/ou gastos imobiliários, conforme descritos no
Anexo I da Escritura de Emissão de Debêntures, observado que tais aquisições e/ou
gastos imobiliários foram realizadas anteriormente à emissão das Debêntures, e,
consequentemente, à emissão dos CRI, dentro dos últimos 24 (vinte e quatro) meses
contados do envio do Comunicado de Encerramento.

4.LI. Coobrigação: Os pagamentos dos CRI ou outros necessários à viabilização da'
amoftização e/ou Remuneração, sob Regime Fiduciário em Patrimônio Separado, conforme
descrito neste Termo de Securitizÿo, não contam com nenhuma espécie de garantia nem
coobrigação da Emissora. ./
4.12. Classificação de Risco

4-12.I- A Emissão dos CRI foi submetida à apreciação da Agência de Classificação
de Risco.

4'L2.2. A classificação de risco será objeto de atualização anudl pela Agência de
Classificação de Risco, sendo disponibilizados ao Agente Fiduciário os respectivos
relatórios, no prazo de até 5 (cinco) oias Úteis contados da data de seu recebimento
pela Emissora.

4.12.3. As avaliações realizadas pela Agência de Classificação de Risco não poderão
ser interrompidas durante o período em que os CRI estiverem em circulação.

FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAçÃO DOS CRr

5.1. Remuneração: o cRI fará jus a um remuneração que contemplará juros
remuneratórios, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitáriy ou saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso, correspondentes a 100,00o/o lcem por cento) da variação
acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia,
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extragrupo, base 2\Z/(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada
diariamente pela 83, disponível na página na internet (http://www.b3.com.br), acrescida
exponencialmente de um Spread
Bookbuilding, de l,IOo/o ¡(um intei

ou sobretaxa, definido de acordo com o procedimento de
ro e dez centésimos por cento) ao ano/ base 252 (duzentos

e cinquenta e dois) Dias Úteis, A Remuneração será calculada de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal
Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a primeira Data de
Integralização dos CRI, ou da data de inicio do último Período de Capitalização (conforme
defínido abaixo), conforme o caso, inclusive, até a Data de Pagamento da Remuneração
(conforme definido abaixo), exclusive, de acordo com a fórmula definida na Cláusula 5.1.3
abaixo,

5.1.1. Define-se Período de Capitalização como sendo o intervalo de tempo que se
inicia: (i) na Primeira Data de Integralização dos CRI, no caso do primeiro período de
capitalização (inclusive); ou (¡¡) na última data de pagamento efetivo da
Remuneração, inclusive, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na
data de pagamento da Remuneração correspondente ao período em questão,
excl usive ("Período de Ca pitali zação").

5.1.2. cada Período de capitalização sucede o anterior sem solução de
continuidade até a Data de Vencimento.

5,1.3. O cálculo da Remuneração obedecerá à seguinte fórmula:

,/
J = VNe x (Fator de Juros - 1)',

Onde:

J = Valor unitário dos juros devidos no final de cada Período de Capitalização,
calculado com B (oito) casas decimais sem arredondamento (..J,,);

VNe = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI na
Primeira Data de Integralização dos CRI, ou da última amortização ou incorporação
de juros, se houver, informado/calculado com B (oito) casas decimais, sem
arredondamento ("VNe ")i /
Fator de Juros = Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de
sobretaxa (spread), calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,
apurado de acordo com a seguinte fórmula:

Fator de Juros = FatorDI x FatorSpread /

onde: /''

Fator DI = produtório das Taxas DI da data de início do Período de Capitalização,
inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com B (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:

FatorDI= II
k=l

t(t* )TD

J



A{¡rnntp F!dü{iá{i'9

Onde

n = número total de Taxas DI, consideradas em cada Período de Capitalização, sendo
"r'ì" um número inteiro;

TDIk - Taxa DI, de ordem k, expressa ao dia, calculada com B (oito) casas decimais
com arredondamento, apurada da seguinte forma

TD] -1

Onde:

k = número de ordem das Taxas DI, variando de 1 (um) até n;

DIt 
= Taxa DI, de ordem k, divulgada pela 83, utilizada com 2 (duas) casas

decimais; e

FatorSpread = sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, conforme fórmula abaixo:

ou,o,ro,.uo ={ 
[t*,.,1*] ]

Onde

Spread = 1,1000 um inteiro e dez centésimos), definido de acordo a^m 
^

Procedimento de Bookbuilding

DUP = número de Dias Úteis entre a Primeira Data de Integralização dos CRI ou Data
de Pagamento de Remuneração (conforme definido abaixo) imediatamente anterior,
inclusive, conforme o caso/ e a data do cálculo, exclusive, sendo "DUp" um número
inteiro,

Observações:

(a) A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas
decimais divulgada pela 83;

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

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

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

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

2T



(Ð Para a aplicação de "DIk" será sempre considerado a Taxa DI divurgada no
5o (quinto) O¡a Útil imediatamente anterior à data de cálculo (exemplo: para cálculo
no dia 15, a Taxa DI considerada será a publicada no dia 10 pela 83, pressupondo-
se que tanto os dias 10, !!, L2, !3,14 e 15 são Oias Úteis).

5.1.4. A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas
decimais divulgado pela entidade responsável pelo seu cálculo.

5.1.5. No caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI, será utilizada, em sua
substituição, a última Taxa DI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas
quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da Emissora quanto pela
Devedora quanto dos Titulares dos CRI, quando da divulgação posterior da Taxa DI
que seria aplicável.

5.1.6. Na ausência de apuração e/ou divulgação da Täxa DI por prazo superior a
10 (dez) Dias Úteis contados da data esperada para apuração e/ou divulgação
("Período de Ausência de Taxa DI") ou, ainda, na hipótese de extinção ou
inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial da Taxa DI, os Titulares
dos cRI definirão, de comum acordo com a Emissora e com a Devedora, mediante
realização de Assembleia Geral, a ser convocada pela Emissora, nos termos deste
Termo de securitização, observada a regulamentação aplicável, o novo parâmetro a
ser aplicado, parâmetro este que deverá preservar o valor real e os mesmos níveis da
Remuneração dos CRI em vigor e deverá refletir parâmetros utilizados em operações
similares existentes à época ("Taxa substitutiva"). A Assembleia Geral será
convocada no prazo máximo de 2 (dois) Oias Útels dias corridos contados do último
dia do Período de Ausência da Taxa DI ou da extinção ou inaplicabilidade por
imposição legal da Taxa DI o que ocorrer primeiro, Até a deliberação desse parâmetro
será utilizada, para o cálculo do valor de quaisquer obrigações pecuniárias previstas
neste Termo de Securitização, a última Taxa DI divulgada.

5.t.7. Caso a Taxa DI venha a ser divulgada antes da realização da Assembleia
Geral, a referida assembleia geral não será mais realizada, e a Taxa DI, a partir de
sua divulgação, voltará a ser utilizada para o cálculo da Remuneração dos cRI,
permanecendo a última Taxa DI conhecida anteriormente a ser utilizada até data da
divulgação.

5.1.8. Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Emissora e a
Devedora, bem como caso não haja quórum de instaração e/ou de deliberação, em
segunda convocação, da Assembleia Geral, a Devedora deverá resgatar
antecipadamente as Debêntures de forma que a Emissora resgate a totalidade dos
CRI, sem multa ou prêmio de qualquer natureza, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data da realização ou da lavratura do termo de não instalação em segunda
convocação da Assembleia Geral, pelo Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
Nominal unitário, conforme o caso, nos termos deste Termo de securitização,
acrescido da Remuneração devida até a data do efetivo resgate e consequente
cancelamento, calculada pro rata temporis, a partir da Primeira Data de Integralização
dos cRI ou da última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso, para

cálculo da Remuneração aplicável aos CRI a serem resgatados e, consequentemente,



cancelados, para cada dia do Período de Ausência da Taxa DI será utilizada a última
Taxa DI divulgada.

5.2. Datas de Pagamento da Remuneração: O pagamento da Remuneração relativa
aos CRI será realizado trimestralmente, sendo que o primeiro pagamento da Remuneração
serádevidonodiazzEñffioeassimsucessivamenteatéoúltimopagamentoda
Remuneração que ocorrerá na Data de Vencimento ("Data de Pagamento da
RemuneraÇão"), observado o disposto na Cláusula 6.Z.L.Z abaixo:

5.3' Caso a Devedora não cumpra quaisquer obrigações pecuniárias devidas por força da
Escritura de Emissão de Debêntures, incluindo, sem limitação, o pagamento de amortização
de principal e Remuneração das Debêntures, das despesas da Oferta e da Emissão ou, ainda,
pagamentos devidos em razão de vencimento antecipado das Debêntures, na forma da
Escritura de Emissão de Debêntures, a Emissora e o Agente Fiduciário deverão adotar todos
as medidas judiciais cabíveis para a cobrança dos Créditos Imobiliários e a Excussão da
Alienação Fiduciária.

5.4. Na hipótese de pagamento de parcela ou da totalidade dos Créditos Imobiliários
devidos, a Emissora deverá ratear os recursos recebidos aos Titulares dos CRI, na proporção
de CRI detidos por cada Investidor.

5.5' Em caso de vencimento antecipado ou vencimento final sem que as Obrigações
Garantidas tenham sido efetivamente quitadas pela Devedora, a Emissora poderá iniciar o
procedimento de Excussão da Alienação Fiduciária.

6' RESGATE ANTECIPADo FACULTATIVo DAs DEBÊNTURES, AMORTIZAçÃo
EXTRAORDINÁRIA FACULTATIVA DAS DEBÊNTURES, AMORTIZAçÃO
EXTRAORDINÁRIA OBRIGATóRIA DAS DEBÊNTUREs, RESGATE ANTEcIPADo Dos cRI,
AMORTIZAçÃO EXTRAORDINÁRIA FACULTATIVA DOS CRI E AMORTIZAçÃO
EXTRAORDINÁRIA OBRIGATóRIA DOS CRI

6.1. Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extraordinária das
Debêntures

6'1.1. Nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, a Devedora poderá
realizar, a seu exclusivo critério, a partir do 12o mês (inclusive), contado da data de
emissão das Debêntures, o resgate antecipado facultativo total das Debêntures
("Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures"), ou a amoftização
extraordinária parcial facultativa das Debêntures ("Amortização Extraordinária
Parcial das Debêntures"), ambos com pagamento de prêmio.

6.1.2. O valor a ser pago à Emissora em razão do Resgate Antecipado Facultativo
das Debêntures ou da Amortização Extraordinária Parcial das Debêntures deverá ser
equivalente ao valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das
Debêntures, conforme o caso, a ser resgatado, ou à parcela do valor nominal unitário
ou do saldo do valor nominal unitário das Debêntures, conforme o caso, a ser
amoftizado, acrescido: (i) da remuneração das Debêntures, calculada pro rata
temporis desde a primeira data de integralização ou a última data de pagamento da
remuneração das Debêntures; (ii) dos encargos moratórios, caso aplicável, e demais
encargos devidos e não pagos até a data do efetivo resgate ou amoftização; e (iii) de
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prêmio, calculado sobre o valor total do Resgate Antecipado Facultativo ou da
Amortização Extraordinária Parcial (já incluítCos os acréscimos indicados nos itens "i"
e "ii"), de acordo com a fórmula descrita na cláusula 6.r.2.1. abaixo ("prêmio de
Resgate/A moft ização"),

6.1'2.1. O Prêmio de Resgate/Amortização deverá ser o maior valor entre
\\a/' e \\b// abaixo:

(a) 0,50o/o x (DCR/730)

Onde:

DCR = dias corridos entre a data do Resgate Antecipado Facultativo das
Debêntures ou Amortização Extraordinária parcial das Debêntures e a Data
de Vencimento das Debêntures.

(b) 0,25o/o (vinte e cinco centésimos por cento).

6.1.3. O Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures e/ou a Amortização
Extraordinária Parcial das Debêntures deverão ser precedidos de notificação por
escrito à Emissora e ao Agente Fiduciário, com antecedência mínima de 15 (quinze)
dias corridos da realização do pagamento do Resgate Antecipado Facultativo das
Debêntures e/ou da Amortização Extraordinária Parcial das Debêntures
("Notificação do Resgate Antecipado Facultativo ou Amortização
Extraordinária Parcial das Debêntures"), A Notificação de Resgate Antecipado
Facultativo das Debêntures ou Amoftização Extraordinária Parcial das Debêntures
deverá conter: (i) a data do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures ou da
Amortização Extraordinária Parcial das Debêntures; (ii) o percentual do prêmio das
Debêntures a ser pago pela Devedora; e (iii) quaisquer outras informações
necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures
ou da Amoftização Extraordinária parcial das Debêntures.

6-L.4. As Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures
serão obrigatoriamente canceladas pela Devedora.

6.1.5. Não será admitido o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures.

6.1.6. A realização da Amoftização Extraordinária Parcial das Debêntures deverá
abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures, e deverá obedecer ao limite de
amoftização de 98o/o (noventa e oito por cento) do valor nominal unitário das
Debêntures ou do saldo do valor nominal unitário das Debêntures, conforme o caso.

6.r.7. Resgate Antecipado Facultativo Total Decorrente de Alteração
Tributária: Exclusivamente na hipótese de ser demandada a realizar uma retenção,
uma dedução ou um pagamento referente a acréscimo de tributos nos termos da
cláusula 4.5.2 da Escritura de Emissão de Debêntures ("Evento de Alteração
Tributária"), a Devedora poderá optar por realizar, a seu exclusivo critério, a
qualquer momento, a partir da Data de Emissão das Debêntures (inclusive), o resgate
antecipado facultativo total das Debêntures e/ consequentemente, dos cRI
("Resgate Antecipado Facultativo Total Decorrente de Alteração
Tributária"),
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6.2.

6.I.7.I. Na hipótese prevista na Cláusula 6.1.7 acima, a Devedora deverá
encaminhar comunicado à Emissra, com cópia para o Agente Fiduciário, com
10 (dez) Dias Úteis de antecedência, informando: (i) a data em que o
pagamento do preço de resgate das Debêntures será realizado, a qual deverá
ser de, no máximo, 15 (quinze) dias após o envio do comunicado acima
previsto; (ii) o valor do preço de resgate das Debêntures; (iii) o Evento de
Alteração Tributária que ensejou a aplicação da cláusula 6.1.7 acima; e
(iv) demais informações relevantes para a realização do Resgate Antecipado
Facultativo Total decorrente de Alteração Tributária.

6.L.7.2. O valor a ser pago pela Devedora a titulo de Resgate Antecipado
Facultativo Total Decorrente de Alteração Tributária será o Valor Nominal
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido a
Remuneração das Debêntures devida na data do efetivo Resgate Antecipado
Facultativo Tôtal Decorrente de Alteração Tributária, não sendo devido
qualquer prêmio, desconto ou penalidade.

6.1.7.3. A data para realização dos pagamentos devidos em razão do
Resgate Antecipado Facultativo Total Decorrente de Alteração Tributária
deverá, obrigatoriamente, ser um Oia Útil.

6.L.7,4. As Debêntures resgatadas nos termos desta Cláusula 6.1.7 acima
serão obrigatoriamente canceladas pela Devedora.

6.t.7.5. O Resgate Antecipado Facultativo Total Decorrente de Alteração
Tributária deverá ocorrer em relação à totalidade das Debêntures, sendo
vedado o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures.

Amoftização Extraordinária Obrigatória das Debêntures

6.2.L. Nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures: (i) na ocorrência de
alienações dos Imóveis de propriedade das SPEs objeto da Alienação Fiduciária, a
Devedora deverá destinar 100o/o (cem por cento) do valor Líquido de venda para a
amortização extraordinária obrigatória das Debêntures, pela Emissora e/ou pelas
SPEs, do Valor Liquido de Venda em decorrência da alienação dos respectivos imóveis;
e (ii) na eventual ocorrência do disposto na Cláusula a.l(xi)(a) acima, os recursos
depositados na Conta Centralizadora decorrentes do desembolso das Debêntures que
não tiverem sido liberados à Devedora na referida data, se houver, serão utilizados
para a amortização extraordinária obrigatória das Debêntures ("AmoËização
Extraordinária Obrigatória das Debêntures"), observado o disposto na Escritura
de Emissão de Debêntures.

6.2.1.1. Para fins deste Termo, "Valor Líquido de Venda,,significa o
valor de venda de um determinado imóvel em questão de propriedade das
sPEs objeto da Alienação Fiduciária, descontado o valor pago a titulo de
comissão de venda para um ou mais corretores ou intermediários que
intermediaram a realização da referida venda, conforme aplicável.

6.2.L.2. O Valor Lþuido de Venda deverá ser depositado na Conta
centralizadora e investido em Investimentos Permitidos, sendo que todo o
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dia 26 (vinte e seis) de cada mês, exceto nos meses em que houver
pagamento da Remuneração, quando deverão ser observadas as Datas de
Pagamento da Remuneração constantes do Anexo rX deste Termo, o
referido valor retido na Conta Centralizadora deverá ser utilizado para os
seguintes pagamentos respeitando a ordem de pagamento abaixo (em
detrimento da Amoftização Extraordinária Obrigatória das Debêntures),
sendo que, caso o montante não seja suficiente, a Devedora deverá realizar
o pagamento do valor complementar à Emissora. contudo, caso haja
excedente após o pagamento da remuneração das Debêntures e da
amortização das Debêntures, o referido excedente deverá ser utilizado na
Amoftização Extraordinária Obrigatória das Debêntures.

(a) Despesas incorridas ou recomposição do Fundo de
Despesas, caso a Emissora não tenha feito o pagamento e/ou a
recomposição;

(b) Remuneração até a data de cálculo;

(c) Amortização mínima prevista (se houver), caso coincida
com uma Data de pagamento da Amortização, nos termos da
Cláusula 4,1, item (ix) acima; e

(d) Amoftização Extraordinário Obrigatória, considerando as
parcelas de principal mais próximas,

6.2.1'3. A Devedora se obriga a encaminhar previamente, com 6 (seis)
Oias Úteis de antecedência da data prevista para a realização da Amortização
Extraordinária Obrigatória das Debêntures, os documentos que comprovem
o valor alienado e o Valor Líquido de Venda.

6.2.2- Não obstante o disposto na Cláusula 6.2.1 acima, ocorrendo a alienação de
qualquer dos Imóveis:

(a) caso a alienação seja realizada à vista, a Emissora deverá liberar a
Alienação Fiduciária do respectivo Imóvel mediante recebimento do Valor
Lþuido de venda (seja pelo comprador do Imóver ou pela Devedora) na
Conta Centralizadora, sendo cefto que, após o recebimento do Valor Lrquido
de venda, a Emissora deverá fornecer à Devedora o devido termo de
liberação em até 7 (sete) Dias úteis; ou

(b) caso a Devedora financie diretamente a compra do Imóveljunto ao
comprador, a Emissora deverá liberar a Alienação Fiduciária do respectivo
Imóvel mediante recebimento do valor Lrquido de venda na conta
centralizadora, em até 7 (sete) Dias úteis após o reconhecimento do
pagamento pela Devedora; ou

(c) caso o comprador do Imóvel financie a compra com uma instituição
financeira, a Emissora deverá liberar a Alienação Fiduciária do respectivo
Imóvel mediante assinatura do devido termo de interveniência com a
instituição financeira concomitantemente, sendo o valor mínimo de liberação
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6.3

equivalente ao valor integral de venda do respectivo Imóvel. A instituição
financeira deverá realizar o pagamento do referido valor diretamente na

conta centralizadora, Adicionalmente, a Devedora se compromete a realizar
o depósito do referido valor na conta centralizadora em até 60 (sessenta)
dias da data da liberação da Alienação Fiduciária, caso a instituição financeira
não o faça. Tal liberação com pagamento a prazo só será possíver se, mesmo
com tal liberação, o Índice de cobertura continuar sendo observado. caso
tal liberação implique em Desenquadramento, a Devedora deverá constituír
cash colateral, na Conta Centralizadora, para liberação da Alienação
Fiduciária do respectivo Imóvel. caso haja o pagamento pela instituição
financeira em qualquer outra conta que não a conta centralizadora, a

Devedora deverá em até 3 (três) oias Úte¡s realizar a transferência para a

Conta Centralizadora.

6.2.3. Todos os valores arrecadados ou depositados, conforme o caso, na Conta
centralizadora deverão ser utilizados, na data de pagamento de remuneração das
Debêntures e/ou na data de pagamento de amortização das Debêntures, em data
única a ser definida pela Emissora, para Amortização Extraordinária Obrigatória das
Debêntures. Até a efetivação da Amortização Extraordinária Obrigatória das
Debêntures, a Emissora realizará aplicações em tÍtulos de liquidez diária e instituição
financeira de primeira linha, conforme procedimentos estabelecidos em suas polfticas.

6.2.4. Na ocorrência da Amortização Extraordinária Obrigatória, a Emissora deverá
notificar por escrito o Agente Fiduciário em até 5 (cinco) dias corridos da realização
do pagamento da Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures
("Notificação da AmoÊização Extraordinária obrigatória das Debêntures,,).
A Notificação da Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures deverá
conter: (i) a data da Amortização Extraordinária Obiigatória das Debêntures; e
(ii) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização da Amortização
Extraordinária Obrigatória das Debêntures.

6.2.5. Exclusivamente no caso de Amortização Extraordinária Obrigatória das
Debêntures na eventual ocorrência do disposto na cláusula a.l(xi)(a) acima, cujo
montante supere R$10,000.000,00 (dez milhões de reais), incidirá prêmio de
0,50o/o (cinquenta centésimos por cento) flat sobre o valor da Amortização
Extraordinária Obrigatória das Debêntures que exceder R910.000.000,00 (dez milhões
de reais),

Resgate Antecipado e Amoftização Extraordinária dos CRI

6.3.1' A Emissora deverá, independentemente de autorização prévia dos Titulares
dos cRI, realizar, de forma unilateral, o resgate antecipado dos cRI, na ocorrência do
Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures e do Resgate Antecipado Facultativo
Total decorrente de Alteração Tributária ("Resgate Antecipado dos cRr,,),
inclusive, sem limitação, na hipótese prevista na cláusula 4,5.3 da Escritura de
Emissão de Debêntures, or.r a amoftização extraordinária parcial dos cRI, na
ocorrência de Amortização Extraordinária Parcial das Debêntures ("Amortização
Extraordinária Parcial dos CRI"),
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6.4.

6.3.2. Os recursos recebidos pela Emissora decorrentes do Resgate Antecipado
Facultativo das Debêntures, do Resgate Antecipado Facultativo Total decorrente de
Alteração Tributária ou da Amortização Extraordinária Parcial das Debêntures serão
integralmente utilizados pela Emissora para o Resgate Antecipado dos cRI ou da
Amoftização Extraordinária Parcial dos CRI, conforme o caso.

6.3.3. O Resgate Antecipado dos CRI e/ou a Amoftização Extraordinária Parcialdos
CRI deverão ser precedidos de notificação por escrito aos Titulares do CRI e ao Agente
Fiduciário, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos da realização do
pagamento do Resgate Antecipado dos CRI e/ou da Amortização Extraordinária Parcial
dos cRI ("Notificação do Resgate Antecipado Facultativo ou AmoËização
Extraordinária Parcial dos cRr"). A Notificação de Resgate Antecipado dos cRI ou
Amoftização Extraordinária Parcial dos cRI deverá conter: (i) a data do Resgate
Antecipado dos cRI ou da Amortização Extraordinária parcial dos cRI; (ii) o
percentual do prêmio a ser pago pela Emissora, que não poderá ser negativo; e
(iii) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do Resgate
Antecipado dos CRI ou da Amortização Extraordinária parcial dos CRL

6.3.4. o pagamento dos cRI objeto do Resgate Antecipado dos cRI ou da
Amortização Extraordinária Parcial dos CRI será feito por meio dos procedimentos
adotados pela 83, A data do Resgate Antecipado dos cRI ou da Amortização
Extraordinária Parcial dos CRI deverá ser obrigatoriamente 3 (três) Dias Úteis do
efetivo pagamento pela Devedora do valor do Resgate Antecipado dos cRI ou da
Amoftização Extraordinária Parcial dos cRI, conforme o caso, sendo que a 83 deverá
ser comunicada com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência.

6.3.5' Os CRI objeto do Resgate Antecipado dos CRI serão obrigatoriamente
cancelados pela Emissora.

6.3.6. Não será admitido o resgate antecipado parcial dos CRI.

6.3.7. A realização da Amortização Extraordinária Parcial dos CRI deverá abranger,
proporcionalmente, todos os CRI, e deverá obedecer ao limite de amortização de 98o/o
(noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário dos CRI ou do saldo do Valor
Nominal Unitário dos CRI, conforme o caso.

Amoftização Extraordinária Obrigatória dos CRI

6.4.1. A Emissora deverá, independentemente de autorização prévia dos Titulares
dos CRI, realizar uma amoftização extraordinária obrigatória dos CRI, na ocorrência
de uma Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures ("Amortização
Extraordinária Obrigatória dos CRI").

6.4.2. Os recursos decorrentes de cada Amortização Extraordinária Obrigatória das
Debêntures deverão ser integralmente utilizados pela Emissora para a Amortização
Extraordinária Obrigatória dos CRI, no prazo de 3 (três) Dias Úteis contados da data
do efetivo pagamento pela Devedora do valor de Amortização Extraordinária
Obrigatória das Debêntures.



6.4.3. A Amoftização Extraordinária Obrigatória dos CRI deverá ser precedida de
notificação por escrito à Devedora e ao Agente Fiduciário, com antecedência mínima
de 5 (cinco) dias corridos da realização do pagamento da Amortização Extraordinária
Obrigatória dos CRI ("Notificação da Amoftização Extraordinária Obrigatória
dos CRI"). A Notificação da Amortização Extraordinária Obrigatória dos CRI deverá
conter: (i) a data da Amortização Extraordinária Obrigatória dos CRI; e (ii) quaisquer
outras informações necessárias à operacionalização da Amortização Extraordinária
Obrigatória dos CRL

6.4.4' O pagamento dos CRI objeto do Amoftização Extraordinária Obrigatória dos
CRI será feito por meio dos procedimentos adotados pela 83. A data da Amortização
Extraordinária Obrigatória dos CRI deverá ser obrigatoriamente 3 (três) oias Úteis do
efetivo pagamento pela Devedora do valor da Amortização Extraordinária Obrigatória
dos CRI, conforme o caso, sendo que a 83 deverá ser comunicada com, no mínimo,
3 (três) Dias Úteis de antecedência,

6.4.5. A realização da Amortização Extraordinária Obrigatória dos CRI deverá
abranger, proporcionalmente, todos os CRI, e deverá obedecer ao limite de
amortização de 98o/o (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário dos CRI ou
do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI, conforme o caso.

VENCIMENTO ANTECIPADO DOS CRI

7.L. Eventos de Vencimento Antecipado: Sem prejuízo às hipóteses de liquidação do
Patrimônio Separado constantes da Cláusula 10 deste Termo de Securitização, bem como das
demais hipóteses de vencimento antecipado previstas nos Documentos da Operação, será
considerado como evento de Vencimento Antecipado dos CRI todas e quaisquer hipóteses de
declaração de Vencimento Antecipado das Debêntures, conforme descritas nas Cláusulas
abaixo ("Eventos de Vencimento Antecipado,,),

(a) decretação de falência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou
pedido de autofalência, assim como o pedido ou início de processo de recuperação
judicial ou extrajudicial da Devedora e/ou de qualquer controlada direta ou indireta
da Devedora cujos patrimônios lþuidos, de acordo com as demonstrações financeiras
consolidadas da Emissora imediatamente anteriores ao evento, seja, individualmente
ou em conjunto (quando considerado um período de 12 (doze) meses, superior a
R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) ("Controladas Relevantes"), ou
ainda, qualquer evento análogo que caracterize estado de inadimplência contumaz,
incluindo acordo com credores, nos termos da legisração aplicável;

(b) decretação de falência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou
pedido de autofalência, assim como o pedido ou início de processo de recuperação
judicial ou extrajudicial das SPEs, ou ainda, qualquer evento análogo que caracterize
estado de inadimplência contumaz, incluindo acordo com credores/ nos termos da
legislação aplicável;

(c) protesto de titulos contra a Devedora e/ou suas Controladas Relevantes,
cujo valor individual ou agregado não pago ultrapasse Rg40.000.000,00 (quarenta
milhões de reais), valor este, corrigido anualmente a partir da data de celebração
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dessa Escritura pelo IGP-M desde a data de emissão das Debêntures, salvo se no
prazo máximo de 10 (dez) Dias Úteis da data de sua ocorrência for comprovado, pela
Devedora, que o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiros, a dívida
representada por aquele título foi paga, garantida ou contestada por meio dos
procedimentos adequados, o protesto foi sustado ou cancelado, ou ainda, se foi
objeto de medida judicial que o tenha suspendido ou foram prestadas garantias em
juízo;

(d) não pagamento, pela Devedora, na data de vencimento original, ou dentro
dos eventuais prazos de cura indicados nos respectivos contratos decorrentes de
operações de captação de recursos realizada no mercado financeiro ou de capitais,
no mercado local ou internacional, de qualquer obrigação pecuniária em valor
individual ou agregado, superior a R940.000.000,00 (quarenta milhões de reais), ou
equivalente em outras moedas, valor este corrigido anualmente a partir da data de
celebração da Escritura de Emissão de Debêntures pelo IGP-M desde a data da
emissão das Debêntures, salvo se no prazo máximo de 2 (dois) Oias Úteis da data de
sua ocorrência: (i) for comprovado, pela Devedora, à Emissora, que o pagamento não
era devido; ou (ii) que foram suspensos os efeitos do não pagamento por meio de
qualquer medida judicial ou arbitral;

(e) declaração de vencimento antecipado dos contratos celebrados pela
Devedora, decorrentes de operações de captação de recursos realizada no mercado
financeiro ou de capitais, no mercado local ou internacional, em valor individual ou
agregado, superior a R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), ou equivalente
em outras moedas, valor este corrigido anualmente a partir da data de celebração da
Escritura de Emissão de Debêntures pelo IGP-M desde a data de emissão das
Debêntures;

(Ð declaração de vencimento antecipado dos contratos nos quais a Devedora
compareça na qualidade de interveniente garantidora, decorrentes de operações de
captação de recursos realizada no mercado financeiro ou de capitais, no mercado
local ou internacional, em valor individual ou agregado, superior a Rg40,000.000,00
(quarenta milhões de reais), ou equivalente em outras moedas, valor este corrigido
anualmente a paftir da data de celebração da Escritura de Emissão de Debêntures
pelo IGP-M desde a data de emissão das Debêntures, e cujo pagamento não tenha
sido efetuado no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados da decretação do referido
vencimento a nteci pado;

(g) ocorrência de qualquer alteração na composição societária que venha a
resultar na perda, transferência ou alienação do controle acionário direto ou indireto
da Devedora ou das SPEs, desde que tal alteração na composição societária resulte
na saída da Devedora ou das sPEs, do grupo econômico sob o controle da BAM, sem
prévia e expressa aprovação da Emissora manifestada em assembleia geral de
debenturistas especialmente convocada para esse fim;

(h) descumprimento pela Devedora de qualquer obrigação pecuniária previstas
na Escritura de Emissão de Debêntures ou em qualquer documento relacionado à l\^
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oferta, não sanado no prazo de 2 (dois) Dias úteis contado do vencimento da
respectiva obrigação;

(¡) descumprimento pela Devedora de qualquer obrigação não pecuniária
relacionada à Escritura de Emissão de Debêntures ou a qualquer documento
relacionado à oferta, salvo se no prazo máximo de 10 (dez) Dias úteis da data do
recebimento pela Devedora de notificação enviada pela Emissora nesse sentido, tal
descumprimento for sanado;

(t) liquidação, dissolução, insolvência ou extinção da Devedora, das spEs e/ou
de qualquer Controlada Relevante da Devedora;

(k) comprovação de inveracidade, insuficiência, incorreção ou inconsistência
de qualquer declaração feita pela Devedora na Escritura de Emissão de Debêntures
ou em qualquer outro documento da emissão das Debêntures, ou de qualquer
informação constante nos documentos relativos à emissão das Debêntures que
comprovadamente afete de forma relevante e adversa a capacidade da Devedora de
honrar pontualmente as suas obrigações nos termos da Escritura de Emissão de
Debêntures;

(l) pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio ou qualquer outra
forma de pagamento aos seus acionistas, tal como pafticipação no lucro prevista no
estatuto social da Devedora, caso a Devedora esteja em mora com qualquer de suas
obrigações pecuniárias estabelecidas na Escritura de Emissão de Debêntures,
ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no
artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações;

(m) não cumprimento de qualquer decisão judicial transitada em julgado contra
a Devedora, as sPEs e/ou controladas Relevantes, ainda que na condição de
garantidoras, em valor unitário ou agregado, na data da referida decisão, igual ou
superior a R$40.000,000,00 (quarenta milhões de reais) ou o seu valor em outras
moedas, valor este corrigido anualmente a partir da data de celebração da Escritura
de Emissão de Debêntures pelo IGP-M desde a data de emissão das Debêntures, no
prazo estipulado na respectiva decisão judicial para o pagamento;

(n) questionamento judicial, pela Devedora, pera spEs ou por qualquer de suas
controladoras, controladas ou coligadas, acerca da validade e/ou exequibilidade da
Escritura de Emissão de Debêntures ou da Garantia;

(o) transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a
terceiros, pela Devedora, das obrigações assumidas na Escritura de Emissão de
Debêntures, salvo se, cumulativamente: (i) para sociedades integrantes do grupo
econômico sob o controle da BAM, desde que a Devedora continue integralmente
coobrigada por todas as obrígações nos termos da Escritura de Emissão de
Debêntures; e (ii) com a prévia e expressa aprovação da Emissora em assembleia
geral de debenturistas especialmente convocada para esse fim, a qual não será
negada inj ustificadamente;
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(p) recompra de ações de emissão da Devedora, no caso da Devedora estar
inadimplente com suas obrigações pecuniárias descritas na Escritura de Emissão de
Debêntures, sem prejuÍzo do disposto no item "(g),, acima;

(q) transformação societária da Devedora, nos termos dos artigos Z2O a ZZZ
da Lei das Sociedades por Ações;

(r) realização de redução de capital social da Devedora com outra finalidade
que não a absorção de prejuízos, sem que haja anuência prévia da Debenturista em
assembleia geral de debenturistas;

(s) se as obrigações de pagar da Devedora previstas na Escritura de Emissão
de Debêntures deixarem de concorrer, no mínimo, em condições pari passu com as
demais dívidas com garantia real da Devedora, ressalvadas as obrigações que gozem
de preferência por força de disposição legal, observado que este item "s', não estará
sendo descumprido no período entre a data de emissão das Debêntures e a data da
convolação das Debêntures;

(t) cisão, fusão, incorporação (inclusive, incorporação de ações) ou qualquer
outra espécie de reorganização societária (todos esses eventos, em conjunto, uma
"Reorganização societária") envolvendo a Devedora e as spEs, sem a prévia e
expressa anuência da Emissora em assembleia geral de debenturistas especialmente
convocada para esse fim, exceto se a Reorganização Societária não implicar na perda,
transferência ou alienação do controle acionário direto ou indireto da Devedora ou
das sPEs, que resulte na saída da Devedora ou das spEs do grupo econômico sob o
controle da BAM;

(u) alteração ou modificação relevante do objeto social da Devedora, exceto se
não resultar em alteração da atividade principal da Devedora;

(v) descumprimento de qualquer decisão administrativa ou governamental
contra a qual não seja obtido efeito suspensivo dentro do prazo regulamentar para
tal obtenção, ou que possa, comprovadamente, impactar de maneira significativa as
condições econômicas, financeiras e/ou operacionais da Devedora ou das spEs;

(w) não constituição, pela Devedora, da Garantia, na forma e prazo
estabelecidos nos Contratos de Garantia, incluindo, mas não se limitando, ao registro
da Garantia em até 120 (cento e vinte) dias contados da prenotação dos Contratos
de Garantia nos Cartórios de Registro de imóveis competente e, neste caso/ caso a
Emissora não obserue o procedimento descrito na Cláusula 4,15.5 da Escritura de
Emissão de Debêntures;

(x) caso ocorra o Desenquadramento do Índice de Cobertura e a Devedora não
realize os procedimentos previstos na Cláusula 4.75.4 da Escritura de Emissão de
Debêntures;

(v) observado o disposto na cláusula 4.15.6 da Escritura de Emissão de
Debêntures, caso a Devedora não realize pagamento de quaisquer encargos e
Tributos incidentes sobre os Imóveis em até 45 (quarenta e cinco) dias do seu
respectivo vencimento, incluindo, mas não se limitando, aos custos condominiais e
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ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), exceto se tais Tributos estiverem em
discussão judicial;

(z) caso a Devedora não observe o disposto no artigo 5 da Instrução da CVM
no 414, de 30 de dezembro de20t4, conforme alterada;

(aa) a Garantia venha a se tornar comprovadamente ineficaz ou inexequível e
não tenha sido substituída, nos termos da Cláusula 4.15 da Escritura de Emissão de
Debêntures;

(bb) constituição de qualquer ônus, penhor, direito de garantia, usufruto,
arrendamento, encargo, opção, direito de preferência e restrição à transferência,
gravame, ou qualquer outra restrição ou limitação que venha a afetar a livre e plena
propriedade dos Imóveis;

(cc) se, finalizada uma investigação, inquérito ou procedimento administrativo
ou judicial, for recebida denúncia contra a Devedora de qualquer dispositivo legal ou
regulatório, nacional ou estrangeiro (caso aplicável), relativo à prática de corrupção
ou de atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, as Leis
Anticorrupção; ou

(dd) ocorrência de sentença condenatória, em razão da prática, pela Devedora,
de atos que importem trabalho infantil, trabalho análogo ao escravo, proveito
criminoso da prostituição ou danos ao meio ambiente.

7.2, A ocorrência de qualquer dos eventos descritos na Cláusula 7.1 acima deverá ser
prontamente comunicada pela Devedora à Emissora, em prazo de até 5 (cinco) Dias úteis de
sua ocorrência. O descumprimento desse dever de informar pela Devedora não impedirá o
exercício de poderes, faculdades e pretensões previstos na Escritura de Emissão de
Debêntures e nos demais Documentos da Operação, pela Emissora ou pelos Titulares dos
CRI, inclusive o de declarar o vencimento antecipado dos CRI.

7.3. Observados os períodos de cura específicos dispostos na Escritura de Emissão de
Debêntures, na ocorrência de quaisquer dos eventos indicados nas alíneas .,(a),,, ,.(c)'i '.(d)',,
"(e)", "(g)",'(h)'', "(j)'i "(m)", "(n)", "(o)", "(p)", "(q)", "(r)", "(t)", "(x)" e "(y)", os CRI serão
considerados vencidos automaticamente, independentemente de aviso, interpelação ou
notificação extr{udicial, ou mesmo de Assembleia Geral de Titulares dos cRL

7.4. Na ocorrência de quaisquer dos eventos que não os indicados na Cláusula 7.3 acima,
a Emissora deverá convocar, em até 3 (três) Dias Úteis contados da data em que tomar
conhecimento do evento, uma Assembleia Geral de Titulares dos CRI para deliberar sobre a
não declaração do vencimento antecipado das Debêntures e, consequentemente, dos CRI. A
Assembleia Geral de Titulares dos CRI a que se refere esta Cláusula deverá ser realizada no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da primeira convocação, ou no prazo de
B (oito) dias corridos, a contar da data da segunda convocação, se aplicável. Na referida
Assembleia Geral de Titulares dos CRI mencionada, que será instalada de acordo com os
procedimentos previstos na Cláusula 14 abaixo, os Titulares dos CRI poderão optar, por
deliberação de titulares que representem, em primeira convocação, no mínimo, Zl3 (dois
terços) dos CRI em Circulação ou, em segunda convocação, a maioria dos Titulares dos CRI
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presentes na assembleia, desde que estejam presentes ao menos 300/o (trinta por cento) dos
Titulares dos CRI em Circulação, por não declarar antecipadamente vencidas as Debêntures,

7.5. Na hipótese: (i) de não instalação da Assembleia Geral de Titulares dos CRI
mencionada na Cláusula 7.4 acima por falta de quórum; ou (ii) de não aprovação do exercício
da faculdade prevista na Cláusula 7.4 acima, em primeira ou em segunda convocação,
inclusive se por falta de quórum de deliberação, em segunda convocação, a Emissora deverá
então declarar o vencimento antecipado das Debêntures, e consequentemente do CRI e
deverá enviar notificação à Devedora informando a deliberação dos Titulares dos CRI em até
5 (cinco) Dias Úteis contados: (i) com relação aos eventos de vencimento antecipado
automáticos previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, da data em que ocorrer o
evento ali listado; e (ii) com relação aos eventos de vencimento antecipado não automáticos
previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, da data em que for aprovado pela Emissora
na qualidade de Emissora o vencimento antecipado, se assim deliberado for pelos Titulares
dos CRI.

7.5.L. Independentemente do prazo de notificação à Devedora acima previsto, a
Emissora deverá comunicar imediatamente à 83 acerca do vencimento antecipado
descritos nesta Cláusula 7.

7.5.2. Na ocorrência do vencimento antecipado dos CRI (tanto o automático,
quanto o não automático), independentemente da comunicação referida na Cláusula
7'5 acima, a Emissora efetuará o pagamento do Valor Nominal Unitário ou saldo do
Valor Nominal Unitário dos CRI, conforme o caso, em até 2 (dois) Dias úteis a contar
do recebimento dos valores devidos no âmbito das Debêntures, acrescido da
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização
dos CRI ou da última data de pagamento da Remuneração até a data do seu efetivo
pagamento e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Devedora e
pela Emissora nos termos deste Termo de Securitização, fora do âmbito da 83 ou por
meio da 83, mediante o envio de comunicação antecipada à 83.

DA INSTITUIçÃO DO REGIME FIDUCIÁRIO E DO PATRIMôNTO SEPARADO

8.1' Regime Fiduciário: Em observância à faculdade prevista no artigo 9o da Lei g.SI4,
a Emissora institui, em caráter irrevogável e irretratável, o Regime Fiduciário sobre: (i) os
Créditos Imobiliários, que são expressamente vinculados ao presente Termo de Securitização;
(ii) as Debêntures; (iii) a CCI; e (iv) a Conta Centralizadora, nos termos da declaração
constante do Anexo IV deste Termo de Securitização.

8.1.1. O Regime Fiduciário será instituítCo neste Termo de Securitização, o qual será
registrado na Instituição Custodiante, conforme previsto no parágrafo único do artigo
23 da Lei 10.931.

8.2. Patrimônio Separado: Os Créditos Imobiliários, as Debêntures, a CCI e a Conta
Centralizadora sujeitos ao Regime Fiduciário ora instituído são destacados do patrimônio da
Emissora e passam a constituir Patrimônio Separado, destinando-se especificamente ao
pagamento dos CRI e das demais obrigações relativas ao Regime Fiduciário, nos termos do
aftigo 11 da Lei 9.514.
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8.2.1. Os Créditos Imobiliários objeto do Regime Fiduciário responderão apenas
pelas obrigações inerentes aos CRI e pelo pagamento das despesas de administração
do Patrimônio Separado e respectivos custos tributários, conforme previsto neste
Têrmo, estando imunes a qualquer ação ou execução de outros credores da Emissora
que não seus beneficiários, ou seja, os Titulares dos CRL

8.2.2. Os Créditos Imobiliários, representados pela CCI, permanecerão separados
e segregados do patrimônio comum da Emissora, até que se complete o resgate da
totalidade dos CRI

DA ADMINISTRAçÃO DO PATRIMô¡¡TO SEPARADO

9.1. Administração do Patrimônio Separado: A Emissora administrará o patrimônio

Separado instituído para os fins desta Emissão, promovendo as diligências necessárias à
manutenção de sua regularidade, bem como 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 g.SL4./,

9.2- Responsabilidade da Emissora: A Emissora somente responderá pelos prejuízos
que causar por culpa, dolo, descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência,
imprudência, imperícia ou administração temerária ou, ainda, por desvio de finalidade do
Patrimônio Separado.

9.2.1. Para fins do disposto no item 9 do Anexo III à Instrução CVM 4I4, a Emissora
declara que:

(¡) a custódia da ÿcritura de Emissão de CCI será realizada pela
Instituição Custodiante /<abendo à Emissora a guarda e conservação de uma
via da Escritura de Emissão de Debêntures que deu origem aos Créditos
Imobiliários, bem como o envio de uma cópia digitalizada da Escritura de
Emissão de Debêntures à Instituição Custodiante previamente ao registro da
CCI; e

(¡¡) a arrecadação, o controle e a cobrança ordinária dos Créditos
Imobiliários são atividades que serão realizadas pela Emissora e distribuiCos
aos Titulares dos CRI, na proporção que detiverem dos referidos títulos.

9.2.2. Com relação à administração dos Créditos Imobiliários, compete à Emissora:

(¡) controlar a evolução da dívida de responsabilidade da Devedora,
observadas as condições estabelecidas na Escritura de Emissão de CCI; e

(¡i) diligenciar para que sejam tomadas todas as providências
extrajudiciais e judiciais que se tornarem necessárias à cobrança de
eventuais Créd itos Imobiliá rios inadimplidos,

9.2.3. Observado o disposto 8,1 acima, nos termos do Regime Fiduciário ora
instituído, os Créditos Imobiliários e a Garantia:

(¡) não se confundem com o patrimônio da Emissora;
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10.

(¡¡) manter-se-ão apartados do patrimônio da Emissora até que se

complete a liquidação da totalidade dos cRI objeto da presente Emissão;

(¡¡i) destinam-se exclusivamente à liquidação dos CRI;

(¡v) estão isentos de qualquer ação ou execução promovida por credores
da Emissora;

(v) não são passíveis de constituição de garantias ou de excussão por
quaisquer credores da Emissora; e

(v¡) só responderão pelas obrigações inerentes aos CRI a que está
afetada.

9.3. Insuficiência de Bens: A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado não dará
causa à declaração de sua quebra.

DA LTQUTDAçÃO DO PATRTMôN¡O SEPARADO

1O.1. Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado: A ocorrência de qualquer um-
dos eventos abaixo ensejará a assunção imediata e transitória da administração do patrimônio

Separado pelo Agente Fiduciário e convocar a Assembleia Geral de Titulares dos CRI de modo
a deliberar sobre a liquidação do Patrimônio Separado ou a sua administração por uma nova
compa nh ia securitizadora :

(¡) pedido por parte da Emissora de recuperação judicial, extrajudicial a
qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou
obtida homologação judicial do referido plano;

(¡¡) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não
devidamente elidido através do depósito previsto no parágrafo único do aftigo 98 da
Lei 11.101 pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal;

(¡i¡) decretação de falência da Emissora ou apresentação de pedido de
autofalência pela Emissora;

(¡v) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não
pecuniárias previstas neste Termo, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do
Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento ou mora perdure
por mais de B (oito) Dias úteis, contados do inadimplemento;

(v) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações
pecuniárias previstas neste Termo, sendo que, nessa hipótese, a liquidação do
Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento ou mora perdure
por mais de 5 (cinco) Dias úteis, contados do inadimplemento; ou

(v¡) alteração direta do controle acionário sobre a Emissora, tal como definido
nos aftigos 116 e 254-4, da Leis das Sociedades por Ações, desde que tal alteração
cause uma mudança adversa relevante, considerada como qualquer evento ou
situação que cause um efeito adverso relevante no Patrimônio Separado dos CRI.

10.1.1. A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser
prontamente comunicada, ao Agente Fiduciário, pela Emissora, em 1 (um) Oia útit.



Å,e¡rn.fe Frd¡Etâ{is

10.1.2. 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 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em
que tomar conhecimento do evento, Assembleia de Titulares dos CRI para deliberar
sobre a eventual liquidação do Patrimônio Separado, A referida Assembleia Geraldos
Titulares deverá ser realizada no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados da data
da convocação.

10'1.3. Na Assembleia de Titulares dos CRI mencionada na Cláusula 10.1,2 acima,
os Titulares dos CRI deverão deliberar: (i) pela liquidação do Patrimônio Separado,
hipótese na qual deverá ser nomeado o liquidante e determinadas as formas de
liquidação; ou (ii) pela não liquidação do Patrimônio separado, hipótese na qual
deverá ser deliberada a continuidade da administração do Patrimônio Separado por
nova securitizadora, fixando-se as condições e termos para sua administração, bem
como a remuneração da instituição administradora nomeada.

10.1.4. A deliberação pela não declaração da liquidação do Patrimônio Separado
deverá ser tomada pelos Titulares dos cRI que representem, no mínimo,5ro/o
(cinquenta e um por cento) dos CRI em Circulação.

10'1.5. Na hipótese de liquidação do Patrimônio Separado e caso os Titulares dos
CRI em Circulação assim deliberem, serão adotados os procedimentos estabelecidos
na Cláusula 10.2 abaixo.

10.2. Liquidação do Patrimônio Separado: A liquidação do Patrimônio Separado será
realizada:

(¡) automaticamente, quando do pagamento integral dos CRI, nas datas de
vencimento pactuadas, ou, a qualq¡er tempo, na hipótese de resgate antecipado ou
amortização integral dos CRI; ou /
(¡¡) após a Data de Vencimento dos CRI (seja o vencimento ora pactuado, seja
o vencimento antecipado em função da ocorrência de um Evento de Vencimento
Antecipado), mediante transferência dos Créditos Imobiliários integrantes do
Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário (ou à instituição administradora que vier a
ser nomeada pelos Titulares dos CRI), na qualidade de representante dos Titulares
dos CRI, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora decorrente
dos CRI. Nesse caso, caberá ao Agente Fiduciário (ou à instituição administradora que
vier a ser nomeada pelos Titulares dos CRI), conforme deliberação dos Titulares dos
CRI: (a) administrar os Créditos Imobiliários que integram o Patrimônio Separado;
(b) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realização dos créditos
oriundos dos Créditos Imobiliários que lhe foram transferidos; (c) ratear os recursos
obtidos entre os Titulares dos CRI na proporção de CRI detidos; e (d) transferir os
Créditos Imobiliários eventualmente não realizados aos Titulares dos CRI, na
proporção de CRI detidos.

10.2.1. Quando o Patrimônio Separado for liquidado, ficará extinto o Regime
Fiduciário aqui instituído.
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11.

LO.2.2. O Agente Fiduciário deverá fornecer à Emissora, no prazo de até 3 (três)
Dias Úteis a partir da extinção do Regime Fiduciário a que está submetida a CCI e
uma vez satisfeitos os créditos dos beneficiários, termo de quitação, que servirá para
baixa, junto à Instituição Custodiante, das averbações que tenham instituído tal
regime fiduciário, Tal ato impoftará, no caso de extinção do Patrimônio Separado nos
termos do inciso "(i)" da Cláusula 10,2 acima, na reintegração ao patrimônio comum
da Emissora dos eventuais créditos que sobejarem. Na hipótese de extinção do
Patrimônio Separado nos termos do inciso "(ii)" da Cláusula 10.2 acima, os Titulares
dos CRI receberão os créditos oriundos da CCI e do Patrimônio Separado em dação
em pagamento pela divida resultante dos CRI, obrigando-se o Agente Fiduciário (ou
a instituição administradora que vier a ser nomeada pelos Titulares dos CRI) a restituir
prontamente à Emissora eventuais créditos que sobejarem a totalidade dos valores
devidos aos Titulares dos CRI, cujo montante já deverá estar deduzido dos custos e
despesas que tiverem sido incorridas pelo Agente Fiduciário (ou pela instituição
administradora que vier a ser nomeada pelos Titulares dos CRI) com relação à

cobrança dos referidos créditos derivados da CCI e dos demais Documentos da
Operação.

DECLARAçöES On EMTSSORA

11.1. Declarações da Emissora: A Emissora neste ato declara que:

(¡) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a
forma de sociedade por ações com registro de companhia abefta de acordo com as
leis brasileiras;

(¡¡) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à
celebração deste Termo, à emissão dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações
aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários
necessários para tanto;

(¡¡¡) os representantes legais que assinam este Têrmo 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;

(¡v) é legítima e única titular dos Créditos Imobiliários;

(v) conforme declaração prestada pela Devedora nos Documentos da Operação,
os Créditos Imobiliários encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus,
gravames ou restrições de natureza pessoal, real, ou arbitral, não sendo do
conhecimento da Emissora a existência de qualquer fato que impeça ou restrinja o
direito da Emissora de celebrar este Termo ou qualquer Documento da Operação;

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

(vii) este Termo e as obrigações aqui previstas constituem obrigações legalmente
válidas e vinculantes da Emissora, exigíveis de acordo com os seus termos e
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condições/ com força de título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784 do
Código de Processo Civil Brasileiro;

(viii) não tem conhecimento de qualquer ação judicial, procedimento
administrativo ou arbitral, inquérito ou outro tipo de investigação governamental que
possa vir a causar impacto adverso relevante na capacidade da Emissora de cumprir
com as obrigações assumidas neste Termo de Securitização e nos demais Documentos
da Operação;

(¡x) observa a legislação em vigor em seus aspectos relevantes, em especial a
legislação trabalhista, previdenciária e ambiental, para que: (a) não utilize, direta ou
indiretamente, trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil;
(b) os trabalhadores da Emissora estejam devidamente registrados nos termos da
legislação em vigor; (c) cumpra as obrigações decorrentes dos respectivos contratos
de trabalho e da legislação trabalhista e previdenciária em vigor em todos os seus
aspectos relevantes; (d) cumpra a legislação aplicável à proteção do meio ambiente,
bem como à saúde e segurança públicas em todos os seus aspectos relevantes;
(e) detenha todas as permissões, licenças, autorizações e aprovações necessárias
para o exercício de suas atividades, em conformidade com a legislação ambiental
aplicável em todos os seus aspectos relevantes; (f) tenha todos os registros
necessários, em conformidade com a legislação civil e ambiental aplicável em todos
os seus aspectos relevantes;

(x) não teve sua falência ou insolvência requerida ou decretada até a respectiva
data, tampouco está em processo de recuperação judicial e/ou extrajudicial;

(x¡) inexiste descumprimento de qualquer disposição relevante contratual, legal
ou de qualquer outra ordem judicial, administrativa ou arbitral;

(x¡¡) não omitiu nenhum acontecimento relevante, de qualquer natureza, que seja
de seu conhecimento e que possa resultar em alteração relevante de suas
atividades; e

(xiii) a Emissora, suas controladas, controladoras: (a) não realizaram
contribuições, doações ou despesas de representação ilegais ou outras despesas
ilegais relativas a atividades polÍticas e/ou qualquer pagamento de propina,
abatimento ilícito, remuneração ilícita, suborno, tráfico de influência, "caixinha" ou
outro pagamento ilegal; e (b) não violaram qualquer dispositivo de qualquer lei ou
regulamento, nacional ou estrangeiro, contra prática de corrupção ou atos lesivos à
administração pública, incluindo, mas não se limitando, a LeiAnticorrupção.

11.1.1. A Emissora informará todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da
própria Emissora, mediante publicação na imprensa, assim como prontamente
informará tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de comunicação por
escrito, na forma da Cláusula 17 abaixo,

11.1.2. A Emissora informará imediatamente o Agente Fiduciário acerca da
necessidade de se manifestar e convocará a Assembleia de Titulares dos CRI, na
qualidade de credor dos créditos Imobiliários, bem como se obriga a acatar a
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orientação de voto exarada pelos Titulares dos CRI na Assembleia de Titulares dos
CRI

11.1.3. A Emissora se responsabiliza pela exatidão das informações e declarações
prestadas por si aos Investidores, ressaltando que analisou diligentemente os
documentos relacionados com os cRI, para verificação de sua veracidade,
consistência, qualidade e suficiência das informações disponibilizadas ao Investidor,
declarando que os CRI se encontram perfeitamente constituídos na estrita e fiel forma
e substância descritos pela Emissora neste Termo, não obstante o dever de diligência
do Agente Fiduciário, previsto em legislação específica.

11.1.4. A Emissora notificará os Titulares dos CRI e o Agente Fiduciário, no prazo de
até 1 (um) Dia Útil, caso quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total
ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas ou se ocorrerem quaisquer
eventos e/ou situações que possam, no juízo razoável do homem ativo e probo,
colocar em risco o exercício, pela Emissora, de seus direitos, prerrogativas, privilégios
e garantias decorrentes dos Documentos da operação, que possam, direta ou
indiretamente, afetar negativamente os interesses da comunhão dos Titulares dos
CRI conforme disposto no presente Termo de Securitização. Não obstante, a Emissora
fornecerá ao Agente Fiduciário, os seguintes documentos e informações:

(¡) dentro de 5 (cinco) Dias Úteis, qualquer informação ou cópia de
quaisquer documentos que razoavelmente lhe sejam solicitados, permitindo
que o Agente Fiduciário (ou o auditor independente por este contratado),
por meio de seus representantes legalmente constituídos e previamente
indicados, tenham acesso aos livros e registros contábeis, bem como aos
respectivos registros e relatórios de gestão e posição financeira referentes
ao Patrimônio Separado, referente à Emissão;

(¡¡) cópia de todos os documentos e informações que a Emissora, nos
termos, prazos e condições previstos neste Termo de securitização,
comprometeu-se a enviar ao Agente Fiduciário;

(¡¡¡) em até 5 (cinco) Dias Úteis da data de publicação, cópias dos avisos
de fatos relevantes e atas de assembleias gerais, reuniões do Conselho de
Administração e da Diretoria da Emissora que envolvam o interesse dos
Titulares dos CRI e que afetem os seus interesses;

(iv) cópia de qualquer notificação judicial, extrajudicial ou administrativa
recebida pela Emissora e que seja relacionada aos interesses dos Titulares
dos CRI, no máximo, em 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de seu
recebimento;

(v) mensalmente, até o 25o (vigésimo quinto) dia de cada mês, relatório
de gestão dos Créditos Imobiliários e posição financeira dos Créditos
Imobiliários, acrescido de declaração de que está em dia no cumprimento de
todas as suas obrigações previstas neste Termo de Securitização e
ratifícando a vinculação dos Créditos Imobiliários aos CRI. O referido
relatório anual deverá especificar, no mínimo: (i) o valor pago aos Titulares
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dos CRI no período; (ii) o valor recebido da Devedora no período; (iii) o
valor previsto para recebimento da Devedora no período; (iv) o saldo
devedor dos créditos Imobiliários no período; (v) o índice de inadimplência
no período; e (vi) o montante existente na conta corrente de titularidade
exclusiva da Emissora e vinculada exclusivamente aos CRI;

(v¡) o organograma, todos os dados financeiros e atos societários
necessários à realização do relatório anual, conforme dispõe a Instrução cvM
583, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão
ser devidamente encaminhados pela Emissora em até 60 (sessenta) dias
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. No mesmo prazo, a

Emissora deverá encaminhar declaração ao Agente Fiduciário, assinada por
seu(s) representante(s) legal(is), na forma do seu estatuto social, atestando
o seu conhecimento em relação a: (i) que permanecem válidas as
disposições contidas no Termo de Securitização; (ii) a não ocorrência de
qualquer das hipóteses de vencimento antecipado e inexistência de
descumprimento de obrigações da Emissora perante os Titulares dos cRI;
(iii) o cumprimento da obrigação de manutenção do registro de companhia
abefta; (iv) que os bens da companhia foram mantidos devidamente
assegurados; e (v) que não foram praticados atos em desacordo com o
estatuto; e

(v¡¡) cópia autenticada da inscrição da Emissora no Livro de Registro de
Debêntures Nominativas, em prazo não superior a 1 (um) Dia útil a contar
do recebimento da mesma pela Emissora.

L2. OBRTGAçõES DA EMTSSORA

L2.L. Obrigações da Emissora: Sem prejuÍzo das demais obrigações previstas neste
Termo, a Emissora cumprirá as seguintes obrigações:

(¡) administrar o Patrimônio Separado, mantendo para o mesmo registro
contábil próprio e independente de suas demonstrações financeiras;

(¡¡) preparar demonstrações financeiras de encerramento de exercicio e, se for
o caso, demonstrações consolidadas, em conformidade com a Lei das Sociedades por
Ações, e com as regras emitidas pela CVM;

(¡¡¡) submeter suas demonstrações financeiras a auditoria, por auditor registrado
na CVM;

(¡v) divulgar suas demonstrações financeiras, acompanhadas de notas
explicativas e parecer dos auditores independentes, em sua página na rede mundial
de computadores, dentro de 3 (três) meses contados do encerramento do exercício
social;
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(v) manter os documentos mencionados no inciso (iii) acima em sua página na
rede mundial de computadores, por um prazo de 3 (três) anos;

(v¡) observar as disposições da Instrução CVM 358, no tocante a dever de sigilo
e vedações à negociação;

(v¡¡) divulgar em sua página na rede mundial de computadores a ocorrência de
fato relevante, conforme definido pelo artigo 2o da Instrução cvM 358, comunicando
imediatamente ao Coordenador LiCer;

(viii) fornecer as informações solicitadas pela CVM;

(¡x) não realizar negócios e/ou operações: (a) alheios ao objeto social definido
em seu estatuto social; (b) que não estejam expressamente previstos e autorizados
em seu Estatuto Social; ou (c) que não tenham sido previamente autorizados com a

estrita observância dos procedimentos estabelecidos em seu estatuto social, sem
prejuÍzo do cumprimento das demais disposições estatutárias, legais e
regulamentares aplicáveis;

(x) não praticar qualquer ato em desacordo com seu estatuto social, com este
Termo de securitização e/ou com os demais Documentos da operação, em especial
os que possam/ direta ou indiretamente, comprometer o pontual e integral
cumprimento das obrigações assumidas neste Termo de Securitização;

(x¡) manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento,
diretamente ou por meio de seus agentes, seruiço de atendimento aos Titulares dos
CRI;

(x¡i) submeter, na forma da lei, suas contas e demonstrações contábeis, inclusive
aquelas relacionadas ao Patrimônio Separado, a exame por empresa de auditoria;

(xiii) comunicaç em até 3 (três) Dias Úteis, ao Agente Fiduciário, por meio de
notificação, a ocorrência de quaisquer eventos e/ou situações que possam, no juízo
razoável do homem ativo e probo, colocar em risco o exercicio, pela Emissora, de seus
direitos, garantias e prerrogativas, vinculados aos bens e direitos integrantes do
Patrimônio Separado e que possam, direta ou indiretamente, afetar negativamente os
interesses da comunhão dos Titulares dos CRI conforme disposto no presente Têrmo
de Securitização;

(xiv) não pagar dividendos com os recursos vinculados ao Patrimônio Separado;

(xv) manter em estrita ordem a sua contabilidade, através da contratação de
prestador de serviço especializado, a fim de atender as exigências contábeis impostas
pela CVM às companhias abeftas, bem como efetuar os respectivos registros de
acordo com os princípios fundamentais da contabilidade do Brasil, permitindo ao
Agente Fiduciário o acesso irrestrito aos livros e demais registros contábeis da
Emissora;

(xv¡) manter válidos e regulares todos os alvarás, licenças, autorizações ou
aprovações necessárias ao regular funcionamento da Emissora, efetuando todo e
qualquer pagamento necessário para tanto;



(xv¡i) fazer constar, nos contratos celebrados com os auditores independentes, que
o Patrimônio Separado não responderá pelo pagamento de quaisquer verbas devidas
nos termos de tais contratos;

(xviii) disponibilizar em sua página na rede mundial de computadores e na página
da CVM, o informe mensal de que trata o Anexo 32 da Instrução CVM 480 e a
publicação na CVM das informações periódicas e eventuais peftinentes à Instrução
CVM 480 nos prazos por ela estabelecidos;

(xix) fornecer ao Agente Fiduciário, com cópia para a Devedora, anualmente, a
revisão e avaliação da classificação de risco da Emissão dos CRI pela Agência de
Classificação de Risco, disponibilizando cópia das revisões que vierem a ser emitidas
pelas mesmas, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de seu
recebimento;

(xx) buscar executar seus seruiços em observância à legislação vigente no que
tange à PolÍtica Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, bem como dos
atos legais, normativos e administrativos relativos à área ambiental e correlata,
emanados das esferas federal, estadual e municipal; e

(xxi) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, treinamento,
comunicação, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades para garantir o fiel
cumprimento da Lei Anticorrupção por seus funcionários, executivos, diretores,
representantes, procuradores e demais pades relacionadas.

tz.L.l. A Emissora se responsabiliza pela exatidão das informações e declarações
ora prestadas aos pafticipantes do mercado de capitais, incluindo, sem limitação, os
Titulares dos CRI, ressaltando que analisou diligentemente os documentos
relacionados com os CRI, tendo recebido opinião legal elaborada por assessor legal
para verificação de sua veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e
suficiência das informações disponibilizadas aos investidores, declarando que os
mesmos encontram-se perfeitamente constituiCos e na estrita e fiel forma e
substância descritos pela Emissora neste'Termo de Securitização e nos demais
Documentos da Operação,

AGENTE FIDUCIÁRIO

13.1. Nomeação do Agente Fiduciário: A Emissora nomeia e constitui-a vóRrx
DISTRIBUIDORA DE TÍTULos E VALoRES MoBILIÁRIos LTDA,/devidamente
qualificada no preâmbulo deste Termo, como Agente Fiduciário da Emissão que, neste ato,
aceita a nomeação para, nos termos da lei e do presente Termo, representar perante a
Emissora, os interesses da comunhão dos Titulares dos CRL

t3.2. Declarações do Agente Fiduciário: o Agente Fiduciário declara que:

(¡) sob as penas de lei, não tem qualquer impedimento legal, conforme dispõe
o artigo 66, parágrafo 30, da Lei das Sociedades por Ações, para exercer a função
que lhe é conferida;

(¡¡) aceita a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e
atribuições previstos na legislação específica e neste Termo;



(¡¡¡) aceita integralmente este Termo, todas as suas cláusulas e condições;

(¡v) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesses
previstas no aftigo 60 da Instrução CVM 583 e conforme disposta na declaração
descrita no Anexo V deste Termo de Securitização;

(v) presta seruiços de agente fiduciário nas emissões da Securitizadora descritas
no Anexo VI deste Termo de Securitização;

(vi) a celebração deste Termo e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas
não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;

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

(viii) não possui qualquer relação com a Emissora e/ou com a Devedora que o
impeça de exercer suas funções de forma diligente;

(ix) verificou a legalidade e ausência de vícios da Oferta, bem como da
veracidade, consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas pela

Emissora no presente Termo; e

(x) assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 10 do artigo 11 da Instrução
CVM 583, tratamento equitativo a todos os Titulares dos CRI de eventuais emissões
realizadas pela Emissora em que venha atuar na qualidade de Agente Fiduciário.

13.3. Início do Exercício das Funções: O Agente Fiduciário exercerá suas funções a
patir da data de assinatura deste Termo, devendo permanecer no exercício de suas funções
até a Data de Vencimento dos CRI ou até sua efetiva substituição.

13.4. obrigações do Agente Fiduciário: são obrigações do Agente Fiduciário:

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

(¡¡) proteger os direitos e interesses dos Titulares dos CRI, acompanhando a
atuação da Emissora na gestão do Patrimônio Separado, empregando no exercício da
função o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração de seus próprios bens;

(¡¡¡) renunciar à função, na hipótese da superueniência de conflito de interesses
ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da
assembleia prevista no artigo 70 da Instrução CVM 583 e deste termo de securitização
para deliberar sobre sua substituição;

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

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

I
/V

Patrimonio Separado;
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(xviii) verificar o integral e pontual pagamento dos valores devidos aos Titulares
dos CRI, conforme estipulado neste Termo de Securitização;

(xix) informar à Agência de Classificação de Risco ou quem a suceder no exercício
de suas funções, tão logo tome conhecimento, a ocorrência dos seguintes eventos:

(a) substituição dos auditores independentes ou dos prestadores de
serviços contratados pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário que possa

alterar o nível de segurança e credibilidade atribuído: (a.1) aos controles de
mecanismos de acompanhamento da consecução do objeto social da
Emissora; ou (a.2) à Emissão;

(b) omissão de fatos e informações relevantes, bem como de dados
relativos à Emissora, enquanto a Emissão estiver sob avaliação da Agência
de Classificação de Risco;

(c) qualquer Evento de Vencimento Antecipado dos CRI;

(d) qualquer descumprimento pela Emissora do presente Termo de
Securitização, não sanado dentro dos prazos previstos no presente Termo de
Securitização;

(e) quaisquer outros eventos que, a juízo do Agente Fiduciário, possam

alterar o nível de segurança e credibilidade atribuídos aos controles de
mecanísmos de acompanhamento da consecução do objeto social da
Emissora ou à Emissão, assim como a capacidade de solvência da Emissora,
não sanados dentro dos prazos solicitados pelo Agente Fiduciário; e

(f) celebração de aditamentos de quaisquer dos Documentos da Operação
analisados quando da classificação de risco dos CRI.

(u) disponibilizar à Agência de Classificação de Risco todos os relatórios e
informações recebidas que possam afetar a análise ou rating atribuído pela Agência
de Classificação de Risco;

(n¡) fazer cumprir a obrigação da Emissora de manter atualizado, pelo menos
anualmente e até o vencimento, o relatório de classificação de risco dos CRI, quando
de quaisquer atualizações durante o período de vigência dos cRI, bem como dar
ampla divulgação de tal avaliação ao mercado;

(xxii) elaborar anualmente relatório e colocá-lo à disposição dos Investidores, em
sua página na rede mundial de computadores, em até 4 (quatro) meses após o fim
do exercício social da Securitizadora, relatório anual descrevendo, os fatos relevantes
ocorridos durante o exercício relativo ao respectivo CRI, conforme o conteúdo mínimo
estabelecido no Anexo 15 da Instrução CVM 583;

(xxiii) disponibilizar o Valor Nominal Unitário dos CRI, calculado pela Emissora, aos
investidores e aos pafticipantes do mercado, através de sua central de atendimento
e/ou se seu website; e

(xxiv) verificar, conforme documentos comprobatórios enviados pela Devedora, se
os montantes despendidos pela Devedora ou pelas SPEs na aquisição dos Terrenos



e/ou gastos imobiliários ocorreram dentro dos últimos 24 (vinte e quatro) meses
contados da data do envio do Comunicado de Encerramento.

13.4.1. No caso de inadimplemento de quaisquer condições da Emissão, o Agente
Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista neste Têrmo de Securitização
para proteger direitos ou defender os interesses dos Titulares dos CRI, conforme
previsto no aftigo 12 da Instrução CVM 583.

13.5. Remuneração do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário receberá da Devedora,
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, a parcela anual no valor
de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo a primeira paga no 5o (quinto) O¡a Út¡l a contar
da integralização dos CRI ou 30 (trinta) dias contados da data de assinatura deste Têrmo de
Securitização, o que ocorrer primeiro, e as demais parcelas na mesma data nos anos
subsequentes. A primeira parcela será devida ainda que a operação não seja integralizada, a

tÍtulo de estruturação e implantação, As parcelas citadas acima serão atualizadas pela

variação positiva acumulada do IPCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua

utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, a paftir da data do primeiro pagamento até as

datas de pagamento seguintes, calculadas pro-rata die, se necessário; até as datas de
pagamento seguintes, calculadas pro-rata die, se necessário.

13.5.1. A remuneração definida na Cláusula 13,5 acima, continuará sendo devida,
mesmo após o vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo
atividades inerentes a sua função em relação à emissão, remuneração esta que será
calculada pro rata die.

13.5.2. Caso a Devedora atrase o pagamento de qualquer remuneração prevista na

Cláusula 13.5 acima, estará sujeita à multa moratória à taxa efetiva de2o/o (dois por
cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios à taxa efetiva de 1olo

(um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo

IPCA, o qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento,
calculados dia a dia.

13.5.3. Todas as despesas em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para
resguardar os interesses dos Titulares dos CRI deverão ser sempre que possÍvel
previamente aprovadas e adiantadas pela Emissora. Tais despesas incluem os gastos
com honorários advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos, indenizações, custas e
taxas judiciárias de ações propostas pelo Agente Fiduciário, desde que relacionadas
à solução da inadimplência enquanto representante dos Titulares dos CRL As

eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em
ações judiciais serão igualmente supoftadas pelos Titulares dos cRI, bem como a

remuneração e as despesas reembolsáveis do Agente Fiduciário, na hipótese de a
Devedora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento destas por um
período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos
Titulares dos CRI para cobeftura do risco de sucumbência.

13.5.4. Os valores referidos acima serão acrescidos dos impostos que incidem sobre
a prestação desses serviços, tais como ISS (impostos sobre serviços de qualquer
natureza), PIS (contribuição ao Programa de Integração Social), coFINS



(Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), CSLL (Contribuição Social

sobre o Lucro Lrquido), IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), e quaisquer outros
tributos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário, nas aliquotas
vigentes na data de cada pagamento.

13.5.5. O pagamento da remuneração do Agente Fiduciário será feito mediante
depósito na conta corrente a ser indicada por este no momento oportuno, servindo o
comprovante do depósito como prova de quitação do pagamento.

13.5.6. A remuneração não inclui despesas consideradas necessárias ao exercicio da
função de agente fiduciário, em valores razoáveis de mercado e devidamente
comprovadas, durante a implantação e vigência do serviço, as quais serão cobeftas
pela Emissora, mediante pagamento das respectivas cobranças acompanhadas dos

respectivos comprovantes, emitidas diretamente em nome da Emissora ou mediante
reembolso, após prévia aprovação, sempre que possível, quais sejam, notificações,
custos incorridos em contato telefônicos, extração de certidões, despesas caftorárias,
fotocópias, digitalizações, envio de documentos, contratação de especialistas, tais
como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria legal aos Titulares dos

CRI, publicações em geral (entre as quais: edital de convocação de Assembleia de

Titulares dos CRI, ata da Assembleia de Titulares dos CRI, anúncio comunicando que

o relatório anual do Agente Fiduciário encontra-se à disposição etc.), transportes,
alimentação, viagens e estadias, incorridos para proteger os direitos e interesses dos
Titulares dos CRI ou para realizar seus créditos.

13.5.7' No caso de celebração de aditamentos aos Instrumentos da Emissão e/ou
realização de Assembleias Gerais de Investidores, bem como nas horas externas ao
escritório do Agente Fiduciário, será cobrado, adicionalmente, o valor de
R$500,00 (quinhentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado a tais serviços,

13.6. Substituição do Agente Fiduciário: O Agente Fiduciário poderá ser substituído

¡as hipóte:esjlï*p_"-{'ng1!9¡ç$,nçia^jn[qryenÇão ou liquidação extrajudiciat, devendo ser
realizada, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ocorrência de qualquer desses eventos,
Assembleia de Titulares dos CRI vinculados ao presente Termo, para que seja eleito o novo
Agente Fiduciário. A assembleia destinada à escolha de novo agente fiduciário deve ser
convocada pelo Agente Fiduciário a ser substituído, podendo também ser convocada por
Titulares dos CRI que representem 10o/o (dez por cento), no mínimo, dos CRI em Circulação.
Se a convocação da assembleia não ocorrer até 15 (quinze) dias antes do final do prazo
referido acima, cabe à Emissora efetuar a imediata convocação. Em casos excepcionais, a

CVM pode proceder à convocação da assembleia para a escolha de novo agente fiduciário ou
nomear substituto provisório.

13.6.1. O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído:

(¡) pela CVM, nos termos de legislação em vigor; ou

(¡¡) por deliberação em Assembleia dos Titulares dos CRI, na hipótese de
descumprimento de quaisquer de seus deveres previstos neste Termo. lr^
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13.6.2. O Agente Fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os
deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste
Termo.

13.6.3. A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM, no prazo

de até 7 (sete) dias úteis, contados do registro do aditamento do Termo de
Securitização na Instituição Custodiante, conforme Instrução CVM 583.

13.6.4. Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem
responsabilidade para os Titulares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações
para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das

obrigações assumidas neste Termo, somente serão válidos quando previamente assim
deliberado pela Assembleia de Titulares dos CRI.

ASSEMBLEIA GERAL

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

14.1.1. Aplicar-se-á subsidiariamente à Assembleia Geral de Titulares dos CRI, no
que couber, o disposto na Lei 9.5L4, bem como o disposto na Lei das Sociedades por
Ações, conforme alterada, a respeito das assembleias gerais de acionistas.

L4.2. Convocação: A Assembleia de Titulares dos CRI poderá ser convocada pelo Agente
Fiduciário, pela Emissora, pela CVM ou por Titulares dos CRI que representem, no mínimo,
I0o/o (dez por cento) dos CRI em Circulação, mediante publicação de edital no jornal utilizado
pela Emíssora para a divulgação de suas informações societárias, por 3 (três) vezes, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias. A Assembleia Geral em segunda convocação
somente poderá ser realizada em, no mínimo, B (oito) dias após a data marcada para a

instalação da Assembleia Geral em primeira convocação.

L4.2.L. A Assembleia Geral realizar-se-á no local onde a Emissora tiver a sede;
quando houver necessidade de efetuar-se em outro lugar, as correspondências de
convocação indicarão, com clareza, o lugar e horário da reunião, É permitido aos
Titulares dos CRI participar da Assembleia Geral por meio de conferência eletrônica
e/ou videoconferência, entretanto deverão manifestar o voto em Assembleia Geral
por comunicação escrita ou eletrônica, desde que de acordo com o previsto em lei.

14.2.2. Observado o disposto na Cláusula I4.2 acima, deverá ser convocada
Assembleia de Titulares dos CRI toda vez que a Emissora, na qualidade de credora
dos Créditos Imobiliários representados pela CCI, tiver de exercer ativamente algum
dos direitos estabelecidos na Escritura de Emissão de Debêntures, para que os
Titulares dos CRI deliberem sobre como a Emissora deverá exercer seu direito frente
à Devedora.

L4.2.3' A Assembleia de Titulares dos CRI mencionada na Cláusula 14.2.2 acima
deverá ser realizada em data anterior àquela em que se encerra o prazo para a
Emissora manifestar-se à Devedora, nos termos da Escritura de Emissão de
Debêntures, desde que respeitado prazo previsto na Cláusula 14.2 acima.
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L4.2.4. Somente após receber a orientação definida pelos Titulares dos CRI a

Emissora deverá exercer referido direito e deverá se manifestar conforme lhe for
orientado. Caso os Titulares dos CRI não compareçam à Assembleia de Titulares dos
cRI, ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, a Emissora deverá
permanecer 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
dos CRI, não podendo ser imputada à Emissora ou à Devedora qualquer
responsabílização decorrente de ausência de manifestação.

L4.2.5. A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo

sobre a orientação definida pelos Titulares dos CRI, comprometendo-se tão somente
a manifestar-se conforme assim instruída. Neste sentido, a Emissora não possui
qualquer responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes da
orientação dos Titulares dos cRI por ela manifestado frente à Devedora,
independentemente dos eventuais prejuízos causados aos Titulares dos CRI ou à
Emissora.

t'4.3. Voto: A cada CRI em Circulação corresponderá um voto, sendo admitida a

constituição de mandatários, observadas as disposições dos parágrafos primeiro e segundo
do aftigo 126 da Lei das Sociedades por Ações.

L4.4. Instalação: A Assembleia de Titulares dos CRI instalar-se-á, em primeira
convocação, com a presença de Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 500/o

(cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação e, em segunda convocação, com
qualquer número.

14.4.1. Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas

Assembleias de Titulares dos CRI.

14.4.2. O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia de Titulares dos CRI e
prestar aos Titulares dos CRI as informações que lhe forem solicitadas.

14.4.3. A presidência da Assembleia de Titulares dos CRI caberá ao Titular de CRI

eleito pelos demais ou àquele que for designado pela CVM.

14.5. Quórum para Deliberação: Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo,
todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação
subsequente, por 50o/o (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação presentes na

Assembleia de Titulares dos CRI, desde que representem, pelo menos, 20olo (vinte por cento)
dos CRI em Circulação.

14.5.1. As alterações relacionadas: (i) à Amortização e à Remuneração; (ii) ao prazo

de vencimento dos CRI; (iii) aos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado;
(¡v) à quaisquer alterações na Escritura de Emissão de Debêntures que possam

impactar no fluxo financeiro dos CRI; e/ou (v) aos quóruns de deliberação, deverão
ser aprovadas em primeira ou segunda convocação da Assembleia dos Titulares dos
CRI, por Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) dos CRI em Circulação,
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L4.5.2. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Têrmo, será

considerada regularmente instalada a Assembleia Geral dos Titulares dos CRI a que
comparecerem todos os Titulares dos CRI, sem prejuízo das disposições relacionadas
com os quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo,

14.5'3. Fica desde já dispensada a realização de Assembleia Geral para deliberar
sobre: (i) a correção de erros materiais, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou

aritmético; (ii) alterações a quaisquer Documentos da operação já expressamente
permitidas nos termos do(s) respectivo(s) Documento(s) da Operação;
(iii) alterações a quaisquer Documentos da operação em razão de exigências
formuladas pela cvM, ANBIMA ou pela 83, em virtude de atendimento à exigências
de adequação às normas legais ou regulamentares; ou (iv) em viftude da atualização
dos dados cadastrais das Paftes, tais como alteração na razão social, endereço e
telefone, entre outros, desde que as alterações ou correções referidas nos itens (i),
(ii), (ii¡) e (iv) acima, não possam acarretar qualquer prejuízo aos Titulares os CRI ou
qualquer alteração no fluxo dos cRI, e desde que não haja qualquer custo ou despesa

adicional para os Titulares dos CRI.

L4.5.4. As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI em Assembleias Gerais de
Titulares dos CRI no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns neste
Têrmo de Securitização, vincularão a Emissora e obrigarão todos os Titulares dos CRI,

independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral de Titulares dos CRI

ou do voto proferido nas respectivas Assembleias Gerais de Titulares dos CRL

15. GARANTIAS

15.1' CRI: Não serão constituídas garantias específicas em favor dos Titulares dos CRI,.--

15.2. Debêntures: As Debêntures contam com a Alienação Fiduciária, constituíCa pelas

SPEs em favor da Devedora no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures.

15.2.1. Fica estabelecido que o valor dos Imóveis será calculado considerando a

média do valor comercíalizado de unidades do mesmo empreendimento de cada um
dos Imóveis, no período de 1o de janeiro de 2019 a 23 de outubro de 2019, corrigidos
pelo INCC/DI, a paftir da data da venda de cada Imóvel até o último dia do mês de
agosto de 2019, calculado pela Emissora, previamente à emissão das Debêntures e,

a paftir da data de emissão das Debêntures, a média do valor comercializado de
unidades do mesmo empreendimento de cada um dos Imóveis nos últimos 12 (doze)
meses, calculado pela Emissora, trimestralmente, sempre 2 (dois) Dias Úteis antes de
cada Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures, deverá corresponder,
durante todo o prazo da operação a, no mínimo, r70o/o (cento e setenta por cento)
do saldo devedor dos CRI deduzido do eventual valor depositado a titulo de cas¡1

colateral, ou seja, recursos depositados na conta do patrimônio separado dos cRI,
podendo ser aplicados em Investimentos Permitidos, na Conta Centralizadora

f'Índice de CobeÉura"), sendo que tais cálculos deverão ser realizados com base
no valor descrito na Cláusula 15.2,1,3 abaixo, nos termos de cada um dos Contratos
de Garantia,
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15.2.1.1. O valor comercializado dos Imóveis, de que trata a

Cláusula 15.2,1 acima, é evidenciado por meio dos contratos de venda e
compra dos respectivos Imóveis vendidos (quando após a data de emissão
das Debêntures) e/ou unidades comercializadas nos mesmos
empreendimentos dos Imóveis (quando antes da data de emissão das

Debêntures).

15.2.I.2. Durante os primeiros 120 (cento e vinte) dias contados de

cada prenotação dos respectivos Imóveis, serão considerados para

composição do cálculo do Índice de Cobertura os Imóveis prenotados nos

Cartórios de Registro de Imóveis competentes, sendo que, inclusive neste
período, o Índice de Cobertura deverá observar o percentual mínimo de
170% (cento e setenta por cento) previsto na Cláusula 15,2.1 acima. Após

tal período, apenas os Imóveis que tiverem a Alienação Fiduciária constituída
em suas respectivas matrítculas serão considerados para fins de apuração do
Índice de Cobeftura.

15.2.1.3. O Índice de Cobertura será validado trimestralmente por

meio de avaliação periódica realizada pela Emissora, a paftir da data de

emissão das Debêntures, considerando o preço médio da totalidade das

vendas dos Imóveis (ou das unidades dos mesmos empreendimentos dos

Imóveis, quando o cálculo abrange período anterior à data de emissão das

Debêntures) realizadas nos últimos 12 (doze) meses.

L5.2.1.4. Caso haja desenquadramento da Garantia em relação ao

Índice de Cobertura ("Desenquadramento"):

(a) em valor inferior a 150o/o (cento e cinquenta por cento): a

Devedora deverá, em até 15 (quinze) dias contados da data de recebimento

de aviso do desenquadramento pela Emissora à Devedora ("Aviso do
Desenquadramento") : (i) realizar Amortização Extraordinária Obrigatória
das Debêntures e, consequentemente, dos CRI; ou (ii) depositar valor a
tftulo de cash colateral na Conta Centralizadora de modo que o Índice de

Cobertura atinja novamente o percentual de 150o/o (cento e cinquenta por

cento). Adicionalmente, em até 60 (sessenta) dias contados da data de

recebimento do Aviso do Desenquadramento, a Devedora deverá prenotar a

Alienação Fiduciária por meio da constituição de alienação fiduciária em

novos imóveis cujo volume seja suficiente para atendimento do percentual

de ITOo/o (cento e setenta por cento) do Índice de Cobeftura ("Novos
Imóveis"), sendo que caso os Novos Imóveis não sejam imóveis dos

mesmos empreendimentos dos Imóveis, deverão ser previamente aprovados
pelos Titulares dos CRI reunidos em assembleia geral. Juntamente com a

prenotação, deverão ser realizados os mesmos procedimentos descritos nas

Cláusulas 4.15.7 e 4.15.7.2 da Escritura de Emissão de Debêntures. O prazo

para registro da alienação fiduciária dos Novos Imóveis deverá ser o mesmo
do registro da Garantia. Ainda, caso não seja possível atingir o percentual

mínimo de !70o/o (cento e setenta por cento) do Índice de Cobertura com os

Novos Imóveis no prazo acima, a Devedora deverá, em até 5 (cinco) Dias

¡;



Úteis contados desse ptazo, a seu critério: (i) realizar Amortização
Extraordinária obrigatória das Debêntures e, consequentemente, dos cRI;
ou (ii) depositar valor a título de cash colateralna Conta Centralizadora de
modo que o Índice de Cobertura atinja novamente o percentual de
1700/o (cento e setenta por cento),

(b) em valor inferior a L70o/o (cento e setenta por cento) mas superior
a 150o/o (cento e cinquenta por cento): a Devedora deverá, em até
60 (sessenta) Dias Úteis do recebimento do Aviso de Desenquadramento,
complementar a Alienação Fiduciária por meio da constituição de alienação
fiduciária em Novos Imóveis cujo volume seja suficiente para atendimento
do percentual de LTOo/o (cento e setenta por cento) do Índice de Cobeftura,
sendo que caso os Novos Imóveis não sejam imóveis dos mesmos
empreendimentos dos Imóveis, deverão ser previamente aprovados pelos

Titulares dos CRI reunidos em assembleia geral. Juntamente com a
prenotação, deverão ser realizados os mesmos procedimentos descritos nas

Cláusulas 4.I5.7 e 4.L5.7.2 da Escritura de Emissão de Debêntures. Ainda,
caso o prazo estabelecido não seja atendido, a Devedora deverá, em até
5 (cinco) Dias Úteis contados desse prazo, a seu critério: (i) realizar
Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures e,

consequentemente, dos CRI; ou (ii) depositar valor a tltulo de cash colateral
na Conta Centralizadora de modo que o Índice de Cobertura atinja
novamente o percentual de L70o/o (cento e setenta por cento).

15.2.1.5. Na ocorrência de qualquer Desenquadramento, o Índice de
Cobeftura passará a ser avaliado quinzenalmente pela Emissora, sendo que
caso ocorra o reenquadramento automático por meio de venda de Imóveis,
os procedimentos descritos acima ficam suspensos até a realização de nova

avaliação do Índice de Cobertura;

!5.2.2. Não obstante o disposto nos contratos de Garantia, a prenotação dos
Contratos de Garantia nos Cartórios de Registro de Imóveis competentes deverá
ocorrer previamente à liberação dos recursos da emissão das Debêntures à

Devedora, sendo que a Garantia deverá ser constitui,Ca em até 120 (cento e vinte)
dias contados da prenotação dos Contratos de Garantia nos Caftórios de Registro
de Imóveis competentes, observado que caso isso não ocorra, a Devedora deverá:
(¡) realizar Amortização Extraordinária obrigatória das Debêntures e,

consequentemente, dos CRI; ou (ii) depositar valor a tÍtulo de cash colateralna
conta centralizadora, em até 15 (quinze) Dias Úte¡s contados do
Desenquadramento, em montante suficiente para o enquadramento do Índice de
Garantia. Neste caso, serão considerados para apuração do Índice de cobeftura,
apenas os Imóveis cujas Alienações Fiduciárias já tenham sido constituítCas. Desde
que a Emissora não tenha dado causa à demora no registro dos contrato de
Garantia, por meio de Assembleia Geral convocadas e deliberada nos termos deste
Termo de Securitização, poderá ser aprovado um prazo adicional de até 60
(sessenta) dias para registro dos Contratos de Garantia nos Cartórios de Registro
de Imóveis competentes.

Ý
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16.

15.2.3. Todos os encargos e Tributos incidentes sobre os Imóveis serão arcados
pela Devedora, íncluindo os custos condominiais e de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU). Adicionalmente, trimestralmente, a Emissora irá selecionar
aleatoriamente 10olo (dez por cento) das unidades dos Imóveis ainda em estoque
(por amostragem) e solicitar à Devedora o envio do comprovante de pagamento

dos custos condominiais e de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidentes.

DESPESAS DA EMrSSÃO E ORDEM DE ALOCAçÃO OOS RECURSOS

16,1. Despesas: Desde que comprovadas, a Devedora assumiu as seguintes despesas

conforme pactuado na Escritura de Emissão de Debêntures, podendo ser retidas do valor a
ser liberado a Emissora pela integralização das Debêntures:

(a) remuneração do banco liquidante e do escriturador do CRI;

(b) remuneração da Securitizadora, pela emissão dos CRI, nos valor de

R$70.000,00 (setenta mil reais), liquidos de tributos, a ser pago em até um dia da

Primeira Data de Integralização;

(c) remuneração da Securitizadora, pela auditoria dos contratos de venda e

compra dos Imóveis para cálculo do Índice de Cobertura, nos termos da Cláusula

15.2.1,1 acima, no valor de R$6.264,00 (seis mil duzentos e sessenta e quatro reais),
liquidos de tributos, a ser pago em até um dia da Primeira Data de Integralização;

(d) remuneração da Instituição Custodiante, pelos serviços prestados nos

termos da Escritura de Emissão de CCI, nos seguintes termos: (i) parcela única no
valor de R$8.000,00 (oito mil reais) pelo registro da CCI no ambiente 83, nos termos
da Escritura de Emissão de CCI; e (ii) parcelas anuais no valor de R$4.000,00 (quatro
mil reais) nos termos da Escritura de Emissão de CCI;

(e) remuneração do Agente Fiduciário, pelos serviços prestados no Termo de

Securitização, nos seguintes termos: parcelas anuais no valor de R$16.000,00
(dezesseis mil reais) nos termos deste Termo de Securitização;

(O taxa de administração do Patrimônio Separado, devida à Securitizadora, no
valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por mês, enquanto os Créditos
Imobiliários forem devidos, observado que este valor será atualizado anualmente pela

variação acumulada do IGP-M;

(g) averbações, Tributos, prenotações e registros em Cartórios de Registro de
Imóveis e Titulos e Documentos e Junta Comercial, quando for o caso, bem com as
despesas relativas a alterações dos documentos relativos à emissão dos CRI;

(h) todas as despesas razoavelmente incorridas e devidamente comprovadas
pelo Agente Fiduciário que sejam necessárias para proteger os direitos e interesses
dos Titulares dos CRI ou para realização dos seus créditos, a serem pagas no prazo

de até 10 (dez) Dias Úteis contados da apresentação de cobrança pelo Agente
Fiduciário dos CRI nesse sentido, conforme previsto no Termo de Securitização;

(¡)

0)

emolumentos e declarações de custódia da 83 relativos à CCI e aos CRI;

custos relacionados à assembleia de Titulares dos CRI;
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(k) despesas relativas à abeftura e manutenção da Conta Centralizadora, na
qual serão depositados os valores decorrentes do pagamento dos direitos decorrentes
das Debêntures;

(l) despesas com gestão, cobrança, realização e administração do patrimônio
separado dos CRI e outras despesas indispensáveis à administração dos direitos
decorrentes das Debêntures, exclusivamente na hipótese de liquidação do patrimônio
separado dos CRi, inclusive as referentes à sua transferência, na hipótese de o Agente
Fiduciário dos CRI assumir a sua administração;

(m) despesas com a contratação da Agência de Classificação de Risco para

atualização anual da classificação de risco dos CRI, nos seguintes termos: (i) parcela

única no valor de R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) para classificação de risco

dos CRI; e (ii) parcelas anuais de $56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) para

atualização anual da classificação de risco dos CRI;

(n) despesas com a contratação de auditor independente contratado para

auditoria anual das demonstrações financeiras do patrimônio separado, qual seja,
parcelas mensais no valor de R$900,00 (novecentos reais) durante o prazo de
vigência dos CRI; e

(o) todos os custos relativos à Operação de Securitização (inclusive a

remuneração das instituições financeiras intermediárias da emissão dos CRI),
incluindo, sem limitação: (i) se e quando exigidas, publicações nos termos dos
documentos relativos à emissão dos CRI, da lei ou de demais normativos pedinentes
à matéria; (ii) registro perante caftórios dos documentos relativos à emissão dos
CRI, quando aplicável; (iii) elaboração, distribuição e, se for o caso, veiculação de
todo material necessário à operação de securitização, incluindo, sem limitação, o
material informativo, se houver, entre outros; e (iv) processo de due diligence.

16.1.1. As Despesas que, nos termos da Cláusula 16.1 acima, sejam pagas pela

Emissora, serão reembolsadas pela Devedora à Emissora no prazo de 2 (dois) Dias

Úteis, mediante a apresentação, pela Devedora, de comunicação indicando as

Despesas incorridas, acompanhada dos recibos/notas fiscais correspondentes.

16.1.2, No caso de inadimplemento no pagamento ou reembolso, conforme o caso,
de qualquer das Despesas, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:
(i) juros de mora de Lo/o (um por cento) ao mês ou fração de mês, calculados pro rata
temporisdesde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; (ii) multa
moratória de2o/o (dois por cento); e (iii) atualização monetária pelo IGP-M, calculada
pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento.

16.1.3. considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de
qualquer das Despesas até o 1o (primeiro) Dia Útil subsequente, caso o vencimento
coincida com um dia que não seja Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos
valores a serem pagos.

16,1.4. Caso a Devedora não efetue o pagamento das Despesas previstas na

Cláusula 16.1 acima, tais despesas deverão ser arcadas pelo Patrimônio Separado e,

r
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caso os recursos do Patrimônio Separado não sejam suficientes, os Titulares dos CRI

arcarão com o referido pagamento, ressalvado seu direito de regresso contra a

Devedora. Em última instância, as Despesas que eventualmente não tenham sido
saldadas na forma desta Cláusula serão pagas preferencialmente aos pagamentos
devidos aos Titulares dos CRL

16.2. Despesas Extraordinárias: Quaisquer despesas não mencionadas na Cláusula 16.1
acima e relacionadas à Oferta ou aos CRI, desde que comprovadas, serão arcadas
exclusivamente pela Devedora, inclusive as seguintes despesas incorridas ou à incorrer pela

Securitizadora, necessárias ao exercício pleno de sua função: (a) registro de documentos,
notificaçöes, extração de certidões em geral, reconhecimento de firmas em cartórios, cópias
autenticadas em caftório e/ou reprográficas, emolumentos caftorários, custas processuais,

periciais e similares; (b) contratação de prestadores de serviços não determinados nos

documentos relativos à emissão dos CRI, inclusive assessores legais, agentes de auditoria,
fiscalização e/ou cobrança; (c) despesas relacionadas ao transporte de pessoas (viagens) e
documentos (correios e/ou motoboy), hospedagem e alimentação de seus agentes,
estacionamento, custos com telefonia, conference callq, e (d) publicações em jornais e outros
meios de comunicação, bem como locação de imóvel e contratação de colaboradores para

realização de Assembleias ("Despesas Extraordinárias"),

L6.2.!. Quaisquer Despesas Extraordinárias com valor isolado superior a R$5.000,00
(cinco mil reais) por mês deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas,
por escrito, pela Devedora, exceto em caso de ocorrência de evento de vencimento
antecipado dos CRI, ou caso seja necessário para atender as obrigações da

Securitizadora no âmbito dos CRI, ou preseruação da Garantia, ou direitos dos
titulares dos CRI ocasiões nas quais a aprovação prévia está totalmente dispensada.

16.3. Reembolso de Despesas: Caso a Securitizadora venha a arcar com quaisquer
Despesas razoavelmente devidas pela Devedora, inclusive as Despesas Extraordinárias
previstas na Cláusula 16.2 acima, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures e dos
demais documentos relativos à emissão dos CRI, a Securitizadora poderá solicitar o reembolso
junto à Devedora de tais despesas com recursos que não sejam do Patrimônio Separado, o
qual deverá ser realizado dentro de um prazo máximo de até 2 (dois) O¡as Úteis contados da
respectiva solicitação pela Securitizadora, acompanhada dos comprovantes do pagamento de
tais despesas.

L6.4. Fundo de Despesas: Sem prejuizo da possibilidade de reembolso pela Devedora
das Despesas incorridas pela Securitizadora na Emissão, nos termos da Escritura de Emissão
de Debêntures, as Paftes concordam que também será constituído pela Devedora, como
provisionamento, um fundo de despesas no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), cujo
valor será utilizado exclusivamente para o pagamento das despesas recorrentes da Emissão
e verificado trimestralmente pela Securitizadora, sempre 2 (dois) Dias Úteis antes de cada
data de pagamento da remuneração das Debêntures ("Fundo de Despesas"). A Devedora

concorda que, durante a Emissão, quando for verificado, pela Securitizadora/ que no Fundo
de Despesas consta um saldo inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais), esta deverá recompor
o saldo até que atinja novamente o valor original de R$,+0.000,00 (quarenta mil reais).
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16.4.1. A obrigação mencionada na Cláusula 16.4 acima perdurará apenas durante
a Emissão, sendo que após a data de vencimento de todas as Despesas e a realização

dos devidos reembolsos à Securitizadora, se aplicável, a Devedora poderá

desconstituir o Fundo de Despesas e retomar o valor aplicado,

16.5. Custos e Despesas dos Titulares dos CRI: Sem prejuízo do disposto nesse Termo
de Securitização os Titulares dos CRI serão responsáveis:

(a) pelas eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da

sucumbência em ações judiciais; e

(b) pelos tributos incidentes sobre a distribuição de rendimentos dos CRL

16.5,1. Os impostos diretos e indiretos de responsabilidade dos Titulares dos CRI

estão descritos no Anexo VII a este Têrmo.

16,6. Ordem de Alocação dos Recursos: A partir da primeira Data da Integralização dos

CRI até a liquidação integral dos CRI, a Emissora obriga-se a utilizar os recursos financeiros

decorrentes da integralização dos CRI e/ou de quaisquer pagamentos relacionados aos lastros

do CRI em observância, obrigatoriamente, à seguinte ordem de alocação:

(¡) Despesas estabelecidas na Cláusula 16.1 acima, caso a Devedora não arque

com tais custos;

(¡¡) Remuneração dos CRI; e

(¡¡¡) Amortização dos CRI.

T7. PUBLICIDADE

L7.1. Publicidade: Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares dos CRI, bem

como as convocações para as Assembleias de Titulares dos CRI, deverão ser veiculados na

forma de avisos no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Folha de São Paulo,

obedecidos os prazos legais e/ou regulamentares. Caso a Emissora altere seu jornal de
publicação após a Data de Emissão, a Emissora deverá enviar notificação ao Agente Fiduciário
informando o novo veículo de publicação a ser utilizado para divulgação dos fatos e atos
relevantes de interesse dos Titulares dos CRI.

I7.L,L. As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão

disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do
sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais da CVM,

18. REGISTRO DOTERMO

18.1. Registro: Este Termo de Securitização será entregue para registro do regime
fiduciário à Instituição Custodiante, nos termos do parágrafo único, do artigo 23 da Lei

10.931, para que seja registrado, nos termos da declaração constante do Anexo IV deste
Termo de Securitização.

19. NOTTFTCAçõES

19.1. Notificações: Qualquer aviso, notificação ou comunicação exigida ou permitida nos

termos deste Termo deverá ser enviada por escrito, por qualquer das paftes, por meio de
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entrega pessoal/ serviço de entrega rápida ou por correspondência registrada com recibo de

entrega, ou, ainda, postagem paga antecipadamente, ou por correio eletrônico, endereçada
à outra Pafte conforme disposto abaixo, ou a outro endereço conforme tal parte possa indicar
por meio de comunicação à outra Pafte.

(i) Se para a Emissora:

HABITASEC SECURITIZADORA
Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,90 andar, conjunto 92

São Paulo - SP

At.: Marcos Ribeiro do Valle / Controladoria / Backoffice

Tel.: (11) 3074-4900
E-mail : mrvalle@ habitasec.com. br / monitoramento@ ha bitasec.com. br

(¡¡) Se para o Agente Fiduciário:

vónrx DrsrRrBUrDoRA DE TÍTULos E vALoREs MoBrlrÁnros LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.277,2o andar, conjunto 202

São Paulo - SP

At.: Sra. Eugênia Souza

Tel.: (11) 3030-7177

E-mail: eq@vortx,com,br; para fins de precificação: pu@vorü.com.br

19.1.1. Toda e qualquer notificação ou comunicação enviada nos termos deste
Termo será considerada entregue na data de seu recebimento, conforme comprovado
por meio de protocolo assinado pela Parte destinatária ou, em caso de transmissão
por correio com o respectivo aviso de recebimento/ ou/ se enviado por correio
eletrônico, na data de envio. Caso as notificações sejam realizadas por e-mail, estas

deverão ser seguidas do envio de sua respectiva via física.

19.1,2. A mudança, por uma Pafte, de seus dados deverá ser por ela comunicada
por escrito à outra Parte, sob pena de serem considerados válidas as comunicações
endereçadas aos endereços previamente informados.

20. Rrscos

20.1, Fatores de Risco: O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão
ser analisados independentemente pelo potencial Investidor. Esses riscos envolvem fatores
de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade, regulamentação específica, que se relacionam
tanto à Emissora, quanto à Devedora e aos próprios CRI objeto desta Emissão, O potencial
Investidor deve ler cuidadosamente todas as informações que estão descritas neste Termo,
bem como consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar
necessários antes de tomar uma decisão de investimento. Estão descritos no Anexo VIII
deste Termo os riscos relacionados, exclusivamente, aos CRI, à Devedora, à Emissora e à

estrutura jurídica da presente Emissão.

21. DTSPOSTçõESGERATS

27..7.. Renúncia: Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do
presente Termo, Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de
qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos Titulares dos
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CRi em razão de qualquer inadimplemento das obrigações da Emissora, prejudicará tais
direitos, faculdades ou remédíos, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou

concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer

outras obrigações assumidas pela Emissora ou precedente no tocante a qualquer outro
inadimplemento ou atraso.

2I.2. Irrevogabilidade: O presente Termo de Securitização é firmado em caráter
irrevogável e irretratável, obrigando as paftes por si e seus sucessores,

21.3. Aditamentos: Todas as alterações do presente Termo somente serão válidas se

realizadas por escrito e aprovadas pelos Titulares dos CRI, observados os quóruns previstos

neste Termo, exceto pelo previsto na Cláusula 14.5.3 acima.

2L.4. Invalidade: Caso qualquer das disposições deste Têrmo venha a ser julgada ilegal,
inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal
julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por

outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

22. FORO DE ELErçÃO E LEGTSLAçÃOApLrCÁVrl

22.L. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca da Capital do 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.

22.2. Legislação Aplicável: Este Termo é regido, material e processualmente, pelas leis

da República Federativa do Brasil.

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente Termo de Securitização em 2 (duas) vias de

igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos de direito, obrigando-se por si, por seus sucessores

ou cessionários a qualquer tftulo, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 25 de outubro de 2019

(O restante da página intencionalmente deixado em branco.)

/n-



f,ir¡unf o Í: r'fi,rr i.r l i.:t

(Página de assinatura do "Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 170a Série da la
Emissão de Ceftificados de Recebívels Imobiliários da Habitasec Securitimdora S.A.i celebrado entre
a Habitasec Securitimdora S.A. e a Vór* Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:
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(Página de assinatura do "Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 170a Série da la
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitimdora S.A.'i celebrado entre
a Habitasec Securitimdora S.A. e a Vóñx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

vónlx DIsTRIBUIDoRA DE TÍTULos E vALoREs LTDA.

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

Marcio Lopes dos Santos Teixeha

RG: 46.894.863-6
CPF: 369.268.408-81

CAROLINE TSUCHIYA SILVA

RG: 36 289 6104
CPF:381 .514.068-20
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(Piígina de assinatura do "Termo de Securitinção de Créditos Imobiliários da 170a flérie da ja
Emissão de Ceftificados de Recebíveis Imobiliários da Habitasec Securitimdora S.A.i cetebrado entre
a Habitasec Securitimdora S.A. e a Vórtu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

TESTEMUNHAS:

Nome:
RG:

CPF/ME

Nome:
RG:

CPF/ME:

/
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ANEXO r - DECLARAçÃO DO COORDENADOR LÍDER

BANCO VOTORANTIM S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, no 14.l7I, Torre A, 18o Andar, CEP 04794-000, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJIME") sob o
no 59.588.111/0001-03, neste ato representado na forma de seu estatuto social, para fins de
atender o que prevê o item 15 do anexo III da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários no 4!4,
de 30 de dezembro de2004, conforme alterada, na qualidade de coordenador lítCer da oferta pública

com esforços restritos de distribuição dos certificados de recebíveis imobiliários da 170a Série da la
Emissão f'Emissão") da HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedade anônima de capital
aberto, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,

no 2.894, 90 andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ/ME sob o
no 09.304.4271000L-58 ("Emissora") declara, para todos os fins e efeitos que, verificou, em

conjunto com a Emissora, com a vónrx DISTRIBUIDoRA DE TÍTULoS E vALoRES
MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.277,20 andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP

01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o no 22.6t0.50010001-BB, na qualidade de agente fiduciário, e
com o assessor legal contratado para a Emissão, a legalidade e ausência de vícios da operação,
além de ter agido com diligência para verificar a veracidade, consistência, correção e suficiência das

informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

São Paulo, 25 de outubro de 2019.

BANCO VOTORANTIM S.A.

Nome:

Cargo:

Nome

Cargo

I, 
/\r,



ANEXO II - DECLARAçAO DA EMISSORA

HABITASEC SECURITIZADORA S.4., sociedade anônima de capital abefto, com sede na Cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,90 andar, conjunto
92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
da Economia C'CNPJ/ME") sob o no 09.304.4271000L-58, neste ato representada na forma de seu

estatuto social ("Emissora"), para fins de atender o que prevê a Cláusula 15 do anexo III da

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários no 4t4, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada, na qualidade de Emissora da oferta pública de distribuição dos certificados de recebíveis

imobiliários da t70a Série da sua 1a Emissão ("Emissão") declara, para todos os fins e efeitos que,

verificou, em conjunto com o BANCO VOTORANTIM S.A., instituição financeira com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, no l4.L7t, Torre A, 1Bo

Andaç CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/ME sob o no 59.588.111/0001-03, na qualidade de

coordenador líder, com a vónrx DrsrRrBUrDoRA DE TÍTULos E vALoREs MoBrlrÁnros
LTDA., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, no 2.277,20 andar, conjunto 202,Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita
no CNPJ/ME sob o no 22.6t0.50010001-BB, na qualidade de agente fiduciário e com o assessor legal

contratado para a Emissão, a legalidade e ausência de vícios da operação, além de ter agido com

diligência para verificar a veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas
pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da Emissão.

São Paulo, 25 de outubro de 2019

HABITASEC SECU RITIZADORA S.A.

Nome:

Cargo:

Nome

Cargo
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ANEXO lrr - DECLARAçÃO DO AGENTE FIDUCTÁRrO
Nos rERMos DA cr-nusuu t5 Do ANExo rrr DA rnsrnuçÃo cvM No 4t4lo4

vónrx DISTRTBUTDoRA Or rÍrulos E VALoRES MOerLrÁnrOS LTDA., instituição
financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria

Lima, no 2.277, 20 andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o no 22.610.500/0001-
BB, neste ato representada na forma de seu contrato social, na qualidade de agente fiduciário dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 170a Série da 1a emissão ("Emissão"), da HABITASEC
SECURITIZADORA S.4., sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,9o andar, conjunto 92, Jardim
Paulistano, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ/ME sob o no 09.304.4271000I-58 ("Emissora"),
distribuídos publicamente pelo BANCO VOTORANTIM S.4., instituição financeira com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, no I4.I7I, Torre A, 1Bo

Andar, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/ME sob o no 59.588.111/0001-03 ("Coordenador Líder"),
declara, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários no 474, de 30 de dezembro de
2004, conforme alterada/ para todos os fins e efeitos, que verificou a legalidade e a ausência de

vícios da operação, além de ter agido com diligência para verificar a veracidade, a consistência, a

correção e a suficiência das informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da ITOa Série da la Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários
da Habitasec Securitizadora S.A.

São Paulo, 25 de outubro de 2019

vóRTx DrsrRrBUrDoRA DE TÍTULos E vALoREs MoBrlrÁnros LTDA.

Nome

Cargo

Nome:

Cargo:

I
,/A
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ANEXO rV - DECLARAçÃO DA TNSTTTUTçÃO CUSTODTANTE

vónrx DrsTRrBurDoRA or rÍrulos E vALoREs MoBruÁnros LTDA., instituição
financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria

Lima, no 2.277, 20 andar, conjunto 202, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o no 22.610.500/0001-
BB, neste ato representada na forma de seu contrato social ("Instituição Custodiante"), na
qualidade de instituição custodiante do"Instrumento Pafticular de Emissão de Céduta de Crédito
Imobiliário sob a Forma Escritural', celebrada em 25 de outubro de 2019, entre a HABITASEC
SECURITIZADORA S.4., sociedade anônima de capital abefto, com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeíro Faria Lima, no 2.894,9o andar, conjunto 92, Jardim
Paulistano, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ/ME sob o no 09.304.42710001-58 ("securitizadora"),
a Instituição Custodiante, com interveniência da TEGRA INCORPORADORA S.4,, sociedade
anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
das Nações Unidas, no I4.26t, 14o e 15o andares, ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Vila

Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/ME sob no 07.700.5571000L-84, na qualidade de
devedora dos Créditos Imobiliários, por meio da qual a CCI foi emitida pela Securitizadora para

representar a totalidade dos Créditos Imobiliários ("Escritura de Emissão de CCI"), declara, para

os fins do parágrafo único do artigo 23 da Lei no 10.931, de 2 de agosto de2004, conforme alterada
("Lei 1O.931"), que lhe foi entregue para custódia uma via da Escritura de Emissão de CCI e que,
conforme disposto no Termo de Securitização, a CCI se encontra devidamente vinculada aos
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 170a Série da la Emissão ("CRI" e "Emissão',
respectivamente) da Securitizadora, sendo que os CRI foram lastreados pela CCI por meio do Termo
de Securitização e tendo sido instituído, conforme disposto no Termo de Securitização, o regime
fiduciário pela Securitizadora, no Termo de Securitização, sobre a CCI e os Créditos Imobiliários que
elas representam, nos termos da Lei no 9.514, de 20 de novembro de Lg97, conforme alterada.
Regime fiduciário este ora registrado nesta Instituição Custodiante, que declara, ainda, que a
Escritura de Emissão de CCI, por meio da qual a CCI foi emitida, encontra-se custodiada nesta
Instituição Custodiante, nos termos do artigo 18, 5 40, da Lei 10.931, e o Termo de Securitização,
registrado, na forma do parágrafo único do artigo 23 da Lei 10.931.

São Paulo, 25 de outubro de 2019.

VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁNTOS LTDA.

Nome

Cargo

Nome:

Cargo:
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ANEXO V. DECLARAçÃO OC ¡¡¡rXrSrÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES
AcENTE rroucrÁnro cADAsTRADo NA cvM

O Agente Fiduciário a seguir identificado:

da oferta pública com esforços restritos do seguinte valor mobiliário

Valor Mobiliário Objeto da Oferta: Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI
Número da Emissão: la
Número da Série: 170a

Emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Quantidade: 195.000

Forma: Nominativa escritural

Declara, nos termos da Instrução CVM no 5B31Z0L6, a não existência de situação de conflito de
interesses que o impeça de exercer a função de agente fiduciário para a emissão acima indicada, e
se compromete a comunicar, formale imediatamente, à 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, a ocorrência
de qualquer fato superveniente que venha a alterar referida situação.

São Paulo, 25 de outubro de 2019

VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁNTOS LTDA.

h

Razão Social: RTX DISTRIBUIDORA DE E VALORES MO OS LTDA.
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.277,2o andar, conjunto 202, Jardim Paulistano,
cEP 01452-000

Cidade / Estado: São Paulo/SP

CNPJ no : 22.610.50010001-88

Representado neste ato por seu diretor estatutário: Ana Eugenia de Jesus Souza Queiroga
Número do Documento de ldentidade: RG no 15461802000-3 SSP/MA

CPF no: 009.635.843-24
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ANExo vI - ExrsrÊn¡crn DE ourRAs r¡,rrssörs DE vALoREs MoBrlrÁnros,
pÚglrcos ou pRrvADos, FEITAs eELA EMrssoRA, poR socrEDADE coLrGADA,

CONTROLADA, CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA
EM euE TENHA ATUADo coMo AcENTE rroucrÁRro No penÍooo

h

CRA
1a Sér¡e da la Emissão

I CRA MOINHO IGUAçU
R$

2s.000 000,00
2.s00 3,00o/o CDI 0610912017 7410612019 Adimplente

Aval, CF Recebíveis,
Reg¡me Fiduciár¡o, Fundo

de Desnesãs

CRI
684 Sér¡e da 1â

Emissão I PORTo

QUALMY

R$
22.400.000,00

22 400 10,50o/o IPCA L7/0812016 t7/08/2020 Inad¡mplente

Reserua, Fundo de Obras

Aval, AF Imóvel, CF
Recebveis, Reg¡me
Fiduciár¡o, Fundo de

CRI
704 Sèr¡e da 1a

Em¡ssão I CRI DEB
EVENi-SERIETO

R$
200.000.000,00

200.000 2,40o/o CDI 2r/rLl2016 25/1r120r,9 Adimplente
AF Quotas, Regime

F¡duc¡ário

cRt

714 Ser¡e da 1a

Emissão I CRI
SHOPPING PARQUE

BARI IFRT

R$

31.250.000,00
31.250 8,29o/o ]PCA 07ltrl2016 03/rt12037 Adimplente

AF Imóvel, AF Quotas, CF

Recebíveis, Regime
Fiduc¡ário, Fundo de

Dêcôêçâç

CRI
72¿ Série da la

Emissão I SHoPPING
PAROUE BARUERI

R$
31.250.000,00

31.250 8,29o/o IPCA 0711112016 03/1 1/2031 Ad¡mplente
AF Imóvel, AF Quotas, CF

Recebíve¡s, Regime
Fiduciário

CRI
744 Série da la

Em¡ssão I CRI DEB MDL
R$

65.000.000,00
65.000 2,00o/o CDI 08105/2017 2s10512020 Ad¡mplente

AF Quotas, CF Recebíve¡s,
Regime Fiduc¡ário, CF

Direltos Cred¡tór¡os

CRI
754 Série da 1a

Fm¡ssãô I CCB SIIN4MFR
R$

13.150.000.00
13.150 10,50o/o IPCA 30117120t6 3011112020 Adimplente

AF Imóvel, AF Quotas,
Req¡me Fiduc¡ár¡o

cRt
76ð Sér¡e da 1a

Em¡ssão I CRI CCB BNI
R$

25.000.000,00
25.000 6,00o/o CDI rs/12/2076 22106/2020 Adimplente

Aval, AF Imóvel, AF

Quotas, CF RecebNeis,
Regime Fiduciário, AF

cRt
834 Sér¡e da 1a

Emissão I HABITASEC -
CRI DEB ARAIJCARIA

R$
6.200.000,00

6.200 t2,00o/o IPCA 07107 12017 1510712024 Adimplente AF Ações, CF Conta
Centralizadora

CRI

B4a Sér¡e da 1a

Emissão I CRI CCB
HELBOR - SERIE 84

R$
100.000.000,00

100.000 1,800/o CDI 7610s12017 17/051202r Adimplente
Fiança, AF Imóvel, Regime

Fiduc¡ário, Fundo de
Reserva. CF Créditos

CRT

864 Série da 1a

Emissão I CRI SAO
JOSE

R$
60.000.000,00

60.000 12,00o/o IGPM 0910812077 20/0812022 Ad¡mplente
Fiança, Regime Fiduciário,
Coobrigação, AF Ações, cF

D¡reitos Creditór¡os

cRr

89 a Sér¡e da 1a
Emissão I CRI DEB

IBIRAPITANGA
CEREJElRA

R$

6.200.000,00
6.200 L2,lQo/o IPCA 0710712077 ts10712024 Adimplente

Regime F¡duciário, AF
Ações, CF Conta
Centralizðdora

cRr
954 Série da 1a

Emissão I CRI TENDA -
SERIE 95

R$
7.458.000,00

7.458 9,00o/o IPCA 2810912017 09/0712027 Adimplente N/A

CRI
964 Série da la

Emissão I CRI DEB
GAFISA - SFRIF q6

R$
120.000 000,00

120.000 4,75o/o CDI 0tlrr/2017 231tl12020 Adimplente
Fiança, CF Direitos

Creditórios, CF Conta
Vin.rlâdâ

CRI
984 Série da la

Emissão I UPCON II
R$

24.000.000.00 24.000 9,500/o IPCA 201r2120t7 201t212022 Adimplente Aval, AF Imóvel, CF
Recebíve¡s. AF Acões

cRi
1024 Série dâ 1è

Emissão I BERRINE
ONF

R$
i 1.100.888,00

11.100 8,50o/o iGP-DI 221r212017 221121202s Ad¡mplente
Fiança, Fundo de Reserua,

Cessão Fiduciár¡a,
Al¡enacãô Fi.ilr.¡áriâ

CRI
105¿ Série da la

Emissão I YOU INC
R$

77.040.000,00
77.040 4,75o/o CDI 09102120t8 r310212023 Adimplente

Aval, AF lmóvel, AF

Quotas¡ Hipoteca, Cessão
F¡.llr.¡áriâ

CRI
1064 Série da 1a

Emissão I CRI DEB
FVFN TT - SFRIF 106

R$
200.000 000,00

200.000 3,00o/o CDI 01/03/2018 7717r12022 Adimplente Fiança, Regime Fiduciário

CRI
1094 Série da la

Em¡ssão I GOLDEN
R$

15.000.000,00
1s.000 12,00o/o INCC-Dl 7210312018 ls|0412021 Ad¡mplente

Aval, AF Quotas, CF

Recebíveis, H¡poteca,
Al¡enacão Fiduc¡ária

CRI
1104 Série da 1a

Em¡ssão I CRI HELBOR
II

R$
131.600.000,00

131 600 7,70o/o cDt 24/0s/20t8 1710s12022 Adimplente
Fiança, AF Imóvel, Fundo

de Reserua

CRI
1134 Série da 1a

Emissão I CRI HELBoR
II 113

R$
56.400.000,00

56.400 3,00o/o CDI 2410s/2018 7710s12022 Adimpiente
Fiança, AF Imóvel, Fundo

de Reserua

CRI
1224 Série da la

Emissão I GOLDEN II
R$

9 373.048,31
9.048 L2,000/o INCC.DI ts/r0/2018 tsl04l202r Adimplente

Aval, AF Imóvel, AF

Quotas, CF Recebveis,
Hiooteca

CRI
1464 Sér¡e da 1a

Em¡ssão I HELBOR III 422.177.OOO.OO
R$

422.r17 2,75o/o CDI 2110612019 2710612023 Adimplente
Fiança, AF lmóvel, Cessão

Fi.Ù r.¡áriâ

CRI
1484 Sér¡e da 1a

Em¡ssão I HBR MULT]
ATIVOS

R$ 1.000,00 1 6,00ok IPCA 17/07/2019 2610712034 Adimplente

F¡ança, AF Imóvel, Fundo
de Obras, Fundo de
Despesas, AF Ações,

Cessãô Fi.hr.iáriâ
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CRI

15344 Sérle da 1aa

Em¡ssão I OUTLET
BRASILIA

R$
40.000.000,00

40.000 100,000/o CDI 1910612079 2810712020 Adimplente
AF Imóvel, Fundo de
Reserva, AF Ações, CF

Dire¡tos Cred¡lór¡ôq

cRr
1564 Sérle da 1a

Fmiccãñ I CRT ÞÀRTÂGF
R$

22.500.000.00
22.500 0,02o/o CDI 0110712019 0110712023 Ad¡mplente Fiança, Cessão Fiduciária,

Aliénacão F¡dil.iár¡â

CRI
1574 Sér¡e da la

Fm¡cçãô I CRI PARTAGF
R$

22.500.000.00 22.500 5,51o/o IPCA 0110712019 0t10712034 Adimplente
Fiança, Cessão Fiduclár¡a,

Alienacão FirJrrlár¡a

CRI
160a Série da 1ô

Emlssão I CRI BERRINI
II

R$
17.300.000,00

17.300 7,50o/o IGP-DI 2810812019 221r212032 Adimplente
Fiança, Fundo de Reserua,

Cessão Fiduc¡árla,
Alienacão F¡duclária

[ñ
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ANEXO Vrr - TRTBUTAçÃO

Tratamento f¡scal

Os Titulares dos CRI não devem considerar unicamente as informações contidas abaixo para fins de
avaliar o tratamento tributário de seu investimento em CRI, devendo consultar seus próprios
assessores quanto à tributação específica à qual estarão sujeitos, especialmente guanto a outros
tributos eventualmente aplicáveis a esse investimento ou a ganhos poruentura aufi=ridos em
operações com CRI.

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Pessoas Físicas e JurídÌcas Residentes no Brasíl

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurír,Cicas não-financeiras estão
sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), a ser calculado corn base na

aplicação de alþuotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicação geradora dos rendimentos
tributáveis: (i) até 180 dias: alþuota de 22,5o/o; (ii) de 181 a 360 dias: alrquota de 20o/o; (iii) de
36t a 720 dias: aliquota de 17,5o/o e (iv) acima de 720 diast alíquota de 15olo. Este prazo de
aplicação é contado da data em que o respectivo Titular de CRI efetuou o investimento, até a data
do resgate. Não obstante, há regras especflicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conl'orme sua
qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituição
financeira, sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora cle tÍLulos,
valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de
arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.

O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas juriCicas não-financeiras tributadas com base
no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda devido,
gerando o direito à dedução do Imposto de Renda da Pessoa JuriCica C'IRPJ") apurado em cada
período de apuração. O rendimento também deverá ser computado na base de cálculo do IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Lrquido (''CSLL"), As ahquotas do IRPJ correspondem a 150/o e
adicional de I0o/o, sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o
equivalente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano, Já a alþuota da CSLL, para
pessoas juridicas não-financeiras, corresponde a 9olo, Desde 1o de julho de 2015, os rendimentos
em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras tributadas sob a sistemática não cumulativa,
sujeitam-se à contribuição ao PIS e à COFINS às alþuotas de 0,650lo ê 4o/o, respectivamente. Com
relação aos investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, fundos de investimento,
seguradoras, entidades de previdência privada fechadas, entidades de previdência complementar
abertas, agências de fomento, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de tltulos e
valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do IRRF, Não
obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI por
essas entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo IRPJ,

à aliquota de 15olo e adicionalde 10olo; pela CSLL, à alþuota de20o/o entre 1o de setembro de 2015
e 31 de dezembro de 2018, e à aliquota de 15olo a partir de 1o de janeiro de 2019, de acordo com
a Lei no 13.169, publicada em 7 de outubro de 2015, As carteiras de fundos de investimentos estão
isentas de Imposto de Renda, Ademais, no caso das instituições financeiras, os rendimentos
decorrentes de investimento em CRI estão potencialmente sujeitos à contribuição ao PIS e à COFINS

às ali,quotas de 0,650lo e 4o/o, respectivamente. Para as pessoas físicas, desde 1o de janeiro de 2005,
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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 30, inciso II, da Lei no 11.033/04, De acordo com
a posição da Receita Federal, expressa no atigo 55, parágrafo único, da Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil no 1.585, de 31 de agosto de 2015, tal isenção abrange, ainda, o ganho
de capital auferido na alienação ou cessão dos CRI. Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e
rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável, conforme
previsto no aftigo 76, inciso II, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. A retenção do imposto
na fonte sobre os rendimentos das entidades imunes está dispensada desde que as entidades
declarem sua condição à fonte pagadora, nos termos do artigo 71 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, com a redação dada pela Lei no 9.065 , de 20 de junho de 1995).

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior

Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como regra
geral, o mesmo tratamento cabivel em relação aos rendimentos e ganhos percebidos pelos

residentes no País.

Os investidores pessoa física residentes no exterior, inclusive em país com tributação favorecida,
que invistam em CRI no país também gozam da isenção prevista para as pessoas físicas nacionais,
conforme aftigo 55, II c/c artigo 85, 54o e BB parágrafo único da Instrução Normativa RFB no 1.585,
de 31 de agosto de 2015. Por sua vezt a remuneração auferida por pessoa juri.Cica residente no
exterior está sujeita à regra geral de renda fixa (alQuotas regressivas de 22,5o/o a 15olo). Há um
regime especial de tributação aplicável aos rendimentos e ganhos auferidos pelos investidores não
residentes cujos recursos adentrarem o país de acordo com as normas do Conselho Monetário
Nacional. Nesta hipótese, os rendimentos auferidos por investidores estrangeiros estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, à ahquota de l5o/o, ao passo que os ganhos realízados em ambiente
bursátil, como a 83, são isentos de tributação. Em relação aos investimentos oriundos de países que
não tributem a renda ou que a tributem por alþuota inferior a 20o/o, em qualquer situação há

incidência do imposto de renda à aliquota de 25o/o.

Imposto sobre Operações Financeiras ("IOF")

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, inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as operações de câmbio
relacionadas aos investimentos em CRI, estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à alíquota zero
no íngresso e à alþuota zero no retorno, conforme Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de2007,
e alterações posteriores. Em qualquer caso, a ali,quota 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.

Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários ("IOF/Títulos")

As operações com CRI estão sujeitas à alírquota zero do lOF/Tltulos, conforme Decreto no 6.306, de
14 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alírquota do IOF/Títulos
pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de L,50o/o

ao dia, relativamente a operações ocorridas após este eventual aumento.
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ANEXO VIII - FATORES DE RISCO

Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRI, os potenciais Investidores deverão
considerar cuidadosamentg à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de investimento,
os fatores de risco descritos abaixo, devidamente assessorados por seus assessores jurídicos e/ou
financeiros.

Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Emissora e dos demais paftícipantes
da presente Ofefta podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer dos riscos abaixo
relacionados. Caso quaisquer dos riscos e incertezas aqui descritos se concretizem, os negócios, a
situação frnanceira, os resultados operacionais da Emissora e/ou da Devedora poderão ser afetados
de forma adversa, considerando o adimplemento de suas obrigações no âmbito da Oferta.

Este Anexo VIII contém apenas uma descrição resumida dos termos e condições dos CRI e das
obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Oferta. É essencial e indispensável que os
Investidores leiam o Termo de Securitização e compreendam integralmente seus termos e
condições, os quais são específicos desta operação e podem diferir dos termos e condições de outras
operações envolvendo o mesmo risco de crédito.

Para os efeitos deste Anexo VIII, quando se afirma que um risco, incefteza ou problema poderá
produzir, poderia produzir ou produziria um "efeito adverso" sobre a Emissora e/ou a Devedora,
quer se dizer que o risco, incerteza poderá, poderia produzir ou produziria um efeito adverso sobre
os negócios, a posição financeha, a liquidez, os resultados das operações ou as perspectivas da
Emissora e/ou da Devedora, conforme o casq exceto quando houver indicação em contrário ou
conforme o conþrto requeira o contrário. Devem-se entender expressões similares nesta Seção
com o poss u indo ta m bém s ig n ifica dos seme I ha n tes.

Os riscos descritos abaixo não são exaustivos. Outros riscos e inceftezas ainda não conhecidos ou
que hoje sejam considerados imateriais, também poderão ter um efelto adverso sobre a Emissora
e sobre a Devedora, e/ou a Emissora. Na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo os CRI podem
não ser pagos ou ser pagos apenas parcialmente, gerando uma perda para o Investidor

RISCOS RELACIONADOS AO AMBIENTE MACRO ECONOMICO

fnfu¡ferência do Governo Brasileiro na economia

O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, ocasionalmente, modificar sua
política econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio,
remessas de capital e limites à importação, entre outras medidas que podem ter um efeito adverso
relevante nas atividades da Emissora, da Devedora e das demais participantes da Oferta. A inflação
e algumas medidas governamentais destinadas a combatê-la geraram, no passado, significativos
efeitos sobre a economia brasileira, inclusive o aumento das taxas de juros, a mudança das polfticas

fiscais, o controle de preços e salários, a desvalorização cambial, controle de capital e limitação às
importações, entre outros efeitos. As atividades, a situação financeira e os resultados operacionais
da Emissora, da Devedora e dos demais participantes da Oferta poderão ser prejudicados de
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maneira relevante devido a modificações nas polflicas ou normas que envolvam ou afetem: (i) taxas
de juros; (ii) controles cambiais e restrições a remessas para o exterior; (iii) flutuações cambiais;
(iv) inflação; (v) liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; (vi) política fiscal;
(vii) polltica de abastecimento, inclusive criação de estoques reguladores de commodities; e
(viii) outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que

o afetem. A incefteza quanto à implementação de mudanças nas políticas ou normas que venham
afetar os fatores acima mencionados ou outros fatores no futuro poderá contribuir para um aumento
da volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. Tal incefteza e outros acontecimentos
futuros na economia brasileira poderão prejudicar as atividades e resultados operacionais da
Emissora, da Devedora e dos demais participantes da Ofefta, o que poderá afetar a capacidade de

adimplemento dos CRL

Política Monetá ria Brasileira

O Governo Brasileiro estabelece as diretrizes da política monetária e define a taxa de juros brasileira,
com objetivo de controlar a ofefta de moeda no país e as taxas de juros de curto prazo,levando em

consideração os movimentos dos mercados de capitais internacionais e as polÍticas monetárias dos

outros países, A eventual instabilidade da polftica monetária brasileira e a grande variação nas taxas
de juros podem ter efeitos adversos sobre a economia brasileira e seu crescimento, com elevação
do custo do capital e retração dos investimentos, Adicionalmente, pode provocar efeitos adversos
sobre a produção de bens, o consumo, os empregos e a renda dos trabalhadores e causar um
impacto no setor imobiliário e nos negócios da Emissora, da Devedora e dos demais pafticipantes

da Ofefta, o que pode afetar a capacidade de pagamento dos CRL Em contrapartida, em caso de
redução acentuada das taxas de juros, poderá ocorrer elevação da inflação, reduzindo os

investimentos em estoque de capital e a taxa de crescimento da economia, bem como trazendo
efeitos adversos ao país, podendo, inclusive, afetar as atividades da Devedora e sua capacidade de
pagamento.

Efeitos dos mercados internaciona is

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em

diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive economias
desenvolvidas e emergentes. Embora a conjuntura econômica desses países seja significativamente
diferente da conjuntura econômica do Brasil, a reação dos investidores aos acontecimentos nesses

outros países pode causar um efeito adverso sobre a economia nacional e o valor de mercado dos
títulos e valores mobiliários emitidos no mercado de capitais doméstico. Crises em outros países de
economia emergente ou políticas econômicas diferenciadas podem reduzir o interesse dos
investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, incluindo os CRI, o que poderia
prejudicar seu preço de mercado, Ademais, acontecimentos negativos no mercado financeiro e de

capitais brasileiro, eventuais notícias ou indícios de corrupção em companhias abertas e em outros
emissores de tÍLulos e valores mobiliários e a não aplicação rigorosa das normas de proteção dos
investidores ou a falta de transparência das informações ou, ainda, eventuais situações de crise na

economia brasileira e em outras economias poderão influenciar o mercado de capitais brasileiro e

impactar negativamente os títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. Condições de mercado
negativas em outros países, mesmo aqueles de economias desenvolvidas, ainda que possam diferir
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consideravelmente das condições econômicas brasileiras, podem provocar reações dos investidores,
reduzindo o interesse pelos investimentos no mercado brasileiro e causando, por consequência, um
impacto no balanço de pagamentos, o que pode 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, e [Im efeito adverso no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários
de emissores brasileiros e no preço de mercado dos CRI. Igualmente, eventual elevação significativa
nos índices de inflação brasileiros e a atual desaceleração da economia americana podem trazer
impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando
despesas com empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos por empresas
brasileiras. Em consequência dos problemas econômicos em vários países de mercados
desenvolvidos em anos recentes, os investidores estão mais cautelosos e prudentes em examinar
seus investimentos, causando retração no mercado, Essas crises podem produzir uma evasão de
dólares do Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras enfrentem custos mais altos para

captação de recursos, tanto nacionalmente como no exterior, reduzindo o acesso aos mercados de
capitais internacionais. Desta forma eventuais crises nos mercados internacionais e eventual
redução do volume de investimentos estrangeiros no Brasil podem afetar o mercado de capitais
brasileiro e ocasionar uma redução ou falta de liquidez para os CRI da presente Emissão, bem como
afetar os resultados financeiros da Devedora, o que pode levar a um impacto adverso negativo nos
CRI.

fnflação

No passado, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e vários momentos de
instabilidade no processo de controle inflacionário, As medidas governamentais promovidas para

combater a inflação geraram 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 da moeda (denominado Plano Real) que teve sucesso na redução da inflação. Desde
então, no entanto, por diversas razões, tais como crises nos mercados financeiros internacionais,
mudanças da polltica cambial, eleições presidenciais, entre outras ocorreram novos "repiques"
inflacionários. A elevação da inflação poderá reduzir a taxa de crescimento da economia, causando,
inclusive, recessão no país, o que pode afetar adversamente os negócios da Devedora, influenciando
negativamente sua capacidade produtiva e de pagamento.

Eventual rebaixamento na classificação de risco (rating) do Brasil poderá acarretar na
redução de liguidez dos CRf para negociação no mercado secundário

Para se realizar uma classificação de risco (rating), são analisadas as condições políticas, financeiras
e econômicas do país. Fatores polÍtico-econômicos, os quais estão fora do controle da Emissora,
poderão levar ao rebaixamento da classificação de risco do Brasil. Eventual rebaixamento de
classificação, obtido durante a vigência dos CRI, poderá obrigar determinados investidores (tais
como entidades de previdência complementar) a aliená-las, de forma a afetar negativamente seu
preço e sua negociação no mercado secundário,
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Rrscos DA oPERAçÃO

Não existe iurisprudência frrmada acerca da securitização, o que pode acarretar perdas
por parte dos fnvestidores

Em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais
brasileiro em relação às estruturas de securitização, em situações de litígio e/ou falta de pagamento
poderá haver perdas por pafte dos Investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para
promoção da eficácia da estrutura adotada para os CRI, na eventualidade de necessidade de
reconhecimento ou exigibilidade por meios judiciais de quaisquer de seus termos e condições
específicos ou ainda pelo eventual não reconhecimento pelos tribunais de tais indexadores por
qualquer razão.

Os Créditos Imobiliários constituem o Patrimônio Separado, de modo gue o atraso ou a
falta do recebimento dos valores decorrentes dos Créditos fmobiliários, assim como
qualguer atraso ou falha pela Emissora ou a insolvência da Emissora, poderá afetar
negativamente a capacidade de pagamento das obrigações decorrentes dos CRL

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos, tendo como objeto social a cessão e
securitização de créditos por meio da emissão de tÍtulos lastreados nesses créditos, cujos
patrimônios são adm i nistrados separadamente.

O Patrimônio Separado tem como única fonte os recursos decorrentes dos Créditos Imobiliários.

Qualquer atraso, falha ou falta de recebimento destes pela Emissora poderá afetar negativamente
a capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos respectivos CRI, sendo que caso
os pagamentos dos Créditos Imobiliários tenham sido realizados pela Devedora, a Devedora não
terá qualquer obrigação de fazer novamente tais pagamentos.

Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir
temporariamente a administração do Patrimônio Separado. Em assembleia, os Titulares dos CRI
poderão deliberar sobre as novas normas de administração Patrimônio Separado ou optar pela

liquidação deste, que poderá ser insuficiente para quitar as obrigações da Emissora perante os

respectivos Titulares dos CRI.

Risco relacionado à Remuneração dos Créditos Imobiliários

A Súmula no 176, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que é nula a cláusula que

sujeita o devedor ao pagamento de juros de acordo com a Täxa DI divulgada pela 83. Dessa forma,
há a possibilidade de, em eventual disputa judicial, a Súmula no 176 vir a ser aplicada pelo Poder
Judiciário para considerar que a Taxa DI não é válida como fator de remuneração dos CRL Em se

concretizando esta hipótese, o índice que vier a ser indicado pelo Poder Judiciário para substituir a
Taxa DI poderá ampliar o descasamento entre os juros relativos à Remuneração dos CRI e/ou
conceder aos Titulares dos CRI uma remuneração inferior à atual Remuneração dos CRI.
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Risco da fnsuficiência da Garantia

O valor da Alienação Fiduciária, vinculada aos CRI, pode não ser suficiente para resgate e
amortização dos CRI. Possíveis variações no mercado poderão, eventualmente, impactar em tais
valores, de forma positiva ou negativa, durante todo o prazo da Emissão. As variações de preço no
mercado estão vinculadas predominante, mas não exclusivamente, à relação entre a demanda e a
oferta de imóveis de mesmo pefil, bem como à respectiva depreciação, obsolescência e adequação
para outras atividades diferentes daquelas exercidas pelos respectivos proprietários. E, em
determinadas circunstâncias, a Alienação Fiduciária poderá não possibilitar o integral cumprimento
das obrigações do Patrimônio Separado, ocasião em que a Emissora, depois de executadas a

Alienação Fiduciária, poderá não dispor de outras fontes de recursos para satisfação do direito de
crédito dos Investidores.

Falta de Constituição da Alienação Fiduciária

A constituição da Alienação Fiduciária, mediante registro no competente Cartório de Registro de
Imóveis, não se encontra formalizada até a data de assinatura deste Termo de Securitização e não
é condição para líquidação financeira dos CRI. Sendo assim, o registro da Alienação Fiduciária nos
competentes Cartório de Registro de Imóveis será posterior à subscrição e integralização dos CRI e
ao pagamento da cessão dos Créditos Imobiliários. Há, podanto, risco de atrasos, perda da
prioridade em relação ao registro da garantia ou, eventualmente, de impossibilidade na constituição
da Garantia, principalmente em decorrência de burocracia e exigências cartoriais, e o risco de os

investidores dos CRI não se beneficiarem da Alienação Fiduciária para recuperar seu investimento
por falta de registro, caso seja necessária excussão da Alienação Fiduciária, ou mesmo sua oposição
perante terceiros.

Contingências Envolvendo Antecessores dos fmóveis

Não é possível afirmar a existência de eventuais contingências, incluindo execuções fiscais, ações
cíveis e trabalhistas, contra os antecessores dos Imóveis, atualmente detidos pela Devedora, que
poderiam representar algum impedimento à sua transferência para a Devedora à época da
respectiva transferência. Se houver eventuais contingências, incluindo execuções fiscais ou ações
cíveis, envolvendo os antecessores dos Imóveis, que representassem algum impedimento à sua

alienação para a Devedora, a propriedade dos Imóveis poderá ser questionada e considerada nula,
e a eventual excussão da Alienação Fiduciária poderá não ser suficiente para o pagamento de todos
os valores devidos em virtude dos CRL

Risco de Eficácia da Alienação Fiduciária do Imóvel

A Alienação Fiduciária dos Imóveis outorgada em garantia do cumprimento das obrigações
assumidas pela Devedora no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures poderá ter a eficácia
de sua execução diminuida ou mesmo desconstituída, nos termos da Súmula 308 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ, em relação aos promitentes compradores de boa-fé adimplentes dos
respectivos instrumentos de promessa de compra e venda que tenha como objeto quaisquer dos
Imóveis.
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A presente Ofefta é dispensada de registro perante a CVM

A presente Oferta será distribuiCa nos termos da Instrução CVM 476 e, poftanto, está
automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma que as informações prestadas
pela Emissora e pelo Coordenador Lider não foram objeto de análise pela referida autarquia federal,
podendo a CVM, caso analise a Emissão fazer eventuais exigências e até, determinar o seu
cancelamento, o que poderá afetar o Investidor.

Risco de Estrutura

A presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada", desta forma e pelas características
inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico considera um
conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos, títulos de crédito
e valores mobiliários, tendo por diretrizes a legislação em vigor. Em razão da pouca maturidade e
da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a operações
de CRI, em situações atípicas ou conflitantes, poderá haver perdas por parte dos Investidores em
razão do dispêndio de tempo e recursos para promoção da eficácia do arcabouço contratual, bem
como poderão existir questionamentos relacionados à estrutura da operação que envolve o CRI, na

eventualidade de necessidade de reconhecimento ou exigibilidade por meios judiciais de quaisquer
de seus termos e condições específicos.

Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no recebimento de
recursos decorrentes dos Créditos Imobiliá rios

A Emissora, na qualidade de adquirente dos Créditos Imobiliários, e o Agente Fiduciário, nos termos
do aftigo 11 da Instrução CVM 583, são responsáveis por realizar os procedimentos de execução
dos Créditos Imobiliários, de modo a garantir a satisfação do crédito dos Titulares dos CRI, em caso
de necessidade.

A realização inadequada dos procedimentos de execução dos Créditos Imobiliários por parte da
Emissora ou do Agente Fiduciário, em desacordo com a legislação ou regulamentação aplicável,
poderá prejudicar o fluxo de pagamento dos CRL

Adicionalmente, em caso de atrasos decorrentes de demora em razão de cobrança judicial dos
Créditos Imobiliários também pode ser afetada a capacidade de satisfação do crédito, afetando
negativamente o fluxo de pagamentos dos CRL

Risco de pagamento das despesas pela Devedora

Nos termos do presente Termo de Securitização, todas e quaisquer despesas relacionadas à Oferta
e à Emissão, se incorridas, serão arcadas exclusivamente, direta e/ou indiretamente, pela Devedora.
Adicionalmente, em nenhuma hipótese a Emissora possuirá a obrigação de utilizar recursos próprios
para o pagamento de Despesas.
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Desta forma, caso a Devedora não realize o pagamento das Despesas, estas serão supoftadas pelo

Patrimônio Separado e, caso este não seja suficiente, pelos Titulares dos CRI, o que poderá afetar
negativamente os Titulares dos CRI.

Não Prevalência Perante Débitos Fiscais, Previdenciários ou Trabathistas

O Termo de Securitização instituiu Regime Fiduciário sobre a CCI, de forma que esta esteja vinculada
à liquidação dos CRI e destacada do patrimônio do Patrimônio Separado. Não obstante, o artigo 76
da MP 2,158/35 dispõe que o Regime Fiduciário sobre os CRI e o Patrimônio Separado estabelecidos
pelo Termo de Securitização não produzem efeitos em relação aos débitos de natureza fiscal,
previdenciária ou trabalhista da Emissora, ainda que em viftude de outras operações por esta
realizadas. Dessa forma os credores fiscais, previdenciários ou trabalhistas que a Emissora
eventualmente venha a ter, poderão concorrer de forma privilegiada com os titulares dos CRI sobre
o produto de realização dos Créditos Imobiliários em caso de falência, ainda que integrantes do
Patrimônio Separado, Portanto, caso a Emissora não honre suas obrigações físcais, previdenciárias

ou trabalhistas, a CCI poderá vir a ser acessada para a liquidação de tais passivos, afetando a

capacidade da Emissora de honrar suas obrigações sob os CRI.

RISCOS DOS CRI E DA OFERTA

Riscos relacionados à Tributação dos CRf

Os rendimentos gerados por aplicação em CRI por pessoas físicas estão atualmente isentos de
imposto de renda, por força do artigo 3o, inciso II, da Lei 11.033, isenção essa que pode sofrer
alterações ao longo do tempo. Eventuais alterações na legislação tributária eliminando a isenção

acima mencionada, criando ou elevando aliquotas do imposto de renda incidentes sobre os CRI, a
criação de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou aplicação da legislação tributária
por parte dos tribunais ou autoridades governamentais poderão afetar negativamente o rendimento
lþuido dos CRI para seus titulares.

Falta de liguidez dos CRf

Aínda não está em operação no Brasil o mercado secundário de CRI de forma ativa e não há

nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI que permita
sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários, caso decidam pelo desinvestimento.
Dessa forma, o investidor que subscrever ou adquirir os CRI poderá encontrar dificuldades para

negociá-los com terceiros no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o
investimento nos CRI até a Data de Vencimento.

Portanto, não há qualquer garantia ou cedeza de que o titular do CRI conseguirá liquidar suas
posições ou negociar seus CRI pelo preço e no momento desejado, e, portanto, uma eventual
alienação dos CRI poderá causar prejuÍzos ao seu titular.
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Restrição à negociação dos CRI que somente poderão ser negociados enwe rnvestidores
Qualificados

Os CRI somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores mobiliários
depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada subscrição ou aquisição pelos Investidores
Profissionais, conforme disposto no aftigo 13 da Instrução CVM 476, e uma vez verificado o
cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações previstas no artigo 17 da referida Instrução CVM

476, obsewado ainda o disposto no caput do artigo 15 da Instrução CVM 476 em relação à

negociação dos CRI entre Investidores Qualificados, assim definidos nos termos do artigo 9-B da
Instrução CVM 539, bem como as exceções estabelecidas em seus parágrafos 10 e 20, conforme
aplicáveis.

Sendo assim, os Investidores Profissionais deverão observar as restrições para negociação dos CRI

nos termos da regulamentação vigente.

Limitação do número de subscritores

Nos termos da Instrução CVM 476, no âmbito das ofeftas públicas de valores mobiliários com
esforços restritos, tal como a Oferta, somente é permitida a procura de, no máximo, 75 (setenta e
cinco) Investidores Profissionais e os valores mobiliários ofertados somente podem ser subscritos
por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. Em razão dessa limitação, após a
conclusão da Oferta não haverá pulverização dos CRI entre Investidores Profissionais e, poftanto,
poderá não haver um grupo representativo de Titulares dos CRI, o que poderá ocasionar um impacto
na liquidez dos CRI no mercado secundário,

Quórum de deliberação em Assembleia Geral

Algumas deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas por maioria simples
dos presentes nas respectivas Assembleias Gerais, e, em certos casos, há a exigência de quórum
qualificado, nos termos deste Termo de Securitização e da legislação pertinente. O titular de
pequena quantidade de CRI pode ser obrigado a acatar determinadas decisões contrárias ao seu

interesse, não havendo mecanismos de venda compulsória no caso de dissidência do Titular do CRI

em determinadas matérias submetidas à deliberação em Assembleia Geral. Além disso, a
operacionalização de convocação e realização de Assembleias Gerais poderá ser afetada
negativamente em razão da grande pulverização dos CRI, o que levará a eventual impacto negativo
para os Titulares dos CRL

Alteração do local de pagamento em caso de vencimento antecipado dos CRI

Os pagamentos relacionados aos CRI são efetuados utilizando o sistema de liquidação e
compensação eletrônico administrado pela 83, instituição na qual os CRI estão eletronicamente
custodiados. Caso seja declarado o vencimento antecipado dos CRI, a 83 deixará imediatamente de
realizar a custódia eletrônica dos CRI, impossibilitando que os pagamentos continuem sendo
realizados através de seu s¡stema de liquidação e compensação.
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Assim, em conformidade com o Termo de Securitização, os pagamentos realizados após a declaração
de vencimento antecipado dos CRI serão disponibilizados, pela Emissora, em sua sede, aos
respectivos Titulares dos CRI.

Portanto, em caso de vencimento antecipado dos CRI, os Titulares dos CRI poderão enfrentar
dificuldades operacionais para receberem os valores que lhes são devidos.

Ausência de diligência legal das informações do Formulário de Referência da Emissora e ausência
de opinião legal relativa às informações do Formulário de Referência da Emissora

As informações do Formulário de Referência da Emissora não foram objeto de diligência legal para
fins desta Ofefta e não foi emitida opinião legal sobre a veracidade, consistência e suficiência das
informações, obrigações e/ou contingências constantes do Formulário de Referência da Emissora,
Adicionalmente, não foi obtido parecer legal do assessor jurídico da Oferta sobre a consistência das
informações fornecidas no Formulário de Referência com aquelas analisadas durante o procedimento
de diligência legal na Emissora.

Risco de Auditoria Jurídica Restrita

No âmbito da Operação, está sendo realizada auditoria jurídica com escopo reduzido ("Auditoria
Jurídica"). Tal Auditoria Jurídica não foi concluída na presente data, e está sendo conduzida por
escritório de advocacia especializado no setor imobiliário e de mercado de capitais, e tem como
escopo as principais ceftidões fiscais e forenses relacionadas à Devedora e às SPEs. Desta forma,
não é possÍvel assegurar a inexistência de pendências que possam afetar a capacidade de
pagamento dos CRI ou a devida constituição da Alienação Fiduciária. Isto porque a Auditoria Jurídica
não tem o condão de ser exaustiva e pode não ser capaz de identificar todos os eventuais e
potenciais passivos e riscos para a Emissão. Desta forma, caso surjam eventuais passivos ou riscos
não mapeados na Auditoria Jurídica, o fluxo de pagamento dos CRI ou mesmo o processo e valor
de excussão da Alienação Fiduciária poderão sofrer impactos negativos, fatos estes que podem

impactar o retorno financeiro esperado pelos Investidores ou, ainda, resultar no efetivo
inadimplemento das Obrigações Garantidas, com perda podendo chegar à total¡dade dos
investimentos realizados pelos Investidores quando da aquisição dos CRL

Ausência de Coobrigação da Emissora

Os Patrimônios Separados constituídos em favor dos Titulares dos CRI não contam com qualquer
garantia flutuante ou coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos

Titulares dos CRI dos montantes devidos conforme este Termo de Securitização depende do
recebimento das quantias devidas em função dos Créditos Imobiliários, em tempo hábil para o
pagamento dos valores decorrentes dos CRI. A ocorrência de eventos que afetem a situação
econômico-financeira da Devedora, como aqueles descritos nesta Seção, poderá afetar
negativamente os Patrimônios Separados e/ consequentemente, os pagamentos devidos aos
Titulares dos CRL
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RISCOS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

O risco de Concentração dos Créditos Imobiliários pode afetar adversamente os CRI

A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da emissão dos CRI
depende do adimplemento, pela Devedora, dos pagamentos decorrentes dos Créditos Imobiliários,
bem como da capacidade de a Emissora de cumprir com obrigações no âmbito dos Documentos da
Operação.

Os Créditos imobiliários que lastreiam a presente emissão são devidos 100% pela Devedora,
podendo, em alguns casos, serem objeto de vencimento antecipado, Adicionalmente, o Patrimônio
Separado, constítuído em favor dos Titulares dos CRI, 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, em tempo
hábil para o pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRL Eventual inadimplemento dessas
obrigações pela Devedora e/ou pela Emissora poderá afetar negativamente o fluxo de pagamentos
dos CRI e a capacidade do Patrimônio Separado de suportar suas obrigações, conforme
estabelecidas neste Têrmo de Securitização.

Podanto, uma vez que o pagamento das remunerações e amortização dos CRi depende do
pagamento integral e tempestivo, pela Devedora, dos respectivos Créditos Imobiliários, a ocorrência
de eventos internos ou externos que afetem a situação econômico-financeira da Devedora 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
no Termo de Securitização.

Os CRI poderão ser objeto de Resgate Antecipado Facultativo, Amoftização Extraordinária
Facultativa e Amoftização Extraordinária Obrigatória nos termos previstos neste Termo de
Securitização, o que poderá impactar de maneira adversa na liquidez dos CRI no mercado
secundário,

Conforme descrito neste Termo de Securitização, haverá o Resgate Antecipado dos CRI ou
Amortização Extraordinária Obrigatória dos CRI na ocorrência do Resgate Antecipado Facultativo
das Debêntures, do Resgate Antecipado Facultativo Total decorrente de Alteração Tributária ou
Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão de
Debêntures. Ademais, poderá haver Amortização Extraordinária Obrigatória dos CRI por conta da
possibilidade de Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures por decisão única e
exclusiva da Devedora, independentemente da Emissora ou dos Titulares do CRL

A Amoftização Extraordinária Obrigatória dos CRI poderá impactar de maneira adversa na liquidez
dos CRI no mercado secundário, podendo gerar dificuldade de reinvestimento do capital investido
pelos investidores à mesma taxa estabelecida para os CRI

No caso do Resgate Antecipado dos CRI poderá não haver recursos suficientes no patrimônio

Separado para a quitação das obrigações perante os Titulares dos CRL Consequentemente, os
Titulares dos CRI poderão sofrer perdas financeiras em decorrência de tais eventos, inclusive por
tributação, pois: (i) não há qualquer garantia de que existirão outros ativos no mercado com risco
e retorno semelhante aos CRI; (ii) a rentabilidade dos CRI poderia ser afetada negativamente; e

I
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(iii) a atual legislação tributária referente ao imposto de renda determina alírquotas diferenciadas
em decorrência do prazo de aplicação, o que poderá resultar na aplicação efetiva de uma aliquota
superior à que seria aplicada caso os CRI fossem liquidados na sua Data de Vencimento.

Risco de Concentração e efeitos adversos na Remuneração e Amortízação

Os Créditos Imobiliários são devidos, em sua totalidade, pela Devedora. Nesse sentido, o risco de
crédito do lastro dos CRI está concentrado na Devedora, sendo que todos os fatores de risco
aplicáveis a ela, a seu setor de atuação e ao contexto macro e microeconômico em que ela está
inserida são potencialmente capazes de influenciar adversamente a capacidade de pagamento dos
Créditos Imobiliários e, consequentemente, a amortização e a remuneração dos CRI.

RISCOS RELACIONADOS A EMISSORA

Para consultar a descrição completa referente aos riscos enfrentados pela Emissora ou aos quais
estão sujeitos investimentos no Brasil em geral, os Investidores Profissionais devem consultar o
Formulário de Referência da Emissora, disponível no site Emissora (www.habitasec.com), no site da
CVM (www.cvm.gov.br) e no site da 83 (www,b3,com.br). Os negócios, situação financeira, ou
resultados da Emissora podem ser adversa e materialmente afetados por esses riscos. Riscos

adicionais que não são atualmente do conhecimento da Emissora ou que ela julgue, nesse momento,
ser de pequena relevância, também podem vir a afetar os seus negócios e/ consequentemente, sua

situação financeira.

Riscos Relativos à Responsabilização da Emissora por prejuízos aos Patrimônios
Separados

Nos termos do parágrafo único do artigo 12 da Lei 9.51411997, a totalidade do patrimônío da
Emissora responderá pelos prejuízos que esta causar por descumprimento de disposição legal ou
regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do
Patrimônio Separado. No entanto, o capital social da Emissora era, na data base de 30 de setembro
de 2019, de R$900.000,00 (novecentos mil reais), que corresponde a aproximadamente 0,460/o
(quarenta e seis centésimos por cento) do Valor Total da Emissão. Sendo assim, caso a Emissora
seja responsabilizada pelos prejuízos aos Patrimônios Separados, o patrimônio da Emissora não será
suficiente para indenizar os Titulares dos CRI.



Período

Data de
Vencimento da
Debentures -

(Tegra)

Preço
Unitário

Saldo Devedor
Debentures - (Tegra)

Taxa de
AmoÉização da

Debentures (TAi)

Pagamento de
Juros da

Debentures?

1 2410r12020 R$1.000,00 R$19s.000.000,00 0,00000/o Sim

2 Sim

3 24107 12020 R$1.000,00 R$195.000.000,00 0,0000o/o Sim

4 Sim

5 221011202r R$800,00 R$156.000.000,00 0,0000o/o Sim

6

7 231071202r R$600,00 R$117.000.000,00 0,00000/o Sim

I
9 24/0r12022 R$400,00 R$78.000.039,00 0,0000o/o Sim

11 22/0712022 R$200,00 R$39.000.019,50 0,00000/o Sim

t2 R$0,00 Sim

ANEXO rX - TABELA DE AMORTTZAçÃO

O cálculo da amoftização do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI será realizado nas Datas de
Pagamento da Amortização acima indicadas, da seguinte forma:

ý

Período:
Data de

Vencimento do
CRI

Valor Global da
170a Série

Preço Unitário
(P.u.) (sD¡) -

170a Série

Taxa de AmoÉização
em relação ao Saldo

Devedor (Tai)

Pagamento
de Juros?

1 2710r12020 R$ 195.000.000,00 R$1.000,00 0,0000o/o Sim

2 Sim

3 27 107 12020 R$195.000.000,00 R$1.000,00 0,0000o/o Sim

4

5 2sl0Ll202r R$ I 56.000.000,00 R$800,00 0,00000/o Sim

6 Sim

7 261071202r R$1 17.000.000,00 R$600,00 0,0000o/o Sim

I
9 2sl0r/2022 R$78,000.039,00 R$400,00 0,0000o/o Sim

10 5im

11 2s/0712022 R$39.000.019,50 R$200,00 0,0000o/o Sim

L2
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AAi =(VNexTAi)xAMi

Onde:

AAi = Valor unitário da i-ésima parcela de amoftização, calculado com B (oito) casas,decimais, sem
a rredondamento ("AAi"),

VNe = Conforme definido acima.

TAi = Taxa da i-ésima parcela de amortização, informada com 4 (quatro) casas decimais, conforme
os percentuais informados na tabela acima.

AMi = Amortização mínima do i-ésimo período calculado com 10 (dez) casas decimais, com
arredondamento, de acordo com a seguinte condicionante:

Se: VNe/SDIS1; AMi=O

Se: VNe/SDi>1; AMi=((VNe-SDi)/(VNe xTAi))

Onde:

SDi = Saldo devedor unitário no i-ésimo período, conforme informado na tabela acima ("SDi")

O cálculo da parcela bruta do CRI (PMT) será calculada da seguinte forma:

Pi=AAi+J

Onde:

Pi = Valor da i-ésima parcela bruta do CRL

AAi = Conforme definido acima.

J = Conforme definido acima.

Observação: para fins de esclarecimento acerca da fórmula acima, caso o VNe seja menor ou igual
ao SDi na Data de Pagamento da Amortização das Debêntures, a Devedora ficará desobrigada do
pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures na respectiva Data de Pagamento
da Amortização das Debêntures, dado que o AAi será igual a zero. Nesta hipótese, a Emissora
tomará as providências necessárias para fins da liquidação automática do referido evento no sistema
da 83, de modo que não haja caracterização de descumprimento de obrigação pecuniária pela

Devedora.

I
4
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ANEXO X - ESCRITURA DE EMISSÃO ON CCr

INSTRUMENTO PARTICUTAR DE ESCRITURA DE EMISSÃO Or CÉOUU OE

cRÉDITo IMoBILIÁRIo soB A FoRMA EscRITURAt

entre

HABITASEC SECU RITIZADORA S.A.

na qualidade de Emissora

vónn< DrsrRrBUrDoRA DE TÍTULos E vAroREs MoBrLrÁRros LTDA.

na qualidade de Custodiante

TEGRA INCORPORADORA S.A.

na qualidade de interveniente anuente

15 de outubro de 2019,

M

B5



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DE EMISSÃO DE CÉDULA DE cRÉDITo
IMOBILIÁRIO SOB A FORMA ESCRITURAL

Pelo presente instrumento particular firmado nos termos da Lei no 10.931, de 2 de agosto de
2004 ("Lei 10.931"), as partes:

(3) HABITASEC SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima de capital abefto, com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894, 9o andar,
conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o no 09.304.4Z7|OOO7-58, neste ato representada na

forma de seu estatuto social ("Emissora" ou "securitizadora");

(4) vóRTx DrsrRrBuIDoRA DE TÍTULos E vALoREs MoBrlrÁn¡os LTDA., sociedade
com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no2277, conjunto
202, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o no 22.670.50010001-88, neste ato representada na

forma de seu contrato social, na qualidade de agente fiduciário nomeado nos termos do artigo 10o

da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada ("Lei 9.514197") e da Instrução
da CVM no 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada ("Custodiante");

E, na qualidade de interveniente anuente:

(5) TEGRA INCORPORADORA S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, no 14.26!, I4o e
15o andares, ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-OOO, inscrita no

CNPJ/ME sob no 07.700.55710001-84, neste ato representada na forma de seu estatuto social
("Devedora" ou "Interveniente Anuente");

A Emissora, o Custodiante e a Interveniente Anuente (quando mencionadas em conjunto,
simplesmente como "Partes" e, individual e indistintamente, como "Parte") formalizam, neste ato,
o " Instrumento Pafticular de Escritura de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário sob a Forma
Escritural'("Escritura de Emissão de CCI"), mediante as seguintes cláusulas e condições:

CONSTDERANDO QUE:

(¡) em 25 de outubro de 2019, a Devedora emitiu em favor da Securitizadora, 195.000 (cento

e noventa e cinco mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a

ser convolada em garantia real, em série única, de sua Ba emissão ("Debêntures"), as quais serão

objeto de colocação privada, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal
Unitário das Debêntures"), totalizando o montante de R$195.000.000,00 (cento e noventa e
cinco milhões de reais) ("Valor da Emissão das Debêntures"), nos termos do "Instrumento
Pafticular de Escritura da Ba Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da

Espécie Quirografária, a ser Convolada em Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada,

da Tegra Incorporadora 5.A.", conforme aditado, celebrado em 15 de outubro de 2019, entre a
Devedora, a Emissora e o Custodiante ("Escritura de Emissão de Debêntures");

(i¡) nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, a Devedora se obrigou a pagar à

Securitizadora/ na qualidade de debenturista, o Valor Nominal Unitárío das Debêntures, acrescido



de juros remuneratórios equivalentes a 100,00% (cem por cento) da variação acumulada das taxas
médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, eltragrupo, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela 83 S.A, - Brasil, Bolsa,

Balcão ("83"), disponivel na página na internet (http://www.b3.com.br), acrescida

exponencialmente de um spread ou sobretaxa, definido de acordo com o Procedimento de
Bookbuilding (conforme definido abaixo), de I,l0o/o (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada de forma exponencial e cumulativa pro
rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures
ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, desde a primeira data de

integralização das Debêntures, ou da data de inkio do últ¡mo período de capitalização das

Debêntures, conforme o caso, inclusive, até a data de pagamento da remuneração das Debêntures,
exclusive, nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures ("Créditos Imobiliários");

(¡¡¡) nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, a Devedora comprometeu-se a utilizar
os Créditos Imobiliários para o reembolso dos montantes despendidos pela Devedora ou pelas SPEs

(conforme definido abaixo) na aquisição dos terrenos e/ou gastos imobiliários, conforme descritos
no Anexo I da Escritura de Emissão de Debêntures, observado que tais aquisições foram realizadas

anteriormente à emissão das Debêntures, e, consequentemente, à emissão dos CRI, dentro dos

últimos 24 (vinte e quatro) meses contados do envio da comunicação de encerramento da Oferta
(conforme definido abaixo) à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM");

(¡v) a Emissora é uma companhia securitizadora de créditos imobiliários devidamente registrada
perante a CVM, nos termos da Instrução da CVM no 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada ("Instrução CVM 414"), e tem por objeto social a aquisição e a posterior securitização
de créditos imobiliários, com a emissão de certificados de recebiveis imobiliários na forma do aftigo
Bo da Lei 9.574;

(v) a Securitizadora subscreveu a totalidade das Debêntures e, consequentemente, adquiriu os

Créditos Imobil iários;

(v¡) a Securitizadora tem o interesse em emitir 1 (uma) cédula de crédito imobiliário,
representando os Créditos Imobiliários das Debêntures, na forma escritural, por meio da celebração
da presente escritura de emissão de CCI ("CCI");

(vii) a CCI, representativa da totalidade dos Créditos Imobiliários integrará o lastro dos

ceftificados de recebÍveis imobiliários ("CRI"), os quais serão ofeftados por meio de distribuição
pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM no 476, de 16 de
janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476" e "Ofetta", respectivamente), da 1a

série da 170a emissão de CRI da Emissora, conforme o "Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da la Série da 170a Emissão da Habitasec Securitizadora 5.,4." ("Termo de
Securitização");

(viii) em garantia do integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais e
acessórias das Debêntures e, consequentemente, dos Créditos Imobiliários, foi constituída pela TG

Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.4., TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários

/^
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Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.4., TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários
S.A., TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda, e TG São Paulo Empreendimentos
Imobiliários 2 S,A. (em conjunto, "SPEs"), em favor da Devedora no âmbito da Escritura de Emissão

de Debêntures, em favor da Emissora, alienação fiduciária dos Imóveis, todos de propriedade das

SPEs, nos termos dos Contratos de Garantia;

(¡x) o BANCO VOTORANTIM S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, no 14.L7I, torre A, 1Bo andar, Vila Gedrudes,
inscrita no CNPJ/ME sob o no 59.588.111/0001-03 é uma instituição financeira devidamente
autorizada a operar no mercado de capitais brasileiro e foi contratado pela Emissora para realizar a

distribuição pública, com esforços restritos de colocação, dos CRI, por meio do "Contrato de
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de
Certificados de Recebíveis Imobiliários da la 9érie da 170a Emissão da Habitasec Securitizadora
5.,4," ("Contrato de Distribuição");

(x) fazem parte da Ofefta, os seguintes instrumentos ("Operação"): (a) a Escritura de Emissão

de Debêntures; (b) os Contratos de Garantia; (c) esta Escritura de Emissão de CCI; (d) o Termo
de Securitização; (e) o Contrato de Distribuição; (Ð bem como os respectivos aditamentos e outros
instrumentos que integrem ou venham a integrar a Operação e que venham a ser celebrados (em

conjunto, "Documentos da Operação"); e

(x¡) as Partes dispuseram de tempo e condições adequadas para a avaliação e discussão de

todas as cláusulas deste instrumento, cuja celebração, execução e extinção são pautadas pelos

princípios da igualdade, probidade, lealdade e boa-fé.

RESOLVEM formalizar, neste ato, o presente "fnst¿tmento Pafticular de Escritura de Emissão de
Cédula de Crédito Imobiliário 9ob a Forma Escritural'("Escritura de Emissão de CCI"), mediante
as seguintes cláusulas e condições:

23. DEFTNTçõES

23.L. Definíções: Para os fins desta Escritura de Emissão de CCI, as expressões abaixo, no

singular ou no plural, quando iniciadas por letras maiúsculas, terão os significados que lhes
são atribuídos a seguir, sem prejuízo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente

instrumento:

"Alienação Fiduciária" ou "Garantia": A alienação fiduciária dos Imóveis, todos de
propriedade das SPEs, constituída pelas SPEs em favor da Devedora e em favor da
Emissora no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures;

"ANBIMA": A 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, no230, 13o andar,
inscrita no CNPJ/ME sob o no 34.277.77U0001-77;

I
A Ê



fuJrÈrìlte F i¡irÌ{Èådi'9

"Anexos": os anexos ao presente Escritura de Emissão de ccl, cujos termos são
parte integrante e complementar deste Escritura de Emissão de CCI, para todos os
fins e efeitos de direitos;

"Assembleia Geral": A Assembleia Geral de titulares dos CRI, na forma da Cláusula
14 do Termo de Securitização;

"BACEN": O Banco Central do Brasil - BACEN;

"83": A 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM, instituição
devidamente autorizada pelo BACEN e pela cVM, com sede na cidade de são paulo,

Estado de São Paulo, na Praça Antônio Prado, no 48, 7o andar, Centro, CEp 01010-
901, inscrita no CNPJ/ME sob o no 09.346.601/0001-25;

"CCI": 1 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário, emitida pela Emissora, sob a forma
escritural, nos termos desta Escritura de Emissão de CCI, para representar a

totalidade dos Créditos Imobiliários;

"Contratos de Garantia": Os contratos que formalizam a constituição da Alienação
Fiduciária, celebrados entre as sPEs, a Emissora e a Devedora, por meio do qual as

SPEs alienam fiduciariamente os Imóveis, em favor da Devedora, conforme termos
previstos nos Contratos de Garantia e na Escritura de Emissão de Debêntures;

"Créditos Imobiliários": São os créditos representados pela CCI e oriundos das
Debêntures, com valor total da emissão de R9195.000.000,00 (cento e noventa e
cinco milhões de reais) na data de emissão das Debêntures, bem como todos e
quaisquer outros encargos devidos por força da Escritura de Emissão de Debêntures,
incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como, juros remuneratórios,
encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas,
honorários, garantias, uma vez devidamente formalizadas e registradas, e demais
encargos contratuais e legais previstos na Escritura de Emissão de Debêntures;

"CRI": Os certificados de recebíveis imobiliários da 170a Série da 1a Emissão da

Emissora, que serão lastreados nos Créditos Imobiliários representados pela CCI;

"Debêntures": As debêntures privadas emitidas pela Devedora nos termos da

Escritura de Emissão de Debêntures;

"Devedora" ou "Interveniente Anuente": A TEGRA INCORPORADORA S.4.,
sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, no 14.26t, 14o e 15o andares, ala B,

Condomínio \ÂIIorre Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/ME

sob no 07.700.557 10001-84;

"Dia(s) Útilleis¡": Todo e qualquer dia exceto sábado, domingo ou feriado nacional

declarado na República Federativa do Brasil;

"Emissora" ou "Securitizadora": A HABITASEC SECURITIZADORA S.4.,
sociedade anônima de capital abefto, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,90 andar, conjunto 92, Jardim
Paulistano, CEP 01451-902, inscrita no CNPJ/ME sob o no 09.304.42710001-58;

I
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"Escritura de Emissão de Debêntures": O"Instrumento Pafticular de Escritura da
Ba Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécre

Quirografária, a ser Convolada em Garantia Real, em Série unica, para Colocação
Privada, da Tegra Incorporadora 5.A.", conforme aditado, celebrado entre a Devedora,
a Emissora e o Custodiante, em 15 de outubro de 2019;

"IGP-M": O Índice Geral de Preços ao Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio
Vargas;

"IPCA/IBGE": O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica;

"Imóveis": São os imóveis descritos na Cláusula 4.15 da Escritura de Emissão de
Debêntures;

"Sistemas de Negociação": A 83 ou qualquer outra câmara que mante¡ha sistemas
de registro e liquidação financeira de tltulos privados, seja autorizada a funcionar pelo
BACEN e venha a ser contratada para a negociação da CCI;

"Termo de Securitização": O"Termo de Securitização de Créditos Imobiliários para
Emissão de Ceftificados de Recebíveis Imobiliários da 170a Série da la Emissão da
Habitasec Securitizadora 5.A.", celebrado entre a Emissora e o Custodiante; e

"Titular da CCI": O titular da CCI a qualquer tempo.

24. OBJETO

24.I. Pela presente Escritura de Emissão de CCI, a Emissora, tendo em vista a aquisição
dos Créditos Imobiliários por meio das Debêntures, emite a CCI para representar os Créditos
Imobiliários, oriundos das Debêntures, conforme características descritas na Cláusula 3 abaixo
e no Anexo I deste instrumento.

25. CARACTERÍSTTCNS DAS CCI

25.1. Valor: O valor total da CCI é, na Data de Emissão das CCI, de R$195.000.000,00
(cento e noventa e cinco milhões de reais)

25.2. Data de Emissão da CCI: 25 de outubro de 2019.

25.3. Quantidade: Será emitida, por meio desta Escritura de Emissão de CCI, 1 (uma)
CCI, para representar 100o/o (cem por cento) dos Créditos Imobiliários.

25.4. Série e Número: A CCI terá a série e o número indicados no Anexo I da presente
Escritura de Emissão de CCI.

25.5. Forma: A CCI será emitida sob a forma escritural.

25.6. Prazo e Data de Vencimento: O prazo e a data de vencimento da CCI,

representativa dos Créditos Imobiliários, estão especificados no Anexo I desta Escritura de
Emissão de CCL

25.7. Remuneração: A remuneração dos Créditos Imobiliários representados por esta CCI

será calculada e cobrada de acordo com as taxas e critérios convencionados na Escritura de
Emissão de Debêntures.



25.8. Sistema de Negociação: A CCI será registrada para negociação nos Sistemas de
Negociação.

25.8.1. Toda e qualquer transferência da CCI deverá, necessariamente, sob pena de
nulidade do negócio, ser efetuada por meio do Sístema de Negociação, sendo certo
que, uma vez vinculadas aos CRI, a CCI não poderá mais ser negociada isoladamente,
exceto nas hipóteses de liquidação dos patrimônios separados dos CRL

25.8.2. Sempre que houver troca de titularidade da CCI, o Titular da CCI anterior
deverá comunicar ao Custodiante a negociação realizada, informando, inclusive, os
dados cadastrais do novo Titular da CCL

25.8.3. Para comunicação ao Custodiante a que se refere o subitem 3.8.2 acima,
deve-se enviar correspondência aos endereços previstos na Cláusula 7.2 abaixo.

25.8,4. O não cumprimento do disposto nesta Cláusula 3.8, poderá ensejar atrasos
nos pagamentos devidos pela CCI, atrasos estes que, de forma alguma, poderão ser

considerados culpa da Emissora e/ou do Custodiante, não tendo qualquer efeito para

a caracterização de mora,

25.8.5. A identificação do Titular da CCI será realizada pelo Custodiante mediante
recebimento da declaração de titularidade emitida pelo Sistema de Negociação e

enviada pelo credor ao Custodiante. Qualquer imprecisão na informação ora

mencionada em vitude de atrasos na disponibilização da informação pela câmara de

liquidação e custódia onde a CCI estiver depositada não gerará nenhum ônus ou

responsabilidade adicional para o Custodiante.

25.9. Localde Pagamento: Os Créditos Imobiliários, representados pela CCI, deverão ser
depositados pela Devedora diretamente em conta corrente de titularidade da Emissora

no 38243-7, agência 7307, do Banco Itaú S.A. (no 341) ("Conta Centralizadora").

25.9.1. Os pagamentos recebidos da Devedora em relação aos Créditos Imobiliários
oriundos das Debêntures, enquanto depositados na Conta Centralizadora, serão

computados e integrarão o lastro da CCI e, consequentemente, dos CRI até sua data
de resgate integral, Todos e quaisquer recursos relativos aos pagamentos dos Créditos
Imobiliários oriundos das Debêntures e da Conta Centralizadora serão expressamente
vinculados aos CRI por força do regime fiduciário constituído pela Securitizadora, em

conformidade com o Têrmo de Securitização, não estando sujeitos a qualquer tipo de

retenção, desconto ou compensação com ou em decorrência de outras obrigações da

Emissora, ressalvando-se, no entanto, eventual entendimento judicial pela aplicação
do artigo 76 da Medida Provisória no 2.158-35l200L Neste sentido, os Créditos
Imobiliários, as Debêntures, a Garantia e a Conta Centralizadora:

(a) constituirão patrimônio separado, não se confundindo com o patrimônio da

Securitizadora em nenhuma hipótese ("Patrimônio Separado");

(b) permanecerão segregados do patrimônio da Securitizadora até o
pagamento integral da totalidade do CRI;

(c) destinar-se-ão exclusivamente ao pagamento dos CRI a que estejam
vinculados, bem como dos respectivos custos da sua manutenção e administração;
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(d) estarão isentos de qualquer ação ou execução promovida por credores da
Securitizadora;

(e) não poderão ser utilizados na prestação de garantias e não poderão ser
excutidos por quaisquer credores da securitizadora, por mais privilegiados que
seJam; e

(f) somente responderão pelas obrigações decorrentes dos CRI a que estejam
vinculados.

25.10. Encargos Moratórios: Os encargos moratórios são aqueles discriminados na

Escritura de Emissão de Debêntures, conforme descritos no Anexo I.

25.11, Atualização Monetária: Os Créditos Imobiliários não serão objeto de atualização
monetária.

25.t2. Garantias: A CCI, representativas dos Créditos Imobiliários, é emitida sem garantia
real ou fidejussória, nos termos do 53o do artigo 18 da Lei 10,931. Contudo, as Debêntures
contarão com a alienação fiduciária de imóveis constituída por meio dos Contratos de
Garantía.

25.13, AmoÊização Extraordinária Facultativa: Poderá haver amortização
extraordinária das CCI, caso o Titular das CCI receba de forma antecipada qualquer recurso
em decorrência da Escritura de Emissão de Debêntures, seja em razão de vencimento
antecipado ou resgate antecipado das Debêntures ou qualquer outro motivo, conforme
previsto na Escritura de Emissão de Debêntures.

25.14. Vencimento Antecipado: As regras aplicáveis ao eventual vencimento antecipado
dos Créditos Imobiliários são aquelas relativas às Debêntures, conforme discriminadas na

Cláusula 6 da Escritura de Emissão de Debêntures,

25.15. Vencimento Final: A CCI terá vencimento final conforme indicado no Anexo L

25.16. Terrenos e gastos imobiliários vinculados aos Créditos Imobiliários: Os

recursos oriundos dos Créditos Imobiliários serão destinados ao reembolso dos montantes
despendidos pela Devedora ou pelas SPEs na aquisição dos terrenos e/ou gastos imobiliários,
conforme descritos no Anexo I da Escritura de Emissão de Debêntures, observado que tais
aquisições foram realizadas anteriormente à emissão das Debêntures, e, consequentemente,
à emissão dos CRI, dentro dos últimos 24 (vinte e quatro) meses contados do envio da
comunicação de encerramento da Oferta à CVM.

25.L7. Guarda dos Documentos Comprobatórios: O Custodiante será responsável pela

custódia de 1 (uma) via original desta Escritura de Emissão de CCL

25.18. Emissão de CRI: A totalidade dos Créditos Imobiliários representados pela CCI

objeto desta Escritura de Emissão de CCI servirá de lastro e será destinada à viabilização da
emissão dos CRL

25.19. Destinação dos Recursos: A totalidade dos Créditos Imobiliários representados
pela CCI objeto desta Escritura de Emissão de CCI estarão vinculados à destinação prevista
na Escritura de Emissão de Debêntures,
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25.19.1. caso a presente Escritura de Emissão de ccl seja aditada, as paftes se

comprometem a refletir na respectiva alteração, sem a necessidade de aprovação em
Assembleia Geral, em caso de aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures,
eventuais alterações realizadas na Escritura de Emissão de Debêntures que forem
aplicáveis à presente Escritura de Emissão de CCI, observado o disposto na Escritura
de Emissão de Debêntures.

25.20' Demais Características: As demais características da CCI encontram-se descritas
no Anexo I deste instrumento.

26. TRANSFERÊ¡¡CTN DE DIREITOS E OBRIGAçöES E SUBSTITUIçÃO DO
CUSTODIANTE

26.L. Negociação da CCI: A Emissora, a partir da celebração deste instrumento, somente
estará autorizada a negociar a CCI de sua titularidade, cedendo e transferindo a terceiros os
Créditos Imobiliários por elas representados, desde que observados igualmente os termos e
restrições do Termo de Securitização, nos casos em que houver a anuência de 5Oo/o (cinquenta
por cento) mais um dos CRI em Circulação (conforme definido no Têrmo de Securitização),
reunidos em assembleia geral.

26.1'L, A negociação da CCI independe da autorização da Devedora e do
Custodiante e será feita por meio do Sistema de Negociação.

26.L.2. Os Créditos Imobiliários representados pela CCI abrangerão a totalidade dos
respectivos acessórios, tais como, mas sem se limitar, encargos moratórios, multas,
penalidades, indenizações, despesas, custos, honorários e demais encargos
contratuais e legais assegurados à Emissora, ficando o titular da CCI, assim, sub-
rogado em todos os direitos decorrentes do Crédito Imobiliário representado pela CCL

26.2. Entrega dos Documentos Comprobatórios: Não obstante as responsabilidades
assumidas pela Emissora nesta Escritura de Emissão de CCI, o Custodiante, no exercício de
suas funções, conforme estabelecido pela Lei 10.931 e pelos regulamentos do Sistema de
Negociação, poderá solicitar a entrega da documentação sob a guarda da Emissora, que
desde já se obriga a fornecer tal documentação em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da
solicitação mencionada ou em prazo inferior, caso assim determinado por qualquer autoridade
judicial ou administrativa.

26.3. Substituição do Custodiante: A Emissora poderá substituir o Custodiante e
apontar nova instituição financeira devidamente autorizada para exercer as suas funções:
(i) na hipótese de o Custodiante estar, conforme aplicável, impossibilitado de exercer as suas
funções, independentemente de Assembleia Geral; e (ii) por decisão da Assembleia Geral.

26.3.L. Ocorridas as hipóteses previstas na Cláusula 4.3 acima, o Custodiante
obriga-se a celebrar aditamento à presente Escritura de Emissão de CCI junto à

Emissora para prever a sua substituição por instituição financeira devidamente
autorizada.
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27 DESPESAS E TRIBUTOS

27.L' Despesas relacionadas à Emissão da CCI: São de responsabilidade da Devedora,
todas as despesas relativas ao registro e a custódia desta Escritura de Emissão de CCI,
inclusive nos sistemas de Negociação, nos termos do Termo de securitização,

27.2. Tributos: Sem prejuízo do disposto nos Documentos da Operação, os tributos
incidentes, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou que venham a incidir sobre
a CCI ou sobre o lastro dos Créditos Imobiliários, inclusive em decorrência de majoração de
aliquota ou base de cálculo, com base em norma legal ou regulamentar, serão arcados pela
parte que, de acordo com a legislação vigente à época, seja contribuinte ou responsável por
tais tributos.

27.3. Remuneração do Custodiante: Para o registro e implantação da CCI no Sistema
de Negociação, e para a custódia da Escritura de Emissão de CCI pelo Custodiante, a

remuneração devida ao Custodiante, a ser arcada pela Devedora, a qual deverá efetuar os
respectivos pagamentos em até 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento de notificação
a ser enviada pela Securitizadora nos termos do Termo de Securitização, será a seguinte:

(¡¡¡) Registro e Implantação das CCI: Pela implantação e registro de CCI,

será devido o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser pago até o 5o (quinto) Dia

Útil a contar da Primeira Data de Integralização dos CRI (conforme definido no Termo
de Securitização) ou em até 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do Termo
de Securitização;

(iv) Custódia da Escritura de Emissão de CCI: Pela custódia desta Escritura

de Emissão de CCI, será devido o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por ano,

devendo a primeira parcela ser paga até o 5o (quinto) Dia Útil a contar da Primeira
Data de Integralização dos CRI (conforme definido no Termo de Securitização) ou em
até 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do Termo de Securitização, e as

seguintes parcelas no mesmo dia dos anos subsequentes, se for o caso, até a data
de vencimento dos CRI e/ou da CCI, ou enquanto o Custodiante estiver exercendo
atividades inerentes à sua função em relação à Emissão; e

(v) serão devidos, além da remuneração disposta acima, os custos da 83 para a

efetivação dos registros, os quais serão calculados com base na tabela de preços

disponibilizada pela 83, Os valores apurados deverão ser creditados na conta corrente
do Custodiante (a ser informada), com 1 (um) Dia Útil Ue antecedência da efetivação
dos respectivos registros.

27.3.L. Os valores dos itens "i" e "ii" da Cláusula 5.3 acima, serão acrescidos dos
seguintes tributos: ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS
(Contribuição ao Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro
Lítquido), IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros tributos que
venham a incidir sobre a remuneração do Custodiante nas aliquotas vigentes nas

datas de cada pagamento,

27.3.2. Exceto por previsão em contrário nesta Escritura de Emissão de CCI, as

parcelas citadas no item "ii" da Cláusula 5.3 acima serão reajustadas anualmente pela
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variação posit¡va acumulada do IGP-M/FGÿ a partir da data do primeiro pagamento
até as datas de pagamento subsequentes, calculadas pro rata die, se necessário, Caso

o IGP-M/FGV venha a ser substituído ou extinto, as parcelas passarão a ser
atualizadas de acordo com a variação do índice que venha a ser fixado por lei ou
disposição regulamentar para substituÊlo. , No caso de extinção e/ou falta de
determinação legal ou regulamentar para sua substituição, utilizar-se-á o IPCA/IBGE
e adotada a mesma regra acima em caso de sua substituição ou extinção.

27.3.3. Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida ao Custodiante,
os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa contratual de2o/o (dois por cento) sobre
o valor do débito, bem como a juros moratórios de Lo/o (um por cento) ao mês, ficando
o valor do débito em atraso sujeito a atualização monetária pelo IGP-M, incidente
desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata
die.

27.3.4. A remuneração do Custodiante prevista nesta cláusula não inclui despesas
consideradas necessárias ao exercício da função de Custodiante, registradora e
negociadora da CCI durante a implantação e vigência de tais serviços, as quais serão
arcadas pela Devedora, a qual deverá efetuar os respectivos pagamentos em até
5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento de notificação a ser enviada pela

Securitizadora, mediante pagamento das respectivas faturas, acompanhadas das
cópias dos respectivos comprovantes, emitidas diretamente em nome da
Securitizadora ou mediante reembolso ao Custodiante de despesas que deverão ser,

sempre que possível, aprovadas pela Devedora. As despesas aqui mencionadas
incluem publicações em geral, as custas e despesas cadorárias, avisos e notificações,
envio de documentos, viagens, transpode, alimentação, estadias, extração de
ceftidões, despesas com conference calle contatos telefônicos.

28. OBRTGAçõESADTCTONATS

28.1. Obrigações do Custodiante: O Custodiante será responsável pela custódia de
1 (uma) via original desta Escritura de Emissão de CCL

28.1.1. Sem prejuízo das demais disposições constantes desta Escritura de Emissão
de CCI, o Custodiante será responsável pelo depósito e lançamento dos dados e
informações da CCI no Sistema de Negociação da 83, considerando as informações
encaminhadas pela Emissora, no layout informado pelo Custodiante, contendo todas
as informações necessárias ao lançamento no sistema de negociação da 83, bem
como por: (i) guarda (custódia física) da presente Escritura de Emissão de CCI;
(ii) assegurar à Emissora o acesso às informações sobre o registro da CCI;
(iii) responsabilizar-se, na data do registro da CCI, pela adequação e formalização do
registro da CCI; (iv) prestar os serviços de registro da CCI e custódia da Escritura de
Emissão de CCI, que inclui o acompanhamento de suas condições e retirada; e
(v) bloquear e retirar as CCI perante o Sistema de Negociação, mediante solicitação
do Titular das CCI, de acordo com esta Escritura de Emissão de CCI e com a Escritura

de Emissão de Debêntures.
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29. DTSPOSTçöES GERATS

29.1. Nulidade, Invalidade ou Ineficácia: A nulidade, invalidade ou ineficácia de
qualquer disposição contida nesta Escritura de Emissão de CCI não prejudicará a validade e
eficácia das demais, que serão integralmente cumpridas, obrigando-se as Partes a envidar os
seus melhores esforços para, validamente, obter os mesmos efeitos da avença que tiver sido
nulificada/anulada, invalidada ou declarada ineficaz,

29.2. Comunicações: Todos os documentos e as comunicações, sempre feitos por escrito,
assim como os meios físicos que contenham documentos ou comunicações, a serem enviados
por qualquer nos termos desta Escritura de Emissão de CCI, deverão ser encaminhados para
os seguintes endereços:

(vi) Se para a Emissora:

HABITASEC SECU RITIZADORA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,9o andar, conjunto 92

São Paulo - SP

At,: Marcos Ribeiro do Valle / Controladoria / Backoffice
Tel,: (11) 3074-4900
E-ma il : m rvalle@ habitasec,com. br / monitoramento@habitasec.com. br

Se para o Custodiante

vónrx DrsrRrBUrDoRA DE TÍTULos E vALoREs MoBrlrÁnros
LTDA.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2277, cj202, Jardim paulistano

CEP 01452-000 - São Paulo - SP

At.: Sra, Eugênia Souza

Tel.: (11) 3030-7L77

E-mail: eq@vork,com.br; para fins de precificação: pu@vorbx.com,br

Se para a Devedora

TEGRA INCORPORADORA S.A.

Avenida das Nações Unidas, no L4.261,14o e 15o andares, ala B

São Paulo - SP

At.: Sr. Carlos Eduardo Moraes Calheiros / Dan Suguio
Tel.: (11) 3727-9499 I GL) 3127-9210

E-ma i I : ca rlos. ca I hei ros@teg ra i ncorporadora.com. br /
da n.sug u io@teg ra i ncorporadora.com. br

29.2.1. As comunicações serão consideradas entregues: (i) quando enviadas aos
endereços acima sobre protocolo ou com aviso de recebimento; ou (ii) por correio
eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio com confirmação de
recebimento.

29.2.2. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada às
outras Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado, sob pena de serem

(vii)

(viii)

ûr



considerados entregues as comunicações enviadas aos endereços anteriormente
indicados.

29.3. Caráter Irrevogável e lrretratável: A presente Escritura de Emissão de CCI é
celebrada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Paftes e seus sucessores a
qualquer título, inclusive ao seu integral cumprimento.

29.4. Título Executivo: Para os fins da execução dos Créditos Imobiliários representados
pela CCI, bem como as obrigações dela decorrentes, considera-se, nos termos do aftigo 784
do Código de Processo Civil e do artigo 20 da Lei 10.931, que as CCI são títulos executivos
extrajudiciais, exigível pelo valor apurado de acordo com as cláusulas e condições pactuadas
nesta Escritura de Emissão de CCI e na Escritura de Emissão de Debêntures, ressalvadas as
hipóteses em que a lei determine procedimento especial, judicial ou extrajudicial, para a

satisfação dos Créditos Imobiliários.

29.5. Novação: A eventual tolerância, concessão ou liberalidade das Paftes ou do Titular
da CCI, conforme o caso, no exercício de qualquer direito que lhes for conferido, não
importará alteração contratual ou novação, tampouco os impedirá de exercer, a qualquer
momento, todos os direitos que lhes são assegurados na presente Escritura de Emissão de
CCI ou na lei.

29.6. Definições: As palavras e os termos constantes desta Escritura de Emissão de CCI,
caso não possuam definição específica, deverão ser compreendidos e interpretados conforme
significado a eles atribuídos na Escritura de Emissão de Debêntures, ou, em caso de omissão
no referido instrumento, em consonância com o conceito consagrado pelos usos e costumes
do mercado financeiro e de capitais local,

29.7. Negócio Complexo: As Paftes declaram que a presente Escritura de Emissão de CCI
integra um conjunto de negociações de interesses recíprocos, envolvendo a celebração, além
desta Escritura de Emissão de CCI, dos demais documentos relacionados aos CRI, razão por
que nenhum desses documentos poderá ser interpretado e/ou analisado isoladamente.

29.8. A atuação do Custodiante limitar-se-á, tão somente, a verificar o preenchimento dos
requisitos formais relacionados às obrigações supra estabelecidas, nos termos da legislação
aplicável, O Custodiante não será responsável por verificar a suficiência, validade, qualidade,
veracidade ou completude das informações técnicas e financeiras constantes de qualquer
documento que lhe seja enviado com o fim de informar, complementar, esclarecer, retificar
ou ratificar as informações da Escritura de Emissão de CCI e dos demais documentos da
Operação,

29.9. O Custodiante não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de veracidade nas
deliberações societárias e em atos da administração da Emissora ou ainda em qualquer
documento ou registro que consídere autêntico e que lhe tenha sido encaminhado pela
Emissora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisões. Não será ainda,
sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração destes documentos, que permanecerão
sob obrigação legal e regulamentar de a Emissora elaborá-los, nos termos da legislação
aplicável. Adicionalmente, não será também obrigação do Custodiante a verificação da regular
constituição e formalização do crédito, J'ìem, tampouco, qualquer responsabilidade pela sua
adimplência, nos termos da legislação aplicável vigente.

llr
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30.

29.10. As Partes concordam que a presente Escritura de Emissão de CCI poderá ser alterada
sem a necessidade de qualquer aprovação dos titulares dos CRI, sempre que e somente
(i) quando tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento de
adequação a normas legais, regulamentares ou exigências da CVM, 83, ANBIMA, e/ou demais
reguladores; (ii) quando verificado erro material seja ele um erro grosseiro, de digitação ou
aritmético; (iii) em viftude da atualização dos dados cadastrais das Paftes, tais como
alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que não haja qualquer
custo ou despesa adicional para os titulares dos CRI; (iv) refletir o eventual cancelamento
de Debêntures em razão da demanda apurada junto a investidores para a subscrição e
integralização dos CRI; (v) se expressamente previsto nos demais documentos objeto da
Emissão; ou, ainda (vi) em caso de alterações nas características das Debêntures, conforme
previstas na Escritura de Emissão de Debêntures, que implique na alteração dos Créditos
Imobiliários decorrentes do referido instrumento e representados pela ccl

LEI APLICÁVEL E FORO

30'1. Legislação Aplicável: Os termos e condições desta Escritura de Emissão de CCI
devem ser interpretados de acordo com a legislação vigente na República Federativa do Brasil,

30.2. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil,
como o único competente para dirimir quaisquer questões ou litígios decorrentes desta
Escritura de Emissão de CCI, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja ou que possa vir a ser.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Paftes assinam a presente Escritura de Emissão de
CCI em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 15 de outubro de 2019.

(O restante da página foi intencionalmente deixado em branco)
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(Página de Assinatura do Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Ciédula de Crédito
Imobiliário sob a Forma Escritural, celebrada em 15 de outubro de 2019, entre a Habitasec
Securitizadora 5.A., a Vór* Distribuidora de Títulos e Valores Mobitiários Ltda. e a Tegra
Incorporadora S.A.)

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:
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(Página de Assinatura do Instrumento Partt:cular de Escritura de EmÌssão de Cédula de Crédito
Imobiliário sob a Forma Escritural, celebrada em 15 de outubro de 2019, entre a Habitasec
Securitizadora 5.A., a Vórtu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e a Tegra
Incorporadora S.A.)

vónrx DrsrRrBurDoRA DE TÍTULos E vALoREs MoBrLrÁnros LTDA.

Nome:

Cargo:

Nome

Cargo
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(Piígina de Assinatura do Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédula de Crédito
Imobiliário sob a Forma Escritural, celebrada em 15 de outubro de 2019, entre a Habitasec
Securitizadora 5,A., a Vótù Distribuidora de Títutos e Valores Mobiliários Ltda. e a Tegra
Incorporadora 5.A.)

TEGRA INCORPORADORA S.A.

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:
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(Página de Assinatura do Instrumento Particular de Escritura de Emissão de C¡éduta de Crédito
Imobiliário sob a Forma Escritural, celebrada em 15 de outubro de 2019, entre a Habitasec
Securitimdora 5,A., a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobitiários Ltda. e a Tegra
Incorporadora S.A.)

TESTEMUNHAS

Nome:
RG:

CPF/ME:

Nome:
RG:

CPF/ME:

I
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ANEXO I

ccr

cÉDULA DE cRÉDrro rMoBrlrÁRro DATA DE fMfSSÃO: 25 de outubro de 2019
RIE NICA N MERO TEGRA19 TIPO DE INTEGRAL

1. EMISSORA:
SOCIAL: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

CN E:09.304.427
Avenida Faria Li no 2. 90 andar

COMPLEMENTO Conjunto 92 CIDADE São Paulo UF SP CEP 01451-902
2. CUSTODIANTE:

SOCIAL BUIDORA DE LOS E VATORE LTDA.
E:22.61 1-88

Faria no 2.277 2oa
COMPLEMENTO Coniunto 202 CIDADE São Paulo UF SP CEP 01452-000

DORA DAS DE
SOCIAL: TEGRA INCORPORADORA

CPF 07.700.557 1-84
Avenida das N no 14.26 14o e 150 andares

COMPLEMENTO Ala B CIDADE São Paulo UF SP CEP 04794-000

Simples, Não Conversíveis Em Ações, da
Unica, Para Colocação Privada. da Tegra

de outubro de 2019 entre a Tegra Incorporadora S.4,,
sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das
Nações Unidas, no L4.26I, 14o e 15o andares, ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Vila Gertrude s, CEp 04794-000,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (.'CNpJ/ME') sob
no 07.700,55710001-84 ("TegraJ, na qualidade de Emissora, e, na qualidade de subscritor, a Habitasec
Securitizadora S.4., sociedade anônima de capital abefto, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,90 andar, conjunto 92, Jardim Paulistano, CEP 01451-902, inscrita no
CNPJ/ME sob o no 09.304.42710001-58 ("EmissoraJ, por meio do qual a Tegra emitiu 195.000 (cento e noventa
e cinco mil) debêntures em favor da Emissora.

5. VALOR DO CREDITO IMOBILIARIO: R$195.000.000,00 (cento e noventa e cinco milhões de reais), nesta
data,
6. IDENTIFICAçÃO DOS IMÓVEIS: Os recursos oriundos dos Créditos Imobiliários serão destinados ao
reembolso dos montantes despendidos pela Tegra ou pelas SPEs (conforme definido na Escritura de Emissão de
Debêntures) na aquisição dos terrenos e/ou gastos imobiliários, conforme descritos no Anexo I da Escritura de
Emissão de Debêntures, observado que tais aquisições foram realizadas anteriormente à em
e, consequentemente, à emissão dos cRI, dentro dos últimos 24 (vinte e quatro) meses
comunicação de encl""rramento da Oferta à CVM (conforme definido na Escritura de Emissão

issão das Debêntures,
contados do envio da
de Debêntures).

7. CON DE

7.1. PRAZO 1.095 (mil e noventa e cinco) dias a contar da data de emissão,
qual seja, 25 de outubro de 2019.

7.2. VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS
IMOBILIÁRIOS

R$195.000.000,00 (cento e noventa e cinco milhões de reais),
calculado na Data de Emissão da CCI.

7.3. ATUALTZAçÃO UOn¡rÁn¡e r
REMUNERAçAO

Os Créditos Imobiliários não serão objeto de Atua
Monetária. A Remuneração das Debêntures será ca

na Escritura de Emissão de Debêntures.conforme o disposto

lização
lculada

7.4, DATA DE VENCIMENTO 24 de outubro de2022.

7.5. MULTA E ENCARGOS
MORATóRIOS

Ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer
obrigações pecuniárias relativas às CCI, sem prejuízo da
remuneração, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro
rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do
efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de

cento) sobre o valor devido, independentemente de2olo (dois por

I
/T^
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aviso, notificação oU interpelação judicial ou extraiudicial.

7.6. PERIODICIDADE DE
PAGAMENTO DO PRINCIPAL

O pagamento da amortização será realizado
semestrais, conforme previsto na Cláusula 4.3 da Escritura de
Emissão de Debêntures, Na hipótese em que a data prevista para
o pagamento seja um sábado, domingo ou o feriado nacional
declarado na República Federativa do Brasil, o pagamento deverá
ser realizado no Dia Util imediatamente posterior,

em parcelas

7.7, PERIODICIDADE DE
PAGAMENTO DOS JUROS

O pagamento da remuneração será realizado trimestralmente,
conforme previsto na Cláusula 4.4 da Escritura de Emissão de
Debêntures, na data de Resgate Antecipado Total Facultativo dos
CRI ou Amoftização Extraordinária Parcial dos CRI. Na hipótese
em que a data prevista para o pagamento sábado, domingo ou
feriado nacional declarado na República Federativa do Brasil, o
pagamento deverá ser realizado no Dia útil imediatamente

8. GARANTIAS
Não há.
9. LOCAT DE
São Paulo - SP
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ANEXO Xr - BOLETTM DE SUBSCRTçÃO

HABITASEC SECU RITIZADORA S.A.
CNPJ/ME no 09,304.427 I 000t-58

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,90 andar, conjunto 92, Jardim Paulistano
CEP 01451-902, São Paulo - SP

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁNIOS DA la sÉnre DA 17oa EMIssÃo DA
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

BOLETTM DE SUBSCRTçÃO

Código ISIN dos CRI: BRHBSCCRI3SB

Irto [o]

/

¡^

Boletim de subscrição ("Bo
definidos no aftigo 9o-A da

letim de Subscrição") destinado a investidores profissionais, conforme
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") no 539, de 13 de

novembro de 2013, conforme alterada ("Instrução CVM 539" e "Investidores Profissionais",
respectivamente) relativo à oferta pública com esforços restritos de distribuição de até 195.000 (cento
e noventa e cinco mil) certificados de recebíveis imobiliários da 1a Série da 17Oa Emissão da Habitasec
Securitizadora S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade de São paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.894,90 andar, conjunto g2, Jardim paulistano,
CEP 01451-902, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas JuríiCicas do Ministério da
Economia ("CNPJ/ME") sob o no 09.304.42710001-58 ("oferta", "cRr" e "Emissora",
respectivamente), todos nominativos, escriturais, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou
gravames/ com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), emitidos de acordo com o "Termo
de Securitização de Créditos Imobiliários da ta Série da 170a Emissão de Ceftificados de Recebíveis
Imobiliários da Habitasec Securitizadora 5.A." ("Termo de Securitização" e "Emissão",
respectivamente), celebrado em 25 de outubro de 2019, entre a Emissora e a Vórlx Distribuidora de
TÍtulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira, com sede na Cidade de São paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.277,2o andar, conjunto 202, Jardim paulistano,
CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o no 22.610.50010001-BB, com website: www,vorbx.com,br,
telefone de contato: (11) 3030-7L77, sendo que o depadamento responsável por atender os
investidores poderá ser contatado por meio do da Sra. Eugenia Queiroga, no e-mail
agentefiduciario@vottx.com.br, na qualidade de agente fiduciário da Emissão ("Agente Fiduciário").

A Oferta será realizada de acordo com a Instrução da CVM no 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada ("Instrução CVM 476"), nos termos do"Contrato de Colocação e Distribuição pública, sob
Regime Garantia Firme de Colocação, de Certificados de Recebíveis Imobiliários da la Série da l70a
Emissão da Habitasec Securitizadora 5.A.", celebrado em 25 de outubro de 2019, entre a Emissora,
o Banco Votorantim S.4., na qualidade de coordenador LiCer da Oferta ("Coordenador Líder") e a
Tegra Incorporadora S,A. ("Devedora"), na qualidade de originadora dos Créditos Imobiliários no
âmbito da Oferta ("Contrato de Distribuição"),

Os CRI somente poderão ser negociados entre investidores qualificados, conforme definidos no artigo
9o-B da Instrução CVM 539 e observadas as exceções previstas no 51o do artigo 15 da Instrução CVM
476, depois de decorridos 90 (noventa) dias da sua respectiva subscrição ou aquisição pelo investidor
profissional, e do cumprimento, pela Emissora, das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução
C\lM 476, salvo o lote dos CRI objeto de garantia firme de colocação, prestada pelo Coordenador
Líder, ocasião em que deverão ser observados os requisitos estabelecidos no parágrafo único do
artigo 13 da Instrução CVM 476.
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CRI serao depositados d istri rçao no mercado pflma no por mero DA Módulo
Distri uição Ativos pa negociação em mercado secu ndá por mero CETIP2 TÍtu

lores rios, bos administrados operacional izad pela S.A Brasi t, Bolsa, Balcão
Segmento CETIP
de pagamentos.

UTV (.'83") custód eletrôn q dação fina ncetra eventos

Exceto q ndo pecificamente defi idos neste Boletim Subscrição, termos aqu util izados
niciados em letras matuscu terão ifica eles atribu idos ïermo

QUALTFTCAçÃO DO SUBSCRTTOR

1 - Nome Completo / Denominação Social 2_CPFlCNPJ

3 - Nome do Cônjuge 4 - Est. Civil 5 - Sexo

6 - Data de
Nascimento

7 - Profissão B-
Nacionalidade

9 - Doc.
Identidade

10 - Tipo de
Documento

11 -
órgão
Emissor

12 - Endereço (Rua, Av,) 13 - N,o 74-
Complemento

15 - E-mail

16 - Bairro L7 - CEP 18 - Cidade 19 - Estado 20
de

- cód
Área

tgo 2r-
Telefone /
Fax

22 - Nome Completo do Representante Legal (se houver)

23 - Doc. Identidade 24 - Orgão Emissor 25 - CPF 26-Telefone/Fax

27 - þ) Débito em conta
corrente

N.o Banco N.o Agência N.o Conta corrente

28 - frl DOC/TED em conta
corrente

N.o Banco N.o Agência N,o Conta corrente

FORMAS DE PAGAMENTO

DADOS RELATIVOS À DO PAGAMENTO

CRI SUBSCRITOS

30 - Quantidade de CRI: 31 - Preço por cada CRI (R$): 32 - Valor a ser integralizado
(R$): il,

29 - frl Crédito em Conta
Corrente

N.o Banco N.o Agência N.o Conta corrente
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CONTRATUAIS

1. Nos termos deste Boletim de Subscrição, a Emissora entrega ao SUBSCRITOR, identificado no
campo 1, a quantidade de CRI indicada no campo 30. O Valor a Pagar indicado no campo 32 acima
foi obtido através da multiplicação da quantidade de CRI descrita no campo 30 acima pelo preço por
cada CRI indicado no campo 31 acima.
2. O SUBSCRITOR declara ter obtido exemplar do Termo de Securitização, bem como ter
conhecimento do seu inteiro teor, inclusive, mas não limitado, ao plano de distribuição dos CRL
3. Os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural. A titularidade dos CRI será comprovada
por extrato emitido pela 83 ou por extrato emitido pelo escriturador, com base na informação
prestada pela 83.
4. A integralização dos CRI será realizada à vista, em moeda corrente nacional, na data de subscrição.
5. Este Boletim de Subscrição é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as pates
por si e por seus sucessores a qualquer título.
6. Fica o escriturador, desde já, autorizado a registrar em nome do SUBSCRITOR a quantidade de
cRI objeto do presente Boletim de subscrição identificada no campo 30 acima.
7. O presente instrumento autoriza a transferência, pelo escriturador, da quantidade de CRI objeto
deste Boletim de Subscrição, identificada no campo 30 acima, para uma conta de custódia do
SUBSCRITOR mantida junto à 83.
8. O SUBSCRITOR declara ter conhecimento de que os CRI lhe serão entregues após às 16:00
horas da data de integralização.
9. O SUBSCRITOR declara que é investidor profissional nos termos do artigo 9o-A da Instrução
cvM 539.
10. O SUBSCRITOR declara, ainda, ter ciência de que:
a) os CRI não contam com coobrigação da Emissora ou com qualquer garantia de pagamento
pela Emissora;
b) a Oferta é realizada em conformidade com a Instrução CVM 476, sendo esta automaticamente
dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6o da Instrução CVM 476;
c) em cumprimento do artigo 7o da Instrução CVM 476: (i) a Oferta não foi registrada na CVM;
e (ii) os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na Instrução CVM 476.
Não obstante, a Ofefta deverá ser registrada perante a Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), nos termos do"Código ANBIMA de Regulação e
Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofeftas Púbticas de Vatores
Mobiliários e Ofeftas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliário!'vigente desde 3 de junho de 2019
("Código ANBIMA"), exclusivamente para fins de envio de informações para a basê de dados da
ANBIMA; e
d) os CRI somente poderão ser negociados entre investidores qualificados (conforme definidos
no artigo 9o-B da Instrução CVM 539) depois de decorridos 90 (noventa) dias da sua respectiva
subscrição ou aquisição pelo SUBSCRITOR, e do cumprimento, pela Emissora, das obrigações
previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476, salvo o lote dos CRI objeto de garantia firme de
colocação, prestada pelo Coordenador Líder, ocasião em que deverão ser observados, observados
os requisitos estabelecidos no parágrafo único do artigo 13 da Instrução cvM 476.
11. Tendo recebido a totalidade do valor indicado no campo 32 acima, na forma indicada nos campos
27 e 28 acima, a Emissora dá ao SUBSCRITOR plena, geral e irrevogável quitação do respectivo
valor. Da mesma forma, tendo recebido a quantidade de CRI indicada no campo 30 acima, o
SUBSCRITOR dá à Emissora plena, geral e irrevogável quitação da respectiva entrega dos CRL12. .OSUBSCRITORque
seja investidor estrangeiro declara que está devidamente registrado na CVM, nos termos da Instrução
da CVM no 560, de27 de março de 2015, conforme alterada, e da Resolução do Conselho Monetário
Nacíonal no 4.373, de 29 de setembro de2014, conforme alterada.
13. O SUBSCRITOR declara que os recursos utilizados para a integralização dos CRI não são
provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, nos termos da Lei no 9.613, de 3 de março
de 1998, conforme alterada.
14. O SUBSCRITOR isenta de forma ampla, irrevogável e irretratável o Coordenador Líder e a
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a sofrer em d direta ou indireta da Emissão e da Oferta, reconhecendo que tem
qualquer direito de regresso contra o Coordenador LiCer e contra a Emissora em razão de qualquer
perda, prejuízo, dano e/ou despesa que venha a sofrer em decorrência direta ou indireta da Emissão.
15. O SUBSCRITOR declara estar ciente de que a Oferta não foi registrada na CVM.
16. O SUBSCRITOR declara que conhece, avaliou e ponderou os riscos envolvidos na subscrição
dos CRI, sendo que o SUBSCRITOR declara, ainda, ter lido o Termo de Securitização com a devida
antecedência para avaliar e tomar a sua decisão de investimento nos CRI, a seu exclusivo critério de
modo que não poderá imputar qualquer responsabilídade à Emissora e/ou ao Agente Fiduciário por
força dos riscos envolvidos no investimento nos CRL
17. O SUBSCRITOR declara estar ciente de que caso seja verificada, no âmbito do procedimento de
bookbuilding realizado para definição da taxa de Remuneração dos CRI, a participação em condições
competitivas dos Investidores Profissionais, o Coordenador Líder poderá utilizar critérios discricionários
para alocação na Ofefta, nos termos da regulamentação aplicável.

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir as questões oriundas
deste Boletim de Subscrição, com renúncia expressa a qualquer foro, por mais privilegiado que seja
ou venha a ser.

DECLARAçÃo oe INvEsrrDoR pRoFrssroNAL E ADEsÃo Aos rERMos E coNDrçöEs

O SUBSCRITOR, de acordo com o aftigo 70 da Instrução CVM 476 e no âmbito da Emissão e da
Ofefta, vem, neste ato, declarar que:

(a) tem conhecimento da legislação aplicável à Oferta, em especial da Instrução CVM 476 e da
Instrução CVM 539, e está ciente de que a Oferta foi realizada segundo o procedimento descrito na
Instrução CVM 476, tendo sido, poftanto: (i) automaticamente dispensada de registro de distribuição
pública perante a CVM e estando os CRI sujeitos à restrições de negociação previstas na referida
Instrução CIIM 476; (ii) conforme diretrizes específicas a serem ainda expedidas pelo Conselho de
Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA e nos termos do Código ANBIMA, a Ofefta deverá ser
registrada perante a ANBIMA exclusivamente para fins de compor a base de dados da ANBIMA; e
(iii) a Ofeda não foi precedida de qualquer autorização por pafte de qualquer entidade reguladora
ou autorreguladora;
(b) é Investidor Profissional, declarando, sob as penas da lei, possuir investimentos financeiros em
valor superior a R$10,000.000,00 (dez milhões de reais), quando aplicável, e capacidade financeira
para o investimento nos CRI;
(c) está ciente e concorda que os CRI serão registrados para distribuição no mercado primário por
meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, e negociação no mercado secundário por meio do
no CETIP2l - Titulos e Valores Mobiliários, para custódia eletrônica e liquidação financeira de eventos
de pagamentos, conforme o caso, ambos operacionalizados pela 83, e serão distribuiCos
publicamente com esforços restritos nos termos da Instrução CVM 476, observado que os CRI
somente poderão ser negociados no mercado secundário entre investidores considerados como
qualificados, nos termos do artigo 9o-B da Instrução CVM 539, depois de decorridos 90 (noventa)
dias contados da data de cada subscrição ou aquisição dos CRI pelo Investidor Profissional, exceto
em relação aos CRI que tenham sido objeto do exercício da garantia firme pelo Coordenador Líder,
ocasião em que deverão ser observados os requisitos estabelecidos no parágrafo único do aftigo 13
da Instrução CYM 476;
(d) tem conhecimento sobre o mercado financeiro e de capitais suficiente para que não lhe seja
aplicável um conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas a investidores que não sejam
Investidores Profissionais e/ou a investidores que investem em ofeftas públicas de valores mobiliários
registradas perante a CVM;
(e) está de acordo com todos os termos e condições da Oferta e possuiconhecimento e experiência
suficientes em finanças, análise de risco de crédito e negócios para avaliar os méritos, a qualidade,
os riscos e a adequação do investimento nos CRI, e que, portanto, baseou-se exclusivamente em
suas rias fontes de info e de análise de crédito real do investimento nos
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(Ð considera que o investimento nos CRI é adequado ao seu nível de sofisticação e ao seu perfil
de risco;
(g) é capaz de entender, ponderar e supoftar os riscos econômicos e eventual perda de todo ou
pafte de seu investimento nos CRI;
(h) fez sua própria pesquisa, avaliação e investigação independentes sobre a Emissora, Devedora,
no âmbito da Ofefta, e suas respectivas atividades, situação econômico-financeira e/ou resultados
operacionais, bem como sobre os riscos que podem afetar de forma adversa os negócios, a situação
financeira e/ou os resultados operacionais da Emissora e da Devedora e, considerando sua situação
financeira e seus objetivos de investimento, tomou a decisão de prosseguir com a subscríção e
integralização dos CRI. Para tanto, declara que teve acesso a todas as informações que julgou
necessárias, adequadas e suficientes à tomada de uma decisão fundamentada de investimento nos
CRI, bem como declara que não há incorporação por referência de qualquer documento público da
Emissora ou da Devedora à Oferta;
(¡) avaliou de forma independente, com recursos internos ou com a contratação de um escritório
de advocacia especializado, os aspectos jurídicos dos CRI e da Oferta, não tendo qualquer ressalva;
(j) está ciente que, na hipótese de negociação dos CRI no mercado secundário, observadas as
restrições previstas na alínea "c" acima e no Termo de Securitização, oferecerá informações sobre as
restrições de transferência para qualquer adquirente subsequente;
(k) de acordo com seus atos societários e com a regulamentação que lhe é aplicável, a aquisição
dos CRI é válida e legal e não infringe qualquer lei, regulamento ou polÍtica de regulação a ele
aplicável;
(l) como pessoa física ou jurídica, não faz pafte, direta ou indiretamente, de uma mesma empresa
controlada ou que tenha diretores ou administradores comuns à Emissora;
(m) a opção de investimento nos CRI, considerando a sua revisão independente e os
aconselhamentos profissionais que recebeu, se deu com base no fato de que a aquisição dos CRI: (i)
é plenamente compatível com suas necessidades financeiras, objetivos e condições; (ii) cumpre e é
plenamente compativel com as polfticas de investimento, diretrizes e restrições a ele aplicáveis; e
(iii) apesar dos riscos a ela inerentes, é adequada e conveniente a ele;
(n) a aquisição dos CRI e a celebração e entrega desta declaração foram devidamente autorizadas
por seus representantes legais;
(o) a Emissora e o Coordenador Líder não atuaram como seu consultor financeiro, assessor jurídico
ou agente, inclusive agente fiduciário em relação à Oferta e à aquisição dos CRI;
(p) tem pleno conhecimento de que a participação do Coordenador Líder, na qualidade de instituição
intermediária da Ofefta, não implica em: (i) recomendação de investimento nos CRI; (ii) julgamento
sobre a qualidade da Emissora e/ou da Devedora; (iii) qualquer garantia com relação às expectativas
de retorno do investimento nos CRI e/ou do valor principal investido nos CRI; (iii) qualquer garantia
com relação às obrigações assumidas pela Emissora nos CRI; e (iv) qualquer garantia em relação às
informações constantes nesta declaração, no material de divulgação da Ofeda, no Termo de
Securitização, no Formulário de Referência da Emissora ou em quaisquer outros documentos, sendo
tal responsabilidade exclusiva da Emissora;
(q) o Coordenador Líder não forneceu e não fornecerá em nenhum momento qualquer tipo de
aconselhamento com relação aos CRI, à Emissora, à Devedora e/ou à Oferta e qualquer informação,
porventura, fornecida pelo Coordenador Líder a esse respeito no âmbito da Ofefta, foi produzida por
e é de exclusiva responsabilidade da Emissora e/ou da Devedora, podanto, não terá o condão de
imputar ao Coordenador Líder qualQuer responsabilidade a respeito de tais informações e referentes
à decisão de investimento;
(r) o Coordenador LiCer não fez e não fará em nenhum momento qualquer declaração ou garantia,
explícita ou implícita, referente à qualidade da Emissora, da Devedora e/ou dos cRI;
(s) o Coordenador Líder pode ter adquirido, ou pode vir a adquirir, informações não-públicas
referentes à Emissora e/ou a Devedora e, podanto, o Investidor Profissional desde já declara que não
recebeu e não receberá tais informações;
(t) está ciente e concorda que o Coordenador LiCer pode ter relações comerciais com a Emissora,
a Devedora e/ou quaisquer prestadores de serviços contratados pela Emissora no âmbito da Oferta e
exercerá ações e adotará as medidas que considerar necessárias ou apropriadas para a proteção de
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Coordenador Líder em razão de tais perdas, prejuízos, danos e/ou despesas;
(u) isenta, de forma ampla, irrevogável e irretratável o Coordenador Líder de qualquer
responsabilidade por qualquer perda, prejuízo, dano e/ou despesa que venha a sofrer em decorrência
direta ou indireta da Oferta e dos CRI, reconhecendo que não tem qualquer direito de regresso contra
o Coordenador Líder em razão de tal perda, prejuízo, dano e/ou despesa;
(v) não reproduzirá, realizará fotocópias, veiculará e/ou divulgará o conteúdo de qualquer
documento relacionado à Oferta, no todo ou em pafte, exceto nas hipóteses de reprodução, fotocópia
ou divulgação, no todo ou em pade, estritamente para seus consultores financeiros e/ou legais para
fins de condução de sua análise de investimento, devendo fazer com que tais consultores observem
o dever de sigilo e confidencialidade exigidos nos termos da Instrução CVM 476 e demais disposições
legais e regulamentares aplicáveis;
(w) não foi procurado pelo Coordenador Líder por meio de lojas, escritórios ou estabelecimentos
abertos ao público, ou com a utilização de serviços públicos de comunicação, como a imprensa, o
rádio, a televisão e páginas abertas ao público na rede mundial de computadores, tendo sido
informado pelo Coordenador Lider do caráter reseruado das informações disponibilizadas;
(x) conhece, avaliou e ponderou os riscos envolvidos na subscrição dos CRI, declarando, ainda, ter
lido o Termo de Securitização com a devida antecedência para avaliar e tomar a sua decisão de
investimento nos CRI, a seu exclusivo critério, na qualidade de investidor, de modo que não poderá
imputar qualquer responsabilidade à Emissora, ao Coordenador Lider e/ou ao agente fiduciário dos
CRI por força dos riscos envolvidos no investimento nos CRI; e
(V) assinará e entregará 1 (uma) via original desta declaração para o Coordenador Líder, em
observância ao disposto no artigo 7o e no artigo 11, inciso ÿ ambos da Instrução CVM 476.

E, por assim estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, apondo suas
assinaturas nos campos 33 e 34 abaixo, em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na
presença de 2 (duas) testemunhas que também o assinam, no campo 35 abaixo.

que foram remunerados em relação à
objeção quanto a estes fatos, recon

Ofefta, na qualidade de Coordenador LiCer, não tendo qualquer
hecendo que não tem qualquer direito de regresso contra o

33. DECLARO PARA TODOS OS FrNS QUE:
(r) ESTOU DE ACORDO COM AS CLAUSULAS
CONTRATUAIS E DEMAIS CONDIçöES EXPRESSAS
NESTE INSTRUMENTO; E (II) RECEBI, TENHO
CONHECIMENTO E ESTOU DE ACORDO COM O
INTEIRO TEOR DO TERMO DE SECURITTZAçÃO.

LOCAL DATA

SUBSCRITOR OU REPRESENTANTE LEGAL

34. ASSINATURA DA EMISSOM: RECEBEMOS DO
SUBSCRITOR ACrMA QUALIFICADO O VALOR
TOTAL PARA A SUBSCRIçÃO DE CRI INDICADO
NO CAMPO 32 SUPRA.

LOCAL DAÏA

EMISSORA

35. TESÏEMUNHAS

NOME
CPF:

NOME:
CPF:
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