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TERIiO DE SECURTTTZAÇÃO DE CRÉD|TOS t^lOBtLtÁRtOS

Peto presente Termo de Securitizoçõo de Créditos tmobiliórios (,,Termo de Securitizacão,,) e na melhor

forma de direito, as pârtes:

I - PARTES

TMVESSIA SECURITIZADORA S.A., sociedade ànônima com sede na Cidôde de Sáo pauto, Estâdo de Sáo

Paulo, na Rua ConsêLheiro Crispiniàno, no 105, coniunto 41, sata 5, Repúbtica, CEp 01037-001, inscrità no

CNPJ sob o n'2ó.ó09.050/000Í-64, neste ato representada na formâ do seu Estatuto social (,,Emissora,,); e

vÓRTx DtsTRtsUlDoM oE TiTULoS E vALoREs MoBtLúRtos LTDÂ., instituiçáo financeira, com sede nâ

Cidade de 5ão Pau to, Estado de 5áo Paulo, na Âvenida Brigadeiro Faria Limal , Ír" Z.Zn , Zo andat , cj. ZOZ,

Jârdim Pautistano, CEP 0'1452-000 inscrita no CNPJ sob o no 22.ó10.500/0OOj-88 neste àto representada na

íorma do seu Contrato Socjat (,,Aeente Fiduciário,,).

(â Emjssora e o Agente Fjduciário adiante denominados em conjunto como..partes,, e, individLrat e

indistintàmente, como "Parte").

Resotvem as Partês, na methor forma de djreito, cetebràr o presentê Termo de Securitizàçáo parâ vincutar

os Créditos hobitiários (conforme definidos na CLáusuta 1.1 abaixo) aos Certificados de Recebíveis

lmobitiárjos da 33'Serie da 1. Emissào da Travessia Securitizadorâ S.A., de âcordo com o artigo g. da Lei

n'9.514, de 20 de novembro de Í997, conforme atteradô, bem como das demais legjstaçôes ôpljcávejs e as

cláusutâs abaixo redigidas.

[ - cúusuLÀs

cúusulÂ PRt EtRÂ - DEFtNtçôEs

1.1. Definicôes: PaÍa os fins deste Termo de Securitização, adotam-se as seguintes definiçôes, sem

prejuízo daquetas que forem estabetecjdas no corpo deste Termo de Securitizãção.

É a vóRrx DtsTRtBUtDoM oE TiTULos E vÂLoREs 
^loBtLtÁRtosLTDÂ., quatificada no preâmbulo deste Termo de Securitizaçào;

"Aeente Fiduciáío" e

"lnstituicão Custodiantê":

Auditor independênte â ser contratado peta Emjssora para reatização

da auditoÍia do Patrimônio Sepârado, nos termos da lnstruçáo CVM

n'600/Í8;

"Àuditor lndepêndente":



"Âssembteia Geral dos TitutaÍes

dos CRl":

Â i*"'*o

"El":

"Banco Liquidante":

"Eoletjm de Subscrjcão":

"ççt"i

"Cedente":

A Assembleia Gerat de TituLares dos CRl, convocàda e instalada nos

termos da Ctáusula Quatorze deste Termo de Securitização;

É a Bl 5.A. BM5|L, BOLSÂ, EALCÂO - Segmento CETIP UTV^I,

instituição devidamente âutorizada pe{o Banco Central do BrâaiI para

a prestaçáo de serviços de depositária de ativos escriturâis e

[iquidaçáo f inanceirâ;

Banco ltaú Unibanco, instituição financeira com sedê na Cidade de

Sáo Pauto, Btado de 5âo Pauto, na Praça Atfredo Egydio de Souza

Àranhà, n" í00, Torre Otavo Setubat, Pàrque Jabaquara, CEP M3,14-

902, inschta no CNPJ sob o n' ó0.701.'19010001-M, responsável pelas

Liquidâções financeiras dos CRI;

5ào os boLetins de subscriçào dos CRl, por meio dos quais oa

investidores subscreveráo os CRI e formatizaráo a sua adesão a todos

os termos e condições deste Termo de Securitizaçáo e dâ Oferta

Restrita;

A céduta de cráljto imobiliário fracionária n' 01 sem gàràntia reaL

imobitiária, sob a forma escrjturâI, representativã de pârte dos

Crájitos lmobiliários, êmitidâ peta Emissora nos termos da Lei

n'10.911/04 ê da Escritura de Emissáo de CCI;

É a PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S.4., sociedade anônima, com sede

na Cidade de 5áo Pauto, Estado de 5ào Pauto, na Rua Fidêncio

Ramos, n" 302, conjunto 64-4, Vita Olímpià, CEP 0455't-010, jnscrita

no CNPJ/MF sob o n" 21.87ó.831/0001-90;

Ê a Associaçáo Brasiteira das Entidàdes dos Mercados Financeiro e de

Capitais;

Signjficâ o contrato de Parceria Público-Privãdã 5H n'001/2015,

ceLebrado entre a Cedente, o Devedor, a Companhia PauLista de

Parcerias CPP, na quaLidade de interveniente fiadora, e a

L
c"Contrato de PPP":
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"Conta Arrecadadora":

"Conta Centrahzadorô":

"Conta Vincutadà /üáe":

"Contrato de Administracão de

Contas":

"Contrato de Cessáo":

Companhiâ de Desenvotvimento Habitacional e Urbano do Estado de

Sáo Pauto - CDHU, na quatidade de intervenjente, em 23 de março de

2015, tendo por objeto, entre outros, â concessáo administràtivâ

para a imptantaçáo de habitaçôes de interesse social e de habitaçôes

de mercâdo popular na regiáo central da Cidade de Sáo Pauto;

É a conta corrente n' 30.885-9, Agência n" 8499, Banco ltaú

Unibànco, de titutaridade da Emissora, onde úo deposjtados os

Créditos lmobitiários, posteriormente transferidos pela Emissora para

a Conta Centralizàdora, nos termos da Ctáusuta 1.9.'t do Contrato de

Cessáo;

Ê a conta corrênte n" 11.215-8, Agência n'8499, Bânco ttaú

Unibanco, de titulandade da Emissorà;

É a conta corrente n'18ó0-0, na âgência n.4992, mântida,unto à

Caixa Econômica Federat, de tjtutaridade dâ Cedente, na quat

transjtaráo os recursos provenientes da totalidâde das

contraprestaçóes mensais, devidas peto Devedor no âmbito do

contrato de PPP;

É o lnstrufiento Portiaulor de Constituiçõo e Adíninistroçõo de Conto

Vinculoda, Custódio de Recursos Finonceiros e Outros Avenços

cetebrado entre a Cedente e a Câirâ Econômicà FederaL em 18 de

outubro dê 2018, por meio do qual a Caixâ Econômica Federâl se

obrigou a abrir e administrar a Conta Vinculada Máe, à quat, em

sistema de cascàta, vinculam-se outras contâs bâncárias de

movjmentaçáo restrita, ôbertas e admjnistradôs pela próprià Câixa

Econômica FêderaL, corr6pondentes ao Empreendimento e,

subsequentemente e corÍespondentemente, a cada uma das parceLas

da contrôprestação pecuniária devidà peto DevedoÍ à Cedente;

É o lnstrumento Poíticulot de Controto de Cessóo de Créditos

lmobiliórios e Outros Àvenços cetebrado entre a Cedente e a

Emissora em 4 de março de 2020, por meio do qual ô Cedente cedeu

à Emissora os Créditos lmobitiários e todos os seus âcêssórios.

inclusive as Gârantiasi
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"ç.s!!cÀ!e-dc-Qi!!ib.ql@" :

"Contrato de Penhor de Cotas":

"Contrato de Penhor de Direitos

Creditórios":

"Coordenâdor Lider":

"Créditos lmobrtiários":

E o lnstÍumento Porticulor de Coordenoçõo, ColocoçAo e DistribuiçAo

Públi.o, sob o Regime de l/,elhores EsÍorços de DistÍibuiçõo do 33o e

do 34o Séries do 1o Emissõo de CertiÍicodos de Recebíveis

lmobiliórios do Trovessio SecuritizodoÍo S.Á., ceLebrâdo entre à

Emissora e o Coordenador Líder, em 4 de março de 2020, por meio

do quat o Coordenador Líder foj contÍatado pâra reatizar a

distribuiçáo dos CRI;

Êo Contíoto de PenhoÍ e Outíos Avenços celebado entre o Devedor,

a Companhia Pautista de Parcenas'CPP e a Cedente, tendo como

interveniente anuente o Bànco do Brasjl S.4., na quatidade de àgente

de gãÍantiâ, em 20 de âlosto de 2015, por meio do qual a Garantia

CPP foi constituida;

É o Controto de PenhoÍ de Direitos CÍeditórios, AdministÍoçoo de

Contos de Nôo Livre l\Áovimentoçõo e Outros Avenços cetebrado entre

a Companhia de Desenvotvimento Habitacionâl e urbano do Estado

de Sáo PauLo CDHU, a Cedente e a Caixa Econômica Federat, na

quaLidade de agente de garantia, tendo como interveniente anuente

o Devedor, em ó de novembro de 2015, por meio do quat a Garantia

CDHU foi constituida;

BÂNCO À{ERC^NTIL DE INVESTIMENTOS S.4., sociedâde com sede na

Cidade de Beto Horizonte, E tado de Minas Gerais, na Rua Rio de

Jàneiro, n" 654, 9'andar, Centro, CEP 10.1ó0-912, inscrita no CNPJ

sob o n' 14.1ó9.557l0001 -72;

Os créditos imobitiários correspondêntes a parcelas fixas de

remuneração integrantes da contraprestação pecuniária devjdas peto

Devedor no âmbito do Contrato de PPP, pâgas mensatmente peto

Devedor, retativamente às unidades habitacionais e obras nâo

residenciais associadàs a tais unidades habitacionais entregues peta

Cedente e aceitas peto Devedor, que compôem o Empreendimento,

conforme descritos nêste Têrmo de Sêcuritizaçáo, parcetas essàs que

correspondem ao somatório do ftuxo de pagamentos reproduado no

Anexo ldo Contrâto de Cessáo;
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"CRlem Circulação":

"ç81":

..CVM":

"Data de Aniversário":

"Data de Emissào":

"Devedor":

"pia Ütil" ou "qjê!l4CE":

"Documêntos da Ooeracão":

Para fins de quórum, são todos os CRI em circutaçáo no mercado,

excluidos àquetes que a Emissora, à Cedente e o Devedor

eventuâLmente possuírem em tesourâria, ou que sejam de

titutaridade de suas respectivas empresas ligadas, atsim entendjdâs

empresas que sejam sub§idjárias, coligadas, controladoras,

controtadas, direta ou indiretamente, empresas sob controte comum

ou quatquer de seus diretores, consetheiros, acionista§ ou pessoa que

esteja em situaçáo de conftjto de interesses;

5ào os Cenificados de Recebíveis lmobitiários da 33' Série da 1'

Emissão da Emissora;

E a Comissào de Vàlores Mobitiários;

Conforme disposto no Ânexo I ao presente Termo de Se€uritização;

É o dia 9 de março de 2O2O;

É o Estado 5áo PauLo;

Quatquer dia que não seià sábâdo, domingo ou fêriado declarado

nâcionàt, na RepúbLica Federativa do BrasiL;

Quando mencionados em conjunto: (i) o Contrato de PPP; (ii) a

Escritura de Emissâo de CCI; (iii) o Contrato de Cessâo; (iv) os

instrumentos que formaLizam as Garantiàs; (v) o Contrato de

Distribuiçáo; (vj) este Termo de Securitizaçáo; (vii) os botetins de

subscriÉo dos CRI; e (üii) os respectivos aditamentos e outros

instrumentos que integrem ou venhâm a integràr a presente

opêràÉo e que venhàm à sêr celebrãdos; i*
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"EtrE!&":

"Emrssora":

"EtrprceldirDelle":

"Escritura de Emissào de CCl":

"Escriturador":

"Fundo de Reserva":

"Garantla CPP":

É a emissão dâ 33'Série dâ 1" Emissão de CRI da Emjssora;

É a TRÂVESSIÂ SECURIÍIZADORA 5.Á., qualjficada no preâmbuto deste

Íermo de Securitizaçáo;

É o seguinte empreendimento imobitiário de destinaçào residencjat:

"Condomínio Residenciâl Jútio Prestes l, Torre 5", desenvotvido peta

PPP sobre o imóvet objeto da matrícuta no 130.982 do 2'OficiaL de

Registro de lmóveis de Sáo Paulo/SP, locatizado na Cidade de 5ào

Paulo, Estado de São PauLo, na Praça Jútio Prestes, no 29, Centro;

t o lnslrumento Porticulor de Emissoo de Cédulos de Crédito

Imobiliório Frocionorios, Sem corontio Reol lmobiliório, sob o Forma

Escriturol e Outros Avenços, cetebrado em 4 de março de 2020,

entre a Emissora e a lnstituiçáo Custodiante, por meio do qual a CCI

foiemitida;

Ê o ltaú Corrêtora de Valores S.4., rêsponsáveL pela escriturâçáo dos

cRt;

O fundo de resêrva constituído nos termos da Cláusuta 5.7 deste

Termo de Securjtizaçào;

Fiãnça, em caráter irrevogável e irretratável, prestada peLa

Companhia Paulista de Parcerias CPP, nos termos do item 25.2. do

Contrato de PPP, na condiçào de fiadora sotidanamente responsável

peto fiet cumprimento da obhgação imputável ao Devedor, no que se

refere, exclusivâmentê, ao pâgamento do valor correipondente a ó
(seis) prestaçóes mensais da contraprêstaçâo pecuniária rêferente às

parceLas do Empreêndimento, com renúncia expressa ao benefício

previsto no artigo 827 do Código Civit, fiança esta âssegurâdâ

mediante penhor, instituido nos termos do artigo 1.361 do Codigo

Civit, sobre cotâs do BB CPP Projetos Fundo de lnvestimento em

Cotâs de Fundos de lnvestimento Renda Fixa Longo Prâzo, inscrito no

CNPJ sob o n' 17.116.24310001-92 ("EUI19"), do quâl a CPP é cotista

exciusiva, em valor consistênte, no tempo, com o montànte exigivet

da contraprestaçáo pe€unjária e sob os mesmos Limites da obrigação

I
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"Garantia CDHU":

"Garantias":

"lnstruçáo CVM nô 400/03,,:

"lnstrucáo CVM n" 47ól09":

"lnstrucáo CVM n" 539/13":

"lnstrucão CVM n' 583/16":

"lnstrucáo CV I n'ó00/18":

"by!§!!0c4aúsrr!Íi!gr":

solidária, constituida por meio do Contrato de Penhor de Cotas;

Em caráter facultativo e oneroso, a comptementaçáo da Garantia

CPP mediante gârantiâ subsidiária ou complementar prestada peta

Companhia de Desenvotvimento Habitàcionàt e Urbano do Estado de

São Pauto - CDHU correspondente ao penhor, nos termos do artigo

1.431 e seguintes do Código Civil, incidente sobre parceta da receita

operacional da Companhia de Desenvolvimento Hâbitâcionat e

urbôno do Estado de São Pâuto CDHU, proveniente de direitos

creditórios ljvres e desêmbàraçados, emergentes dos contratos de

comercialização de suas unidades habitacionais, incidente sobre

Ítuxo financeiro segregado em conta de movimentaçáo restrita,

observado mensatmente, o vàlor equtvalente a 'l (uma)

contraprestaçào pecuniária referente às parcetas do

Empreendimento, na hipótese de ocorrência de evento de

inadimplemento, desde que esgotàda â Garantia CPP, constituída por

meio do Contràto de Penhor de Direjtos Creditórios;

A Garantia CPP, a carantia CDHU e o Fundo de Reserva, quando

mencionadas em conjunto;

É a instruÉo da CYM n" 400, de 29 de dezembro de 2001, conforme

atterada;

É a instruçáo dà CV,l n.47ó, de'tó de ianeiro de 2009, conforme

atterada;

É a instíuçáo da CvM n" 539, de 13 de novembro de 20.8, conforme

atterada;

É a instrução da CVM n" 583, dê 20 de dezembro de 201ó, conforme

àlterada;

É a lnstnrção da CVM 600, de 1" de agosto de 2018;

lnstrumentos financeiros de renda fixâ com ctassjficaçáo de baixo

risco, liqujdez diária e sem risco de indjce, de emissáo da própriâ
t-(.
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,.IPCA/I8GE":

"Lei das Sociedades por Acôes":

instituiçáo financeira administÍadora da Conta Ârrecadadora;

É o indice Nacional de Preços ao Consumidor Âmplo, publicado pêlo

lnstjtuto 8ràaitejro de Geografia e Estâtística;

A Lei n' ó.404, de í 5 de dezembÍo de 197ó, conforme atterada;

"Lel tf 4.591/64".

"!ci-!:_6lgzzó":

A Lei n'4.591, de 1ó de dezembro de 19ó4, conforme atteradà;

Â Lei n'ó.185, de 7 de dezembro de 197ó, conforme atterada;

A Lei n" 9.514, de 20 de novembro de't997, conforme aLteÍada;

A Lei n" 10.931, dê 2 de agosto de 2004, conforme àtterada;

É a Medidâ Proúsóriâ n" 2.158, de 24 de agosto de 2OOt, que aLterâ a

legislaçáo das ContÍibuiçôes para a Seguridade Social - COFINS, para

os Programas de lntegratização Social e de Formàçáo do patrimônio

do Servjdor Público - PIS/PÂ5EP e do tmposto sobre a Renda, e dá

outras providências;

Significa as obrigaçóes de pagamento prjncipais e acessórias,

presentes ou futuras, reLativas aos Créditos lmobiliários, seja no seu

vencimento original ou antecipado;

Corresponde à ofertâ dos CRI no mercado de capitais brasileiro, nos

termos da lnstrução CVM n'47ól09;

Âs parcelas fixas de remuneraçáo integrantes da contraprestação
pecuniária devida no âmbito do Contrato de ppp, paSas mensaLmenre

peto Dêvedor, rêLativamente às unidades habitacionais entregues

pela Emissora, catcutadas na forma do item 7.1. do Contrato de ppp;

"Medida Provisória n" 2.158-

151q1":

"Lei n" 9.514/97":

"Lei nô 10.931/04":

"Obrieacóês Gârantidas":

"Oferta Restrita":

tt
"Parcelas A":

^;ffi'ill1i
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"Parcetas C":

"Patrimônio 5eoarado":

"Preco de Cessão":

"Recompra Computsória":

"RecomDra Fàcultàtrva":

"Reeime Fiduciário":

A5 parcelas fixas de remuneração integrantes da contraprestação

pecuniária devida no âmbito do Contrato de PPP, pagas mensâtmêntê

pêlo Devedor, reLativamente às obras náo residenciais associadas às

unidôdes habitacionâis entregues peta Cedente, càlcutadas nà foÍma

do item 7.3. do Contrato de PPP;

É o patrimônio constituído após a instituição do Regime Fiduciário,
peLos Créditos lmobitiários representados peta CCI e petas Garantjas,

aasim como peta Conta Centralizadora e por parcela da Conta

Arrecadadora, nos termos do ârtigo 9. da Lei n" 9.514197;

Corresponde ao preço que a Emjssorà pagará à Cedente peta

aquisiçáo dos Crájitos lmobitjários, na forma prevista na Cláusula 2.2

do Contrato de Cessão;

Corresponde à obrigaçáo da Cedente em recomprar a totatidade dos

Cr&itos lmobitiários, coníormê procedimentos e vatores previstos na

Clálrsuta 6.1 e seguintes do Contràto de Cessão, quando da

ocorrência de eventos de Re(ompra Compuhória;

Corresponde à facu(dade dâ Cedente de recomprar a totàtjdade dos

Cr&itos lmobitiários, coníorme procedimentos e vatores previstos na

Cláusutà 6.2 e seguintes do Contràto de Cessáo;

É o regime fiduciáno instituído sobre os Cr&itos lmobiliários e
Garantiar por meio deste Termo de Securitização, na forma do artigo
9'da Lei no 9.514/97, inctuindo a Conta Centratizadora e a parcela

da Conta Ârrecadadora relativa aos Créditos lmobiliários que

tastreiaÍn à presente Emissáo, com a consequente constitujção do

Patrimônio Separado, até o pagamento integral dos CRl, isentando os

bens e direitos integràntes do Pâtrimônjo Separado de ações ou

execuçóes de crêdore5 da EmjssoÍa, de Íorma que respondam

exctusivamente petas obrigações jnerentes aos titutos a etes I
CL
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"Termo de Securitizacão":

"Titularer dos CRl":

"Unidades":

Corresponde a este Termo de Securitjzaçáo de C.éditos lmobitjários,

para vincular os Créditos lmobitiários aos Certjficados de Recebíveis

lmobiliaflos dà 13'Se e dà 1. Emissão da Emrssora;

São investjdore5 que venhâm a subscrever ou adquiar os CRI;

As 234 (duzentas e trinta e quatro) unjdades habitacionais que

compõem o Empreendimento, âs quais forâm devidamente aceitàs
peto Devedor, conforme termo de recebimento de obra datado de 1ó

de jutho de 2018; e

O montante catcuLado de acordo com o fluxo futuro (parcetôs

vincendas) dos Créditos lmobiliários prevjstos no Anexo I do Contrato

de Cessào, atuatizado peto IPCA/ISGE, nos termos do Contrato de

PPP, trazido a vator presente pelà taxa de 6,0OX (seis por cento) ao

ano, somado a êventuai§ parcetas vencjdas e náo pâgas dos Crédjtos
lmobiLiááos e suas muttas e encàrgos, bem como âs despesas dô

operaçào incorridas e não pagas, desde que de responsabitidade da

Cedente.

"Vator de RecoÍnDra":

1.1.1. Além djsso, (j) os cab+athos ê titutos deste Termo de SecuÍitjzâçáo servem apenâs para
conveniência de referência e não timitarão ou aíetaráo o significado do§ dispositivos ao§ quais se
apticàm; (ii) os termos ,,inclusive,,, ,,inctuindo,,, ..particutarmente,,e outros termos semelhantes
seráo interpretados como se estivessem acompànhados do termo .,exemptificativàmente,,; (iii)
seínpre que exigido peLo contexto, as definições contidas nesta ctáusula primeira apticar-se-ào
tanto no singular quanto no pturât e o gênero masculino inctuirá o feminino e vice,versâ; (iv)
refeÍências a qualquea documento ou outros instrumentos incLuem todas as suas alterações,
substitujçóes, consotjdaçôes e respectjvas compLementâçôes, satvo se expressamente disposto de
forma diferente; (v) referências a diaposiçóÉ,. regais serâo interpretadas como reÍerências às
disposiçôes respectivamente atterãdas, ettendidas, consotidadas ou reformuLadas; (vt) satvo se de
outra forma expressamente estàbetecido neste Termo de SecLrritizaçáo, íeferências a ctáusulas,
itens ou ônexos apLicam.se â cláusuLas, itens e anexos deste Termo de Securitizaçáo; e (vji) todas à5
referências a quâisquer Partes inctuem seus sucessores, representàntes e cessionários devidamente
autorizados.

CúusULÂ SEGUNDÂ - oBJETo E cRÉo[os IA{oBILIÁRIoS

2-1. Obieto: Por meio deste Termo de Securitização, a Emissorâ vinculà, em caráter irrevogávet e
irretratável, os cráritos rmobitiárjos representâdos peta ccr, aos cRI objeto destâ Emissão, cujas
característicàs sáo descritas nâ Ctáusula Terceira abaixo.
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2.2. Autorizacáo: Â Emissáo foi autorizada peta Reunião da Diretona dà Emissora, reatizada em 19 de
fevereiro de 2020.

2.3. Oriqem dos Créditos lmobitiários: A CCl, representativa de parte dos Créditos lmobiliários, foi
emitida peLa Emissora sem gâíantia reaL imobiliária, sob a forma escrituràt, nos termos c,a Lei n. io.9lt /04
e da Escritura de Emissáo de CCl.

2.3.í. Â Escritura de Emissáo de CCI encontra-se devidâmente custodjada junto à lnstituiçáo
custodiante, nos termos do s 4" do artigo 18 da Lei n. 10.931/04.

2.1.2. O Regime Fiduciário, instituído peLa Emissora por meio deste Termo de Securitização, 5erá
registrado nâ lnstitujção Custodiante, nos termos do artjgo 2j, parágrafo único, da Lei
no 10.911/04, por meio da declaraçáo que constitui o Ânexo Vl à este Termo de Se€uritjzaçáo.

2.4. Vinculacào: A Emissorâ declara que, por meio deste Termo de Securitização, toram vincutàdos a
e5ta Emissão os Cráiitos lmobiliários, representados pêtà CCl, de sua titularidade, com valor totat de
Rs 47.189.000,00 (quarenta e sete miLhões, cento e oitentà e nove mil reâi§), na oata de Emissáo.

2.4.1. Os pagamentos recebidos retativos aos Créditos lmobitiárjos e representados pela CCI seráo
computados e integraráo o Lastro dos CRI até sua integrat liquidaçáo. Todos e quajsquer recursos
retativos âos pagamentos dos Crálitos lmobitjários e representados pela CCI estão expressamente
vinculados aos respectivos CRl, por forçà do Regime FiduciáÍio constituido peta Securitrzadora, em
conÍormidade com o presente Termo de Securitizaçáo, não estândo sujeitos a quatquer tipo de
retençáo, desconto ou compensaçáo com ou em decorrência de outras obrigações da
Securjtizadora. Neste sentjdo, os Crédjtos lmobjliários:

(i) constitui Patrimônio Separado, não se confundjndo com o patrimônio comum da
Securitizadora em nenhuma hipótese;

(ii) perhanecerão segregados do patrimônio comum da securitizadora até o pagamento rntegrat
da totalidade dos CRt;

(iii) destjnam-se exclusivamente âo pâgamento dos re5pectivos CRI e dos custos da
administrâçáo do PàtÍimônio Separado nos termos deste Termo de Securitização;

(iv) estâo isentôs ê imun€'s de quãlquer açáo ou execuçáo promovidâ por credores da
Secuntizadora, por mars privilegiàdos que seiàm; lJ"
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(v) náo podem ser utitizados na prestaçáo de garantias e não podem ser excutidos por
quaisquer credores da Securitizadora, por mais privilêgiados que sejam; e

(vi) somente respondem petas obrigâçôes decorrentes dos CRI â que estáo vjncutados.

2.4.2. Â Emissora será a única e excrusiva responsávet pela administração e cobrança da totâtidade dos

Créditos lmobiliários, observado que, nos termos do àrtigo 12 da lnstruçáo CVM 583, em caso dê
inadimplemento nos pagamentos rerativos aos cRr, o agente Fiduciário deverá reaLizar os procedimentos de
êxecuÉo dos Crfujtos lmobiLiários.

2.5, aquisicáo dos créditos Imobiliários: Â titutaridade dos cráritos rmobiLiários foi adquirida peta
Emissora mediante a celebÍaçáo do Contrato de Cêssão.

2.6. Preco de Cessáo: Pela cessâo dos Cr&itos lmobitiárioa, a Emissora pagârá à Cêdente o preço de
Cea§ão, no vator, prazo e termos prevjstos no Contrato de Cessáo.

CúUSULA TERCEIRA - cARAcTERísIcAs Dos cRÉDITos IMoBILIÁRIoS E Dos cRI

3.1. Carâcterísticas do§ créditos rmobitiários: os créditos rmobitiários, representados pera ccr, contam
com as seguintes carâcterísticas nos termos do item 2 do Anexo lll dâ lnstrução CVM 414:

(i) Emissor da CCI: Emissora;

(ii) Devedor dos Créditos tmobitiários: O Estado de Sâo pauto;

(iii) lmóveis a oue esteiam vincutados: Os Créditos tmobiliários estáo vincutâdos ao imóvel objeto da
matÍicuLa n" 130.982 do 2" Oficjat de Registro de Imóveis de Sâo paulo/Sp, locâtizado nâ Cidade de
São Pauto, Estado de Sáo pauLo, na praça Júlio prestes, no 29, Centro;

(iv) Habite-se: n. 2018 -80894-OO;

(v) vator dos crâíitos rmobitiários: o valor totat dos créditos rmobitiários, na Data de Emis5ão, equivare
a RS 147.545.910,70 (cento e quarenta e sete mjlhôes, qujnhentos e quarentà e cjnco mjt,
novecentos e trintâ reais e setentã centavos), dos quais, Rg 47.189.000,00 (quarenta e sete
mithôes, cento e oitenta e nove mit reais) correspondem ao valor dos creditos rmobiliários
represêntados peta CCI e únculados ao CRI; e

(vi) Correcão Monetária: Os Creditos lmobitiários serão âtualizados

conforme previsto no Contrâto de ppp.
petâ variação do IPCA/|BGE,

3.2. Caracteristicas dos CRI: Os CRI da presente Emissáo, cujo lastro se constjtui
reprêsentativâ de pârte dos Créditos tmobitiários, possuem as seguintes caràcterísricas:

(i) Emissão: 1.;

(ii ) Série: 31";

pela CCl,
)I
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(iii) Data de Emissão: 9 de março de 2020;

(iv) Quantidade de CRI : 47. 1 89 (quarenta e sete mil, cento e oitenta e nove);

(v) Vâtor Totat da Série: RS 47.í89.000,00 (quarenta e sete milhôes, cento e oitenta e nove miL reais),

na Data de Emissâo;

(ü) Valor Nominal Uniüírio: RS 1.000,00 (um mit reais), na Data de Emissão;

(vii) Prazo da Emissão: 5.790 (cimo mit, setecentos e noventa) dias contados da Data de Emisúo;

(viii) Atuatizaçáo Monetária: anual, peta variação do IPCÂ/IBGE, conforme previsto na Ctáusula 3.5 deste

Termo de Securitização;

(ix) Juros Remuneratórios: ó,00% (sêis por cento)ao âno;

(x) Periodicidade de Pagamento de Amortizaçáo: mensat, sempre no me5mo dia de cada mês ou no Dia

Útit subsequente, sendo o primeiro pagâmento d€údo em 15 de abrit de 2020, conforme tâbela

constônte do 
^nexo 

I de5te Termo de Securitizaçáo;

(xi) Periodicidade de Pagamento de Juros: mensal, sempre no mesmo dia de cada mês ou no Dia útit
sutsequente, sendo o primeiro pagamento deüdo em 15 de ôbriL de 2OZO, conforme tàbeta de

constante do Anexo I deste Termo de SecuritizaÉo;
(xii) lncorporaçáo de Juíos: em 15 de março de 2020;

(xiij) Regime Fiduciário: Sim;

(xiv) Ambiente de oepôsito, Custódia Etetrônica, Distribuiçáo, Negociaçáo e Liquidação Financeirai 83;

(xv) Local de Emissáo: Cidade e Estado de São pauLo;

(xü) Data de Vencimento Finàt: 15 de janeiro de 20J6;

(xüi) lSlN: BRTSSACRIoN4;

(xüii) Taxa de AmortizaÉo: íixa, de ôcordo com a tabela de amortizaçáo constante do Ânexo I do Termo

de Securitizaçâo;

(xix) Coobrigaçáo da Emissora: não;

(xx) Garôntia flutuante: Náo; e

(xxi) Gârantias dos Créditos lmobitiário6: Garantia CDHU, Garantia Cpp e Fundo de Reserva.

1.2. Distribuição e Neeociacão: Os CRt desta Emissâo serào depositados parâ distribuiçáo no mercado
primário e para negociaçáo no mercâdo secundário na 83.

3.3. Forma e Comorovacâo de TituLaíidade: Os CRI serão emitidos nâ Íorma escrituraL. Neste sentido,
pâra todos os fins de direito, a titutaridade dos CRI será comprovada pelo extrato da conta de dêposito

aberta em nome de cada titular e emitido pêla 83, quando os CRI estivêrem custodiados na 83.

Âdicionatmente, será admitido como comprovante de titularidade extíato expedido peto EscrituÍador com

ba5e na5 jnformâções prestadâs peta 83.

1-4. lmDontuatidade no Paqamento: Ocorrendo impontuatidade no pagamênto pela Emissora de quatquer

quantia devida aos Titutares dos CRl, desde que os Cráritos lmobiliários tenham sido pagos, os débitos em

atraso vencidos e náo pagos pela Emissora, devidamente atúalizados e acrescidos da respectjva

remunerâçâo, ficaráo, desde a datâ da inadimptênciô até a data do efetivo pagamento, sljejtos a,

J.
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^;i*ài;i
independentemente de àvjso, notificaçáo ou interpetaçâo )udiciat ou extràjudicial (i) muttâ convencjonat,

irredutívet e não compensatória, de 2% (dois poÍ cento) e (ii) juros moratóhos à raáo de tX (um por cento)
ao mês, sendo certo que se os Créditos lmobitiários náo forem recebidos petâ Emissorâ em tempo hábit pâra

reaLizâção do pagamento aos investidores, a mutta e os juros previstos nessa ctáusuta não teráo efeito.

3.5. Atuatizacáo Monetária: O valor nominàl unitário dos CRI ou seu saLdo, conforme o caso, será

âtualizado monetariamente peLa variação do lpCÂ/lBGE, anualmente todo dia 15 de íevereiro de cada ano

ou no Dia Útit subsequente, a partir da data da primeira integratizaçáo, até a integraL tiquidaçáo dos CRl,

da seguinte forma:

VNa = VN x C, onde:

VNa = Vator nominâl unitário atuatizado. Vator em

arredondâmento;

reajs, catculado com 8 (ojto) casas decimais, sem

vN = valor nominat unitário na Data de Emissáo ou o saldo do valor nominat unitário dos cRr, após a úttima
amortização, pagamento ou incorporação de juros, o que ocorrer por úLtimo. Valor em reais, câtcu(ado com
8 (oito) casas decimâis, sem ârredondamento;

C = Fator dà variaçáo ânual do IPCÂ/IBGE, calculado com I (oito) casas decimais, sem àrredondamento,
apurado da seguinte foíma:

- tNir\
" - \ rv,- /

ly',I* = y"1o. do número índice do lpCA/lBGE do 3. (terceiro) mês anterior ao mês de

exempto, se a data de atualizaçáo for no mês de fevereiro, utiljzar-se-á o número índjce
de novembro);

atuatização (por

referente ao mês

À7r r = Vator do número indice do lpCA/IBGE do 3" (terceiro) mês anterior à última datâ de atuatização;

Parà a primeira atualizàçào monetária, que ocorrerá em 15 de fevereiro de 2021, será considerado a
variação do número índice do lPca/IBGE de novembro dê 2o2o sobre o número indicê do lpcÂ/IBGE de
novembro de 2019.

3.5.1. No caso de jndjsponibitidâde temporária do lpCA/|BGE, será utitizado, em suà substitujçáo,
o úttimo IPCA/IBGE divulgâdo oíicialmente até a dâta do cátculo, náo cabendo, porém, quando da
divutgâção do IPCÂ/IBGE deüdo, quaisquer compensações financeiras, muttas ou penalidades, tanto
por parte da Emissora quanto peLos Titutares dos CRl.
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3.5-2. Na ausênciô de apuraçào e/ou divutgaçào do |PCA/IBGE por j0 (tnnta) Dtâs úrers, contados

da data esperada para âpuraçáo e/ou divutgação ou no caso de impossibilidade de apticaçáo do

IPCA/IBGE aos CRl, por proibição legàt ou jldicial, será utjlizado seu substituto [egà[ ou, na sua

fâLta, o mesmo indice que vier a ser estabetecido no Contrato de ppp.

3.6. Cátculo dos Juros Remuneratórios: Os iuros seráo calcutados, desde a primeira data de
integratizâçáo dos cRl ou a data de pagamento da remuneraçáo do5 cRr imediatamente anterior. conforme
o caso, até a data do efetivo pagamento, da seguinte forma:

J = VNâ x (Fator de Juros - 1), onde:

J = VaLor unitário dos juros acumutados na data de cálcuto. Valor em reâis, catcutado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento;

VNa = Conforme definido na CtáusuLa àcimà.

Fàtor de Juros = Fator de juros fixos catcutâdo com 9
parametrizado conformê defjnido a seguir.

(nove) casas decimàis, com arredondamento,

i = ó,00Í {seis por cento)i

dcp = 1'11''"'o de dias corridos entre a data dà pÍimeÍa integrâlizaçáo ou oatà de Âniversário anterior,
conÍorme o cãso, e a data de cáLcuto.

dct = Número de dias corridos existente§ entre a Datâ de Aniversário anterior e a próxima Data de
ÂniveGário, ou 29 (vinte e nove) dias corridos para o primeiro periodo de capitôlizaçâo.

1.6.1. Para os fins desta Cláusula, considera-se como ,,Data de Âniversário,, todo dia 15 de cadâ
mês ou no Dià ÚtiL subsequente, conforme de5crito no Anexo l.

1.6.2, Os Juros Remuneratórjos seráo pagos em parcelas mensais, sempre no mesmo dia de cada
mês ou no Dta Útil subsequente, sendo o primeiro pagamento em 15 de abril de 2O2O e o último nâ
Data de vencimento dos cRl ou, ainda, na data de pagamento decorrente de declaração de
vencjmento antecipado dos CRl.

= 
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1.7. Cátculo da Amortizacão: O cálculo dã amortização será reahzado com base na seguinte fórmuta:

arúj = IyMo 
Í (_a)], onae:

Ar'{i = Valor unitário da i-ésima parcela de amortizâçáo. Vator em reais, catcutado com 8 (oito) casàs
decimais, sem arredondamento;

Yío = conforme definido acima.

roi = i'ésima taxa de amortizaçáo, corh 4 (quatro) casas decimais de acordo com as tabeLas constantes do
Anêxo I deste Termo de SÉ,curjtizàção.

3.8. Locàt de Pàqamento: Os pagamentos dos CRI serão efetuados utitizando-se os procedimentos
adotados peta 83. caso por quaLquer raáo, quarquer um dos cRr não esteja custodiado na 83 na data de
seu pagamento, a Emissora dêixará, em sua sêdê, o respectivo pagamento à disposjçáo do respectjvo
Titular dos CRl. Nesta hipótese, a partir dâ referida data de pâgamento, náo haverá quaLquer tipo de
remuneraçâo sob.e o vaLor colocado à disposiçáo do TituLar dos CRI nâ sede dâ Emissora.

1,9. Prorroeàcào dos pràzos: Consjderar-se-ão prorrogàdos os prazos reíerentes âo pàgamento de
quatquer obígaçào peta Emissora até o primeiro Dia útit subsequente, se o vencimento coincidir com um
dia que náo seja considerâdo um Dia útil, sem nenhum acráscimo aos valores à serem pagos.

3.9.'1. Sempre que ne€essário e sem prejuízo dos eventuais encargos moratórios, os prazos de
pagamento de quàisquer obrigações referente§ aos cRr devidâ§ no mês em questáo seráo
prorrogados, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, peLo número dê dias necessários
para àssegurâr que entre o reaebimênto dos Cr&itos lmobiliários peta Emissora e o pàgamento cÍe
suas obígaçóes referêntes aos CRt sempre dêcorrô âté 2 (dois) Diâs úteis, com exceçáo da data de
vencirnento íinàl dos CRl.

1.10. PÍioridade de paeamentos: Os CRI deverào obedecer à seguinte ordem de prioridade nos
pagamentos, de forma que cada jtem somentê será pago caso hàia recursos disponívejs, livres de re5gates
antecipâdos e amortizàçôes extraordinárias, após o cumDTimento do item anteriôÍ:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

despesas do Patrimônio Separado incorridas e náo pâgas até a datô da amortização mensat;
encârgos moratórios eventuatmente incorrjdos, coníorme Ctáusula 1.4 acima;
despesàs preustas para o mà de pagamento;

Juros RemuneratóÍios dos CRI; e

amortização do vaLor nominal atualizàdo dôs CRl, conforme prevjsto neste Termo de Securitizàçáo.

I
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3.10.1. Os pagamentos retativos às despesas do patrimônio Separàdo náo previstas no fLuxo da
operaçào sêráo realizados petà Emissorà, com recur§o§ decorrentes do patrimônio Separado,
obsêrvadà a prioÍidade de pagamentos mencionàda na Ctáusulâ 3.10 acima. O valor dâs despesas do
Patrimônio separado deduado na forma estàbetecida nesta cLáusula não sêrá capitaLizado ao saldo
devedor dos CRI pâra pagamento em periodos posterioÍes.

3.10.2. Os CRI não seráo considerados, em nenhuma hipótese, inadimplidos quando amortizados de
âcordo com a tabela dê àmortizaçáo vigente para esses CRI à época, acrescidos da respectiva
atuâtização monetárià e remuneração, e/ou pela apticaçáo da píoridade de pàgamentos

mencionadâ acima.

3.11. subscricáo e lnteqralizâcào dos cRl: os cRl seráo subscritos e integralizâdos na forma previstà
âbaixo. O preço de integrâlizaçáo será correspondente ao Vator Nominal Unitário, acrescjdo da Àtuatizaçâo
Monetária e dos Juros Rêmuneratórios, calculâdos pro roto die desde â data dâ primeira integralizaçáo até
a data de sua efetiva integrârizaçáo, e reduzido de eventuais amonizaçôes que possam viÍ a ocorrer
durante esse periodo (,,Preço de lnterratjzacáo,,).

3.11.1. A integràtização dos CRI será reatizada peto preço de lntegratizaçáo, em moeda corrênte
nacionat, à vista, conformê prevjsto neste Íermo de Securitizaçáo, em cadâ data de integra{izaçào.

3.1'1.2. A integrâtização dos CRI será realizada via 83, sêgundo procedimentos de tiquidaçáo
estabelecidos peLo próprio ambiente.

311.1. Os recursos obtidos com a subscriçào e integratização dos cRr seráo utitizados peLa Emissora parà
pagamento do Preço de cessão.

3.12. Recime Fiduciário: será instituído Regime Fiduciário sobre o pàtrimônio Separado, nos termos da
CLáusula Sétima àbaixo.

3.13. Níveis Os Cráiitos lmobiLiários
sáo concentrados integratmentê no Devedor,

clÁusulÂ euÀRTA - FoRl.rÂ DE DtsrRtBUtçÁo Dos cRt

4.1. Distribuicão: Â Emissão e realizada em conformidade €om a lnstruçáo CVM n.47ó109 e está
automaticamente dispensada de registro de distribuiçáo na CVM, nos termos do artigo óo da lnstruçáo CVM

n'47ó109. Não obstantê, a Oferra Restrira será registrâda perantê a ANBtÀtA, parâ fios de composiçáo de
base de dados, nos termos do parágrafo único do artigo 4. e do artigo j2 do Código ANBIMÂ e das normas
estabelecidas na Diretriz anexa à Deliberação n.5, de 30 de jutho de 2015, expedida peto Consetho de
ReguLaçáo e Melhores Práticas da ANEli A.
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4.1.'1. A Emissáo é destinada apenâs a investidores profissjonais, nos termos da tnstruçáo CVIú
nó 539/11 e dâ lnstrução CVM n" 476/09.

4.1.2. Em atendimento âo que dispôe a

oíertâdos a, no máximo, 75 (setenta e

máximo, 50 (cinquentâ) investidores.

lnstruçáo CVM n" 476/09, os CRI destâ Emissáo seráo

cinco) investidores e subscritos ou adquiridos por, no

4.'1.1. Os CRI seráo subscritos e integratizados à vista peLos jnvestidores, pelo preço de
lntegratizaçáo, devendo os investidores por ocasiáo dà subscrição fornecer, por escrito, decLaração
nos motdes con§tantes do Botetim de Subscriçào, atestando que estào cientes de que:

(j) a oferta dos CRI náo foi registrada na CVM; e
(ij) os CRI ofertôdos estáo sujeitos às restrições de negocjação previstas na lnstruçáo CV^
1" 476tO9.

4.1.4. Em conformidade com o artigo 7".A dâ lnstruçáo CVM 
^a 

476/09, o início da oferta será
informado peLo Coordenador Líder à CV/ú, no prazo de 5 (cinco) Dias úteis contâdos da pameira
procura à potenciais investidores, nos termos do Contrato de Distribujçáo,

4.1.5. Â distribuiçáo púbtjca dos CRI será encerrada quando da subscriçáo e integra(izaçáo da
totaudade dos CRl, ou a exclusivo critério da Emjssora, o que ocorrer primeiro, nos teímos do
contrato dê Distribujçáo.

4.1.ó. Em conÍormidade com o ârtigo 80 da lnstruçáo CV,{ n,476t}g, o enceÍramento da oferta
dêverá ser informado peLo Coordenàdor Líder à CVM, no prazo de 5 (cjnco) dias contâdos do seu
enceÍramento, devendo referida comunicaçáo,er encamtnhadà por tntermédio da página da CVM
na rede mundiat de computadore§, exceto se outra íorma vier a ser definida pela Cyl , e conter as
informaçôes indicâdas no anexo I da lnstruçáo CVMn 476/09.

4.1.7. Caso a oferta púbtica dos CRI não seja encerrada dentro de6 (seis) meses da data deseu
início, o Coordenàdor Lider deverá reaLiz?r a comunicação de encerramento prevista na Ctáusula
acimâ com os dados disponíveis à época, complementando_à semestratmente, ate o seu
encerramento. Â subscriçáo ou aquisição dos CRI deve ser reatizada no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) meses contado dà data de inicio dâ Ofertâ Restrita, nos termos do artjgo 80-Á da lnstruçáo
CYMn 476/09.

4.1.8. Os CRI destâ Emissáo somente poderão ser negociados nos mercados reguLamentados de
vâtores mobiliários dêpois de decorridos 90 (noventa) dias da data de cada subscrição ou aqutsiçáo
dos CRI pelos investidores.

t
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(i)

(ii)

4.1.9. Observadâs as restriçóes de negociaçáo acima, os CRI destà Emissáo somente poderáo ser

negociàdos entre investidores pÍofissionais, a meno§ que a Emissora obtenha o regjstro de oferta
púbiica perante a CVM, nos termos do caput do artjgo 21 dâ Lei n" ó.385/76 e da lnstrução CVM

n'400/03 ê apresente prospecto dâ oferta à CVM, nos termos da regutamentaçáo aptjávet.

CúUSULÂ QUINTA. GÂRÂNTIAS

5.í. carantias: Nos termos da Cláusulà Vigésima euinta do Contrato de ppp, em garantia do
adimptemento dâ contraprestaçáo pecuniária devida mensatmente peto Devedor na forma do contrato de
PPP, o Devedor se obrigou a prestar as seguintes gôrantias:

Garantia CPP, constituída por mejo do Contrato de ppp e do Contrato de penhor de Cotas; e

em caráter facuttativo e oneroso, a Gârantia CDHU, constituída por mejo do Contrato de penhor

de Direitos Creditórios.

5.?. Cessáo das carantias: Em garantja do fiel e integràl cumprimento das Obrigâções Garantidas, a
cedente cedeu e trànsíeriu à Emissora, na formâ da ctáuíJta 5.2 do contràto de cessáo, em caráteÍ dê
gârantiâ, irrevogável e irretratávet, Uvres e desembaraçados de quaisquer ônus ou restrições, uma fração
dos direitos emergentes do contrato de penhor de cotas e do contrato de penhoí de Direitos creditórios
retativa à gaÍantia de adimptemento da contràpreitaçáo pecuniáriâ referente à parcela A e á parcela c do
Empreendimento, nos limites do vator Totãt da carantia, conforme abaixo definido, nos termos dos artigos
1.161 a 1.368-A do Código Civit, do artigo 66-8 da Lei no 4.728, de t4 de julho de 19ó5 e demah dispositivos
aplicáveis.

5 2.í. o exercicio, peta Emissora, dos direitos cedidos, estará condicionado âo inadimptemento,
ou enquanto ele perdurar, da obrigaÉo de pàgamento dos Cr&itos lmobitiários peto Devedor, nos
termos do contrato de PPP, do contrato de penhor de cotas e do contrato de penhor de Direitos
Creditórios, e sempre noj limites recorrentes do Valor /Uensal da carantia.

5.3. Valor das Garantiâs: Sem pre,uízo dàs atualizaçôes apLiáveis, as gârantias cedidâs garantem o
vator, nesta data, de RS 147.545.930,70 (cento e quarenta e sete mjthóes, quinhentos e quarenta e cinco
mil, novecentos e trinta reais e setenta cêntàvo5) ("vator Totàt da carantia") limitado ao valor certo, fixo
e, nesta data, determinado de R§ Zó.557,53 (setecentos e setenta e seis mit, quinhentos e cinquenta e
§ete reais e cinquentâ e trà centavos) ao m,ês da contraprestação pecuniárja referente a pàrte da pârceLa

A e da Parcêla C referentes ao Empreendimento, monetariâmente reajustado peto mesmo critéÍio e
períodos previstos para o pagamento de amortizaçáo e juros nos termos deste Termo de Secuntizaçào
("Vator Mensal da Gârantiâ,,) os quais sâo consistentes, respectivamente, com (i) o vâfor nominal dos
créditos lmobitiános cedidos, que representam o somatório do ftuxo de pagamentos reproduzido no anexo r

0
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do contrato de cessâo; e (ii) com a prestaçáo mensat de amortizaçáo e juros definida nos termos deste
Termo de Securitização.

5-3.1. À medidâ que os Créditos lmobiliários forem pagos pelo Devedor, a Cedente fará jus à
reduçáo automática do Vator Totàt da càrantia, de modo que o Vator Íotal da Garantià deverá ser
equivalente ao satdo devedor atuatizâdo dos créditos rmobitiário§, comprometendo-se as partes a
cetebrar os correspondentes adjtivos a este Termo de Securitizaçáo, na forma do Anexo Vlll.

5.3.2. Á celebraçáo dos aditivos àos Documentos da Operàçáo, conÍorme apticável, para fins de
redução do Valor Totat dâ Garântia, deverá ocorrer, no mínimo, à cada ó (seis) meses de
pâgamentos eÍetivamente reatizados, sendo este prazo, em relação ao primeiro aditivo, contâdo da
data do primejro pagâmento, e os demajs, sucessivamente.

5.5. Excussáo das Garantiâs: Na hipóte5e de inadimplemento, ou enquanto eLe perdurar, da obrigação
de pagamento dos Créditos lmobitiários peto Devedor, nos termos do Contrato de ppp, do Contrato dê
Penhor de cotas e do contrato de penhor de Direitos creditórios, e sempre nos limites recorrentes do valor
Total dâ Garàntia, à Emissorà poderá exercer, diretamente e sem necessidade de intervençáo da cedente,
os direitos e prerrogativàs atribuídos ou garantidos à cedente nos termos do contrato de penhor de cotãs ê
do Contrato de Penhor de Direitos Creditórios, incluindo, sem limitaçáo, decorridos íO (dez) dias da datâ de
pagâínento prevista, o direito de excutir ã fiança prestàda petâ cpp, concedendo-the, inicjatmente, o pràzo
de 5 (cinco) dias úteis para pàgamento espontâneo, conforme modelo de comunicação constante no ônexo
ll ao Contràto de Penhor de Cotas.

5.5.í. Os demâis termos e condiçóe, para a

Cessáo, no Contrôto de ppp, no Contrato de

Creditórios.

excussáo das Gârantias estão previstos no Contrato de
Penhor de Cotas e no Contrato de penhor de Direitos

5.ó. ComDartilhamentodasGarantjas:

sua excussâo, seráo compartilhados pela

sériê dà l'emissáo da Emissora (,,çB!..1!,').

Os direitos decorrentes das Garantias, bem como o produto de
Emissora com os certificados de recebiveis imobitiários da 34.

5,ó.1. Os Titulares de CRI e os titulares dos CRI ll
subordinados e em iguàldade de condjçõês (pari
devedor dos CRI e CRI ll que càda um deLes é titutar

5.6.2. Sendo os Créditos lmobiLiários objeto de Recompra
iendo os CRI objeto de resgàte antecipado, os Titutares de
Pàne ldeál de que càdâ um deles sejà titutàr. quatsquer:

são credores e beneficjários em conjunto, náo
possu) dàs Garàntias, na propoÍção do satdo
("Parte ldeàt").

Compulsória e, consequentemente,

CRI compartithaÍão de acordo com a

I
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(i) vatores que, considêrando os montàntes pagos ou náo aos outros Titutãres dê CRl, sejam
superiores à sua respectiva Pârte ldeal;

(ii) valores recebidos da Emissora, do Devedor, da Cedente ou de têrceiros, em pagámento das
obrigaçóes assumidas peta Emissora, pelo Devedor ou pela Cedente, quando qualquer um dos
demais Titulares de CRI deixar de receber sua parte ldeat;

(iii) vatores recebidos em razáo dâ execuçáo extrajudicial ou judiciat das Garantjàs; ou

(iv) bens, direitos, benefícios e privitégios decorrentes dos cRr e das carantias auferidos petos
Tjtulares de CRI e/ou pela Emissora e/ou pelo Agente Fiducjário, no exercício de seus mândatos ou
atuando em nome próprjo, conforme o caso.

5.6.3. Em caso de recebimento de vatores decorrentes da excussào das Garantias, a Emissora será
responsável por| (i) càtcular o vaLor a que tem direito cada Tjtutar dê CRl, na proporção de sua
Parte ldeat; (ii) notificar todos 05 Titulares de cRl â Íespeito do re€ebimento de tais recurso§ e o
vàtoÍ a que têm direito, de acordo com o cátcuto reatizado nos termos do jtem (i) acimà; e (iij)
reatizar o repasse dos vâlores aos Titutares de CRl.

5.6.4 Todo e qualquer numerário, bem, direito ou outro benefício que à securitizadorâ venha a receber
do Devedor, da Cedente e/ou de terceiros, em ürtude de remiçáo, excussáo ou execução das carantias
deverá ser partilhado com os TjtuLares de CRl.

5.7. Fundo de Reserva: Adicionatmente às cârântias, nos termos da Ctáuaula 2.5 do Contrato de Cessão,
uma vez ocorÍidà a integralizaçào total dos cRl, será constituido, pela Emissora, na conta arrecadadorã,
um fundo de rêserva, em montante equivatente ào vaLor de j (uma) parceta mensat dos CRI subscritos e
integratizados, (consideradas, em conjunto, a parcelà mensal dos cRl referentes à J3. série e a parceta
mensaL dos CRI correspondentes à 14. Série), para fazer frente ao vator exclusivamente de 1 (uÍn)
pagàmento mensât dos Créditos lmobitiários (.,Fundo de Reserva,,). O montante necessário para a
constituiçào do Fundo de Reaerva será suportâdo peLa Cedente, sendo deduádo do preço de Cessão.

5.7.1. Os recursos mantidos no Fundo de Reserva serào inve5tidos peta Emjssora, na qualidade de
titLrtar da Conta ArrÉ(adadora, nos Investjmentos permitidos.

5.7.2. Os recursos oriundos dos rendimentos auferidos com
Pâtamônjo separado da Emissora, contabilizados sobre o Fundo.le

tais investimentos integrârão o

Reserva.

t
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5 7.3. Após o pagamento da úttima parceta de remuneraçáo e amortização dos cRr e cumpridas
integralmente as obrigaçóes deLes decorrentes, conforme estiputado neste Termo de Securitjzação,
a Emissora deverá, em âté 2 (dois) Dias úteis contado da data de vencimento finât dos cRr, riberâr
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para a Cedente evêntual satdo remanescente do Fundo de Reserva, juntamente com os rendjmentos
liquidos oriundos da aplicaÉo nos lnvestimêntos permitidos.

5.7.4. O Fundo de Reserva náo será recomposto petâ Cedente em nenhuma hipótese.

5.7.5. O Fundo de Reserya deverá ser recomposto peLa Emissora com Íecursos íecebidos em raáo
da êxcussáo das Garàntjas ou seínpre que o Devedor quitar parcelas atrasàdas dos CráJitos
lmobitiáÍios cedidos, devendo essa recomposiçáo ocorrer em âté 3 (três) Dias úteis após o
recebimento de tais recuÍsos.

CúUSULA sExIA . AA{oRTIzAçÁo EXTMoRDINÁRh E RESGATE ÂNTECIPÂDo Dos cRI

ó.1. A Emissora náo poderá, a
seu exctusivo critério e a qualqueÍ tempo, reaLizar a amortização extraordinária e/ou o resgate antecjpado
dos CRI.

6-2. Resqate Antecioado Totat: Os CRI serão resgatados ante€ipàdamente dê íorma totaL, nas hipóteses
de antecipaçáo do ftuxo de pãgamentos dos Créditos lmobitiáÍios, quais sejam, nas hipóteses de Recompra
Computsória ou Recompra Facultativà,

6.2_í. A Emissorà utitizãrá os vãlores recebidos nas hjpóteses acjma para promover o resgate
antecipado totâl dos CRI vinculados ao presente TeÍmo de Securitizâção. Neste caso, a Emjssorâ
deverá informâr aos Íitulares dos CRl, com cópia ao Agente Fiduciário e à 83, o evento que poderá
ensejar o resgâte antecipado dos CRI no prazo máxjmo de 4 (quatro) Dias úteis contados da data em
que tiver tomâdo conhecimento de tal evento, por meio de notificaçáo expressa da Cedente nesse
sentido. Nesta mesma oportunidade, a Emissora dêverá convocar assembleia gera( de titutares de
CRI para dêtiberar a respeito da aprovação, ou náo, da Recompra CompuLsóna e consequente
Resgate Antêcipado TotaL dos CRl, nos termos previstos àbajxo. A Emissora vater-se,á previamênte
de detiberação dos Titulares dos CRI para determinàção da Recompra Computsória, sendo certo
que, nê,te caso, os Titulares dos CRI eventuaLmente dissidentes estarão plenamente vincutôdos à
decisáo dos demais Íitulares dos CRl, caso o quórum de detjberaçáo estabetecido neste Termo de
Securitizàção seja obedecido. Observado que, na hipótese de náo instataçáo da referida assembteia
geral por falta de quórum, ou no caso de instatação e ausênciâ para quórum de detiberaçáo, a
Ernissorâ náo determinãrá a Recompra computsória dos cráJitos rmobiliános. càso os Titulares dos
CRI detiberem pe{a Recompra CompuLsória, a Emissora deverá comunicar a Bj a respeito da ,/
reâtizàçáo do Resgate Antecipado Totat dos CRI com, pelo menos, 3 (trê,s) Dtàs Uteis de
antecedência da dãtã prêvistã pãrã o rêferido resgate. .

6.1. Recomorà ComDutsória: Nos termos do Contrato de Cessão, sáo evêntos de Recompra Computsórjâ: UL



(j) ÍesoLuçáo do Contrato de PPP, do Contrato de penhor de Cotas ou do Contrato de penhoÍ de
Diíeitos Crêditórios ou caso a Garantja Cpp ou a cârantia CDHU sejam anuLadas ou extintas por
cuLpa dà Cedente;

(v)

qualquer aLteraçáo, sem â preúâ e expressa anuêncja dos titutares dos CRl, que implique â
modificaçáo do objeto, procedimento de excussáo das Garantias, vator ou prazo do Contrato de
Penhor de Cotas ou do Contràto de pênhor de Direitos Creditórios e que afetem o VaLor Totàt da
Garântia, erceto se as referidas atterações íorem decorrentes de exjgêncjas legajs e/ou do
Devedor, ou, ainda, se d€torÍentes de exigências íormalizadas por quatquer autoridade
governamentaL, independentemente da esfera;

ajuizamento de àçào judiciat que tenha por objeto o contrato de ppp, questionando os créditos
lmobiliários e que este âjuizamento venha a interromper o recebimento dos créditos rmobitiários
pela Emissora, por quatquer motivo, ainda que os recursos sejam depositàdos em juizo, e desde que
a interrupção náo se.ia revenida peta cedente em até 90 (noventa) diôs corridos a contar do
jnadimplemento;

atteraçáo das ctáusulas do Contrato de ppp, sem a prévia e expressa ànuência dos TituLares dos CRl,
e por iniciativa da Cedente, que reduza o fLuxo de pagamento dos Créditos lmobiLiários prevtsto no
Ânexo I do Contrato de Cessão;

âtteraçáo, sem a prévia anuência dos titulares dos cRr, e por iniciàtiva da cedente, das ctáusulas do
Contrato de Penhor de Cotas ou do Contràto de penhor de Direjtos Creditórios que importe reduçáo
do Valor TotaL da Garantia ou do Vator Mensàt da càrantja, sem prejuízo do disposto na CláusuLa
5.1.1 do Contrato de Cessão;

questionamento judicial pelâ Cedente, lua controladorâ (ou por quaisqueÍ de seus acionjstas), para
discussáo da vâLidade ou exequibi(jdade do Contrato de Cessão que interrompa o fLuxo de
pagàínento dos Créditos tmobitiários pÍevisto no Ânexo I do Contrato de Cessáo:

(vii) verificação de inveracidade dê quaisquer declarações feitas peLa Cedente no Contrato de Cessão
que àfete os Crálitos lmobiliários cedidos;

(viii) seja reconhecida ou declarôda, por cutpa ou doLo da c€dênte, à invatidade ou inexequibitidade do
Contrato de Cessáo ou a inexistência dos Créditos lmobiliáíios, por quatquer autoíidade
competente, por decisáo provi§ória não modificada em âté lO (trinta) dias à contar dà intimaçáo da
Cedente ou de forma deíinitiva;

pedjdo de decretaçáo de ÍaLência petâ Cedente ou por terceiros, neste.aso, desde que não etjdjdo
no prazo Lêgal, ou pedido de recuperaçáo judiciat ou extrajudicial da cedente que venha à ser

(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

Lt(ix)



(xi)

instituído e náo resoLüdo peta Cedente em prazo nâo superior a 60 (sessenta) dias, ou tiquidaçáo,
dissoLuçáo, extinção da Cedentê;

(x) ocorrência de cessáo, promessa de cessão formâlizada por contrato escrito, ou trânsferência peta

Cêdente, sem o consentimento da Emis§ora, de s€us direitos e obrigaçóes decorrentes do Contrato
de Cessáo;

dêcisáo judicial, que não tenhâ sêus efeitos suspensos ou revogados em àté 30 (trinta) dias após ter
sido profêrida, reconhecendo o direito de terceiÍo titular de ônus, gravame ou encargo constituído
sobre os Créditos lmobitiários previamente à sua ãqujsiçâo petâ Emissora;

(xii) infraçáo, peLa cedente e/ou petos seus administràdores, agindo em benefício ou em nome da
Cedente, a qualquer das Leis AnticoÍÍupçáo:

(xiii) aLteração do objeto sociat da Cedente que impêçâ a Cedente de realizar suâs obrigações nos terlnos
do Contrato de PPP;

(xiv) descumprimento peta Cedente de quaLquer decisáo judicial e/ou de quàtquer decisão arbitrâL ou
âdministrativa contra a Cedentê e rêlacionadâ ao Empreendimento que impacte negativâmente o
fluxo dos crÁJitos rmobitiáÍios previstos no Ânero r do contràto de cessão e que náo seja suspensa
ou revertida em até l0 (trinta)dias apó5 a jntimaçáo da Cedente;

(xv) resotução do Contrato de Adminjstraçáo de Contas, sem

seià com â própria CEF ou qualquer outra instituiçáo
termos do contrato originâl;

que haja substituiçâo por outro contrato,

financeira substancialmente nos mesmos

(xvi) descumprimento, peLa Cedente, de quatquer obrigação prevista no Contrato
respectjva data em que tal obrigàção for devjda, não sanado no prazo máximo de
contados do recebjmento de notificàçáo enviada pela Emissorà à Cedente
ressalvados os prâzos especííicos prêvistos no Contrato de Ce§aão: ou

(xvii) aprovação, petos titulares dos CRI ll, dà recompra compuLsória dos CRI ll.

de Cessáo na

l0 (trinta) dias

nesse sêntido,

ó.3.1. A Recompra Computsória dos CÍfoitos lmobitiários náo será automática, sendo cerro que o
pagamento do Vator de Recompra deverá ser reatjzado em àté 30 (tnnta) dias contados do
íecebimento, peta Cedente, da notificaçáo a ser encaminhadâ peta Emissora ou peto Agente
Fiduciário, caso esteja âdministrando o patrimônio Sêpârâdo, sobre à dêtiberaçáo dà àssembtêià
geral de Titulares dos cRr ôprovando a Recomprà compuLsórià dos créditos lmobitiários, observàdo
que, na hipótese de náo instalaçáo dâ referida assembteia geral por Íatta de quórum, ou no caso de

U1
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instataçáo e ausência de quórum para detiberaçáo, a Emjssora nâo dectaraÍá a Recompra

Computsória dos Créditos lmobitiários.

ó.3.1.1. A notificação, a ser reatizadâ nos termo, da Ctáusutâ ó.1.1 âcima, deverá ser
reatizada pela Emissora ou pelo Âgente Fiduciário, caso êsteja adminjstrando o patrimônio

Separado, no prazo dê até 2 (dois) Dias úteis contados dà reatizaçáo dâ Âssembteia cerat
de Titulàres dos CRI acima mencionada.

6.3.2. Os pôgamentos recebidos pela Emissora em dêcorrênciâ da Recompra Computsórja dos
créditos lmobiliáÍios deveráo ser creditados nã conta arrecadadora, posteriormente transferidos
pera Emissorâ para a conta centratizâdora, nos termos da ctáusuta 1,g.1 do contrâto de ce'são, e
àplicados única e êxc(usjvamente ao pagamento dos CRI quê, por sua vez, seráo amortizados
proporcionalmente, conforme previsto neste Termo dê Securitização, bem como para o pagamento
das despesas do patrimônio Separado.

6.1.3. Na ocorrêncja de um evento de Recompra CompuLsória que âcione a Recompra Computsória
dos Créditos lmobiliários, ê observado o procedimento estabetecido na Ctáusula 6.1.1 acjma, a
Cedente deverá adquirjr compulsoriamente a totatidade dos Créditos lmobiliários e ficÀrá obrigadà
â pagar à Emúsora o montante calcutado de acordo com o ftuxo fLrturo (parcetãs vincendas) dos
Créditos lmobiLiárjos pÍevistos no Anexo I do Contrato de C€5§áo, atuatizàdo peto lpCÁ/lBGE,
traído a valor presente peta taxa de 6,00% (seis por cento) ao ano, somado a eventuats parcetas
vencida5 e não pagas dos Créditos lmobjtiárjos (,.Valor de Recompra,,).

ó.3.4. Na hipótese de mora, incidiráo, sobre o Vator dê Recomprà, mutta moratória não
compensatórià de 2* (dois por cento), iuros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atuàtizãçáo
monetária peto mesmo índicê de reajuste dos Crédjtos lmobitiários, adotando-se, atndà, os mesmos
cÍitérios de substituição desse indice, com cálcuto pro rato die, se necessáao.

6.3.5. Âinda que fique configurado majs de um evento de Recompra Computsória, o valor de
Recomprà será pàgo peta Cedente umà unrcà vez.

6.4. Rêcomora Fa@ltativà: A Cedente poderá, a qualquer tempo a partir da Datà de Emissão, mediante
notificação à Emissora com peto menos 15 (qLrinze) Dias úteis de antecedência da data de recomprâ,
promover a recompra dos Cr&jtos lmobitiário5, desde que integralmente (.,Recompra Facuttativa,,) pelo
valor de Recompra, acrescido do prêmio, conforme tabeta abaixo, catcutado sobre o saLdo devedor dos cRl:

Prêmio (/ot)
Do í' tprimeiro) mêj, in.tuíve, ao ó0.
(sexâgésimo) rnês, incLusive, ambos contados

3,00Í

I
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da Data de Emissão.

Do 6t" lsexagesimo primêirõ) ffi tn-tu-sive,

ao Í20'(centésjmo vigésimo) mês, jnclusive,

ambos contados da Data de Emissáo.

2,00%

Do t2t" tcãntesrmo vigestmõ pnnreiro) mes,

inclusive, ao 191. (centésimo nonagésimo

segundo) mês, inctusivê, ambos contados da

Data de Emissão.

1,00%

ó.4.1. Efetivada à Recompra Facuttativa dos CráJitos lmobiliários, a Emissora promoverá com os
recursos obtidos a correspondente amortizaçáo dos CRl, na forma desarita neste Termo de
Securiti2aç;o.

6.4.2. Apôs o pagamento do Valor de Recoôpra, acrescido do prêmio, a Cedente se sub-rogará
automaticamente nos rêferidos Crédjtos lmobitiários adquiridos, suas garàntias e todos os demais
direitos e prerrogativas a etes inerentês, os quais pâssarão à ser de titulaacrade dà cedente,
ínediante â transferêncjà da CCI para a Cedente, vja 83, sêndo certo que todo e quatquer custo
necessário à efetivaçáo da transíerência dà CCI será suportado integratmente peta Cedente.

ó.4.3. Â Emissora se compÍomete a enúdar todos os êsíorços necessários para efetivar a
trànsfêrência da CCI pâra a Cedênte conforme definido na Ctáu5uta acjma.

ó,ó. ÂcomDanhamento de Eventos: Após tomâr conhecimento sobre um evento de Recompra
compulsória, a Emissorâ adotará as providências estaberecidas pàra essàs situâções, conforme previstas no
Contrato de Cessáo. A Emissora comunicârá ao Agente Fjduciário, ou e5te comunicará à Emissora, o que
ocorrer prirneiro, caso tenham cjência sobre â ocorrência de referidos eventos.

ó-ó.1. Parà fjns de acompânhamento de tais eventos, a Cedente deverá enviar, mediânte
soticitação expressa dâ Emissora e no modeLo constante do Anexo V do Contrato de Cessáo,
dectàraçôes anuais à Emjssora com cópia ao Âgente Fiduciáío, até o dia 11 de janeiro de cada
exeÍcício sociat, visando demonstrâr o devido cumprimento, peta Cedente, dâs obrigaçóes
assumidas nos Documento§ da Operação de que seja parte, ficàndo a exclusivo critério da Emissora
a soticitaçáo de novos documentos/certidões à Cedente para comprovàr o quànto disposto nesta
declarâção.

ó.6.2. Não obstante, a Cedente le obriga a iníormar à EmjssoÍa sobre â ocorrência de quatquer
evento que possa caràcterizar um evento de Recompra Computsórja, no prazo de até t5 (qujnze)
dias corridos contados da data da ciência de taL fãto ou da data em que tal fâto se tornar púbLico, o
que ocorrer primeiro.
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cúusulÂ sít^{À - REGTME FtoucúRo

7.1. Resime Fiduciário: Nã forma do artigo 9" dà Lei n" 9.514/97, a Emiasora institui. em càrátêr
iÍrevogável e irretratáveL, Regime Fiduciário sobre o patrimônio Sepàrado.

7.1-1. O Regime Fiduciário será registrado na lnstituiçáo Custodiante, conforme previsto no
parágrafo únjco do artigo 23 da Lêi n. lo.93.t/04.

? z seqre{acào: oa créditos rmobitiários, bem como as respectivas Garàntias, à conta centratizadora e
a Conta Arreaadàdora permanecerão separados do patrimônio comum dã Emissora, até que se complete o
re§gàte da totatidade dos cRl.

7.3. Credores da Emissora: Na foÍmà do artigo 1i dâ Lei n" 9.514/97, os Créditos tmobiliários, as
Garantias, a Conta Centratjzadora e a Conta Ârrecàdadora estào isentos de qualquer ação ou exeauçáo
petos credores da Emissora, náo sê prestando à con,tituiçáo de garantias ou à execução por quârsquer dos
credores da Emissora, por maia privilegiados que sejàm, e só responderão pelaS obrigações inerentes aos
cRl, ressatvando'se, no entânto, eventual entendimento pela apticação do artigo 76 da Medida provisórià no
2.1s8-35/01.

7'4 Administracão do patrimônio Seoaràdo: a Emissora administrará ordinàriamente o patrimônio
Separado, promovendo as diligências necessárias à manutençáo de sua regulàridade, notadamente a dos
íluxos de pagamento dâs parcelas dê amortizaÉo do principal, juros e demajs encargos acessóíos.

7.5. Responsabitidade: A Emissora somente responderá por prejuízos ou jnsuÍiciência do patímônio
Separado em caso dê descumprjmento de djsposjçáo legat ou regutamentar, negugência ou administração
temeráriâ ou, aindà, desvio de finalidade do pâtrimônio Separado.

7.5.1. A Emissora será responsáveL, no Limite do patrimônio Separado, perante os Titutâres de CRl,
peto rêssarcimento do vator do patrimônio Sepârado que hower sido atingido em decorrênciâ de
âçóes iudiciai§ ou administrativâs de natureza fiscat, previdenciária ou trabathista da Emissora. no
caso de aptjcaçáo do artigo 7ó dà L edida provisória n. 2.í 58-j5.

7.6. Dectaracào: Pàra fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo lll dâ lnstruçào CV^ 414, a Emissora
declara que:

(i) a custódia de 1 (uma) via originat da Escritura de Emjssáo de CCl, I (uma) yja originat do Contrato
de cessão e seus eventuais íuturos aditâmêntos e I (umâ) üa originat do Botetim de subscnçáo do! cRr será
realizada petô lnstjtuiçáo Custodiante; e
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(ij) a aírecadaçào, o controte e a cobrança dos Crédjtos lmobiliários sáo atividades que serão reaLizadas

peta Emissorâ, cabendo{he: (a)o controte da evotução do satdo devedor dos Cráiitos lmobiliários; (b) a
apuraçáo e informaçáo ao Agente Fiduciário dos vaLores devidos peto Devedor; e (c) o controte e a guarda

dos recursos que transitaráo pelo Patrimônio Separado.

CúUSULA oITAVA - TMNSFERÊNclA DÂ ADIAINISTRAçÃo E LIquIDAçÁo oo PÂTRIMÔNIo sEPAMDo

8.1. Transferência: Caso 5eja verificada: (i) à insotvência da Emissorà, com relaçào às obrjgaçôes

assumidas nesta Emjssão; ou (ii) qua{quer uma das hipóteses previstas na CLáusuta 8.2 abâixo, e sujeito ao

disposto na Cláusula 8.2.2, o Agente Fiducjário deverá realizar, jmediâta e transitoriamente, a

âdministraçáo do Patrimônio Separado constituido petos Créditos lmobitiários, pelas Gârantias, peta Contã

Centrâlizadora e por parceta da Conta Ârrecadadorà, ou promover a liquidação do patrimônio Separâdo na

hipótese em que a Assembteia cerat dos Titutares dos CRlvenha a detjberar sobre tat tjquidação.

8.2. E49!Ie!: A ocorràcia de quàlquer um dos eventos abaixo poderá ensejar a assunçào da

administraçáo do Patrimônio Separado peto Agentê Fjduciário, pàra tiquidá-lo ou náo, conÍorme CláusuLô

8.1 acima:

(i) pêdido de recuperação iudiciâI, ou extrajudiciat peta Emissora ou por quatquer credor ou cLasse

de crêdores em face da Emissorà, independentemente de ter sido requerida ou obtida
homotogaçào judiciat do referido pLano;

pedido de fatência formutado por terceiros em face da Emissora e não devidamente etidido ou

cancetado peta Emissora, confoÍme o caso, no prazo tegal;

êxtinçáo, Liquidaçáo, dissotuçáo, dêclarâção de insolvência, derretàção de falência da Emissora

ou âpresentação de pedido de autofaLência petã Emissora;

dewio de finatidade do Patrimônio Separado;

(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

(v) descumprimento das normas que versam sobre atos de corrupçáo e atos lesivos contra a

administràÇáo pubticà, incluindo, as Leis AnticoÍÍupÉo;

inadimptemento ou mora, pêla Emissorà, de quaiaquer das obrigaçóes náo pecuniárias previstas

neste TeÍmo de Secuíitização, sendo que, nessa hipótese, a Liquidaçào do patrimônio Separado
poderá ocoíÍer desde que tal inadimptemento ou mora perdLlre por mais de .tO (dez) dias contados
da notrfrcâ(áo reatizàdã peto Âgenre Fiduciáíio; ou

inâdimplemento ou mora, peta Emissora, de quaisquer das obrjgaçôes pecuniáriàs previstas neste

Termo de Securitizaçáo, detde que recebidos os recursos da Cedente ou do Dé,vedor, sendo que,
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nessa hipótese, â liquidôçáo do Pâtrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal
inadimptemento ou mora perdure por mâis de 5 (cinco) diâs, contados da notiíicaçáo reaLizada

peto Âgente Fiduciário e do recebimento dos devidos recursos peta Emissora.

8.2.1, A ocorrência de quatqueÍ dos eventos acjma descritos dêverá ser prontamente comunicada,

ao Agente Fiduciário, peLa Emjssorâ, em I (um) Dia útiL contado da ocorrência do evento.

8.2.2. Na ocorrência de quaisquer dos eventoa de que trata a Ctáusuta 8.2 acima, o Âgente
Fiduciárjo deverá convocar, em ate 2 (doia) Dias úteis contados da data em que tomar
conhecimento do evênto, Assembteia Geral dos Titulâres dos CRI parâ deLiberar sobre a tjquidaçáo
ou náo do Patrimônio Separâdo. Referidâ assembteiâ deverá seÍ reàtizada no prazo de 20 (vinte)
dias corridos a contar da dâta de pubLicaçáo do edital retativo à primeira convocaçáo.

8.1. Detiberacáo Retôtiva ao Pàtrimônio seoarado: Â Âssembleia GêraL dos TituLares dos cRl deveÍá
deliberar peLa tiquidação do Patrimônio sepârado ou pela continuidade de sua administração peta nova
companhia securitizadora de créditos imobiliários, fixando, neste caso, a remuneraçáo desta úttima, bem
como às condiçôes dê sua viabilidade econômjco{inanceira.

8.3.1. Na hipótese de à Assemblejà Geral dos Titutàres dos CRI deliberar pela liquidaçáo do
Patrimônio Separado, os Titulares dos CRI deveráo deliberar sobre (i) o novo administrador do
Patrimônio Separado e as regras para sua adminjstraçáo; ou (ii) a nomeação do tjquidante e as

formâs de liquidação do Patrimônio Sepârâdo.

8.3.2. A náo reatizaçáo da respectiva Assembleia Gerat dê Titutares de CRl, por quatqLrer motjvo,
no prazo de l0 (tíntâ) dias contados dâ data em que tomar ciência do referjdo evento, será

interpretada como manifestaçào favorávet à tiquidaçáo do pâtrimônio Separado. A Liquidação do
Pátrimônio separado será reâtizadã mediante transíerência dos créditos decorrentes do patrimônio

Separàdo aos respectivos Titulares de CRl, para Íins de extinçáo de toda e quatquer obrigaçáo da
Emissora decorrente dos respectivos CRl. N$se caso, caberá ao Âgente Fiduciário (ou à instituiçào
ôdministradoÍa que vier a ser nomeada petos TitLrLares de CRI), coníorme deliberaçáo dos Titutares
de CRI: (i) administrar os créditos decorrentes do patrimônio Separado; (ii)esgotar todos os

recursos judiciais e extrajudiciais para a reatizaçáo dos créditos decorrentes do patrimônio

Separado que lhe foram transferidos; (iii) ratear os recursos obtidoa entre os rêspectivos Titutares
de CRl, na proporção de CRt detidos; e (iv) transfenr os Crédjtos tmobjliários representados peta

CCl, a CCI e os eventuais re€ursos da Conta Centralizadora e da parcela da Conta Ârrecadadora, na
proporçáo do satdo devedor dos respectivos CRI eventuatmente não realizados aos Titutares de CRl,
na proporçáo de CRI detidos, operando-se, no momento da referida dação em paSamento, a
qujtação dos CRl, que assumjrão as eventuais obrigâçôes e deveres inerentes aos CrÁjitos
lmobiliários e demais bens e direitos ineÍentes ao patrimônio Separado.
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CúUSULA NoNÂ . DESPESAS Do PATRIMÔNIo sEPÂMDo

9.1. Desoesas do Patrimônio Separado: Sáo despesas de responsabitjdade do patrimônio Sepârado e, caso

ocoÍram, seráo tratadas conforme previ§to na Cláusuta l,Í0 acima:

(iii)

as despe5as com ô gêstáo, cobrança, reatizaçào, admjoistraçâo, custódia, escrituraçáo e

Liquidaçáo dos Crálitos lmobitiários e do Patrimônio Separado, incluindo, mas náo se limjtando a

(a) a remuneraçáo dos prestadores de serviços; (b) as despesas com sistema de processamento de

dâdos; (c) as despesas cartorárias com autenticaçôes, reconhecimento de firmas, emjssões de

certidões, registros e emolumentos em gerat; (d) as despesas com cópias, impre!§ôes, expedjçóes

de documentos e envio de correspondências; (e) as despesas com pubticaçóes de batànços e

demais documentos societáíos, retatórjos, informaçôes periódicâs e comunicâdos; (í) as despesas

com êmpresas especiatizadas em cobrança, leitoeiros e comissões de coríetoras jmobitiárias; (g) as

despesas bancárias retacionadâa à Conta Arrecadàdorâ e à Conta Centratizadora; e (h) quaisquer

outras despesas retacionadas à administração dos Créditos lmobiliáaos e do patrimônio Separado,

incLusive as referentes à sua transferêncja pàrà outra compânhia securitjzadora de créditos
imobitiários, na hipótese de o Agente Fiduciárjo vir a assumir a sua administraçáo;

despesas necessárias pârâ a reàlizaçáo dâs Assembleiâs Gerais, incluindo as despêsas com sua

convocaçáo e pubticaçáo, desde que solicitàdas peLos Titulares de CRt, peta Emissora ou peto

Agente Fiduciário, inclujndo a remunerãção adicionat, pelo trabatho de profissionajs da Emissora

e/ou do Âgente Fiduciário dedicados a tais àtividades, bem como honorários advo(atícios
decorrentes, caso seja necessária a elaboração de adjtivos aos instrumentos contratuais:

honorários de advogados, custas, condenaçóes e despesas corretatas (inctuindo verbas de
sucumbência) incorridas pela Emissora e/ou peLo Agente Fiduciário na defesa de eventuais
proce§sos administrativos, arbitrais e/ou judiciais propo§tos contra o patíimônio Sepàrâdo, a
Emissora ou o Agente Fiduciário, desde que relacionados aos CRl, inclusive após o término do
prazo dos Crâlitos lmobiLiários, exceto se tais processos forem jnstauràdos por motjvo imputáveL à

Emissora ê/ou ao Agente Fiducjário;

honorários ê despesàs incorridas na contrataçào de servjços para procedimêntos ertraordinários
especificamente previstos nos Documentos da Operàçáo e quê sejâm atribuídos à Emissorã;

as despesas com terceiros especialistas, advogados, âuditores ou Íiscais, bem como as despesâs

com procedimentos tegais, incLuindo sucumbência, incorridas para resguardar os interesses dos

Titutarês dos CRI e à realizâçáo dos Créditos tmobitiários e dâs Garantias integranres do
Patrimônio Separado, e, em caso de insuficiência de recursos no patrimônio Separado, pagas petos

Titulares dos CRI; _L_

(ti)

(i)

(iv)

(v)



(vi) os eventuais tributos atualmente vigentes, ou que, a partir da Data de Emissão, venham a ser
criados e/ou màjorados ou que tenham sua bâsê de cálcuLo ou base de incjdêncja atterada,
questionàda ou reconhecida, de forma a representar, de forma absotuta ou retativâ, um

incremento da tributaçáo incidente sobre os CRI e/ou sobre os Cr&jtos lmobjliários e as

Garantias; e

(vii) demais despesas previstas em [ej, regutamentaçáo apticável ou neste Termo de Securitjzaçáo.

9.2. Reestruturacáo e inadimDtemento dos cRr: caso quarquer reestruturação venha a ocorrer até o
pagâmênto integral das obrigaçôes Garantidas ê a mesmã impLique nà elaboração de aditamentos aos
Documentos da operação e/ou na realiznçáo de assembteias dê Titulares de cRl, será devida à Emissora,
peta Cedente ou por quem esta indicar, uma remuneraçáo âdicjonat, equivalente a RS 500,00 (quinhentos
reajs) por hora de trabatho dos profissionais da Emissora dedicados â tais atividades, àtuatizado anuâlmente
peta variaçào âcumulada do IPCA/IBGE, ou na fatta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utitizâçáo,
pelo índjce que vier a substituí'to, catcuradâs pro roto die, se necessário. a cedente, ou quem esta rndicar,
deverá arcar, com recursos que nào sejam do patrimônio separado, com todos os custos decorrentes da
formatizaçáo e conrtitujção d€ssâs atteraçóes, inctusive aquetes retativos a honorários advocâticios deüdos
ao assessor legal e'colhido a critério da Emissora, acrescido das despesas e custos devidos a tal âssessor
legat

9l Responsabitidâde dos Titulares dos cRr: considerando-se que a responsabitidade da Emissora sê
[imita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei n" 9.5i4197, caso o patrimônio Separado seja insuficiente
pàra arcâr com as despesàs mencionadas na CláusuLa 9.1 acima, tais de§pesas ,erão suportadas Delos
Titulares dos CRl, na proporçáo doi CRI titulados por cada um detes, mediante aporte de recursos no
Patrimônio Separâdo, caso não sejam pagas pelâ parte obÍigada por tâis pagâmentos.

9 4 DesDesas de ResDonsabitidàde dos TituLares dos cRr: observado o disposto nâs ctáuruias 9..r e 9.3
acjma, são de responsàbitidâde dos Titutares dos CRI:

(i) eventuais despesas e taxas relativas à negociação e custódia dos cRr náo compreendidas na
CLáusuta 9.í acima;

(ii) todos os custos e despesas incorridos para satvaguardar os djreitos e prerrogâtjvas dos TÍutares
dos CRI; e

tributos djretos e indiretos incidentej sobre o jnvestimento nos CRI que the sejam ou venham a ser
atribuídos como responsávet tributário.

9.4.1. No caso de destituição da Emjssorâ nas condiçôes previstas neste Termo de Securitização,
os recursos necessários pàra cobrir às despesas com medidas judiciais ou extrâjudiciais necessárias
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à satvaguardà dos djreitos e prerrogativas dos TjtuLâres dos CRI deveráo ser previamente aprovadas

petos TituLares dos CRI e ôdiàntadas ao Agente Fiducjário, na proporçáo de CRI detidos por cadâ um

dos Titulares dos CRl, na dâta da respectiva aprovaçáo.

9.4.2. Em raáo do disposto no item ,.(ii),, da Cláusula 9.4 acimà, as despesàs a serem âdiantadas
pelos Titutares dos CRI à Emjssorâ, na defesa dos interesses dos Tjtulares dos CRl, inctuem,

exemptificativamente: (á) as despesas com contratação de serviços de auditoria, assessoria legat,

fiscaL, contábil e de outros especjatistas; (b) as custas judiciais, emotumentos e demais taxas,
honorários e despesas incorridas em decoÍrência dos procedimentos judiciais ou extrajudiciais a

serem propostos contrâ a cedente, o Devedor ou terceiros, objetivando 5alvaguârdar, cobrâr e/ou
executar os créditos orjundos da CCI; (c) às despesas com viagens e estadias incorrjdâs peLos

administradores dâ Emissora e/ou peto Àgente Fiduciário, bem como peLos prestadores de serviços
eventualmente contratâdos, d€fde quê reLacionados com as medidas judiciais e/ou extraiudiciais
necessárias à satvàguarda dos direitos e/ou cobrança dos cÍéditos oriundos da CCI; (d) eventuais
jndenizaçôes, muttas, despesâs e custas incorridâs em decorrência de eventuâis condenâçÕes
(inctuindo verbas de sucumbência) em açôes judiciais propostas peta Emissora, Dodendo a Emissora

e/ou o Agente Fidu.iário, conforme o caso, soticitar garantia prévia dos Titutares dos CRI parà

cobertura do risco da sucumbência; ou (e) â remuneração e as despesas reemboLsáveis do Agente
Fiduciário, nos termos deste Termo de Securjtização, bem como a remuneraçâo do Agente
Fiduciário na hipótêse de a Emissora permanecer em inadimptência com Íetação ao pàgàmento

desta por um período superior à 30 (trinta) djàs.

cúusulA DEz - Rtscos

10.1. Ei$g!: o investimento em cRr envoLve uma série de riscos que deverão ser observados peto
potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de tiquidez, crédito, mercàdo, rentabi(idade,
regulâmentaçáo específjca, entre outros, que se relàcionam tanto à Emirsora, quanto ao Devedor e aos
próprios cRl, objeto desta Emissáo. o potencial investidor deve Ler «ridadosamente todas as informações
que e5tào descritas neste Termo de securitizaçáo, bem como consultar seu consuttor de investimentos e
outros profissionais que jutgar necessários antes de tomar umâ decisáo de jnvestimento:

(i) Direitos dos Credores da Emissora: Â Emissão tem como lastro a CCl, repr$entâUvâ de pârte dos
créditos rmobiliáÍios, a quat constitui patrimônio Separado do patrimônio comum da Emissora. a Lei n.
9.514197 e a Lei n" 10.931/04 possib itam que a ccr, representativa de parte dos crédito§ rmobiLiários,
reia segregadà dos demais ativos e passivos da Emissora. No entanto, ainda não há jurisprudência firmada
com relaçáo ao tratàmento dispensado aos demais credores da Emissora no que ae refeÍe a €réditos
tràbàthistâs, fiscâis e prêvidenciários, em face do que dispôe o àrtigo 7ó da Medida provisóriâ n.2.158-
l5/0í. Â Medidà Provisória no 2.158'r5/oÍ, aindâ êm vigor, em seu artigo 76, estâbetece que ,.os Dormos
que estobeleçom o aletoçAo ou o seporoçõo, o quolquer título, de patrimônio de pessoo Íísico ou jurídico
oõo produzem eíeitos com reloçõo oos débitos de rmturezo Íiscal, previdenaiorio oú trobolhista, em
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especial quonto às garantios e oos privilégios que Lhes sõo otribuídos". Ademais, em seu parágrafo únjco,

ela prevê que "desto Íormo permonecem respondendo pelos débitos oli reÍeÍidos o totolidade dos bens e

dos rendos do sujeito possivo, seu espólio ou suo massa iolido, inclusive os que tenham sido objeto de

sepofoção ou oÍetoçõo." Pot força da norma acima citadâ, os Crédjtos lmobiliários e os recursos dele

decorrentes, jnclusive as Garantias, náo obstante serem objeto do patrimônio Separado, poderão ser

alcançados por credores fiscais, trabâthistas e previdenciários da Emissora e, em aLguns casos, por credores

trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da

Emissora, tendo em vistâ as normas de responsabitidade sotjdária e subsidiária de empresâs pertencentes ao

mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Càso isso ocorra, concorreráo os detentore§ destes

créditos com os Titutares dos CRl, de forma privjlegiada, sobre o produto de realização dos Créditos

lmobiLiários, em caso de fatência. Nesta hipótese, é possivet que Créditos lmobjtjários não venham a ser

suficientes para o pagamento integraI dos CRI após o pagamento daqueLes credores.

(ii) Riscos de lnâdimoLemento dos Créditos Imobitiários: Os pagamentos dos CRI poderão ser afetados
peto atraso ou ausêncja de pagamento do Devedor no pagãmento dos Crédjtos lmobitjários. O

inâdimplemento do Devedor, no que se refere a essa obrjgaçào, afetará o rêcebjmento dos Créditos

lmobiliários, que são o tastro para o pagamento das amortizaçóes dos CRl. Ao avatiarêm os riscos inerentes

à operaçáo, os investidores devem atentar pârâ a capacidade do Devedor dê honrar o adimpLemento dos

Créditos lmobitiários.

(iii) Risco da Cedente de honrar suas obriqaçoes nos termos do Contrato de Cessâo: A Cedente assumju

diversas obrigaçôes nos termos do Contrato de Cessáo, tais como Recompra Compulsória. Ao avatiar os

riscos inerentes à operação, os investidores devem âtentar para a capacidade da Cedente em honrar o
âdimplemento de tâis obrigações. Em câso de inadimpiemento da Cedente, a Emjssora não disporá de

recursos próprios para honrar o pagamento dos cRl uma vez que as Garantjãs náo cobrem tais obrigaçôes

assumidas peLa Cedente.

(iv) Riscos Finãnceiros: Há três espécies de riscos financeiros gerâlmente identificados em operações de

securitizaçáo no mercado brasjleiro: (a) riscos decorrentes de possíveis de5compassos entre as taxas de

remuneração de atjvos e passivos; (b) risco de insuficiência de garantia por acúmLllo de atrasos ou perdas; e

(c) risco de fatta de hquidêz, sendo que a ocorrência de qualquer um destês eventos poderá impticâr em

eventuais prejuízos Dâra os tjtulares de CRl.

(v) Risco refêrente âo escopo limitado da auditoria iuridica: Foi reaUzâdâ auditoria jurídica com o

escopo limitàdo a anátise dos aspectos relevantes: (a) dâ Cedente; e Íb) do imóvel no quat foi desenvolvido

o Empreendimento, náo abrangendo, por exemplo, a audjtoria do Devedor, da proprietária e/ou dos

ant*êssores na propriedade do imóvêl no quat foi desenvotvido o Empreendimenro. No âmbjto da referida

ditigência legat, de acordo com as premissas, escopo e demâis disposições constantes da opinião tegat, náo

foram identificados, peto assessor jurídico, fatos ou situãçôes que pudessem jnviabitizar à operâçào.
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(vi) Riscos retacionados à lnsuficiência das Garantias: Não há como assegurar que, na eventuatidade de

execuÉo das Garantias, o produto resuttànte dessa execuçào será suficiente para viabiLizar a amortizâção

integrat dos CRl. Caso isso aconteça, oa Titutares dos CRI poderào ser prejudjcàdos. Adicionatmente, em
que pese à prêvisáo, nos termos do Contrato de Cessão, de cumpriÍnento, pela Cedente, das obrigaçóes que

lhe cabem noa contratos que íoímalizam as Gàrantias, â Garantia CDHL é uma comptementação da

Garantia CPP, que tem caráter facuLtativo e oneroso, de modo que, sua manutençáo está condicionada ao

pagamento, petâ Cedente, de remuneraçáo à CDHU, em bases anuâis, a partir do início do pagamento da

contrapÍestação pecuniária devida pelo Devedor, correspondente â 0,5% (cinco décimos por cento) do

montante dâ garântià contrâtôda pela Cedente, de modo que, caso o pagâmento do vator âcima

mencionado nào vênha a ser reâtizâdo, os TituLare5 de CRI poderão vir a soírer prejuizos de€orrentes da

impossibitidàde de execuçáo ou excussâo, conforme o caso, da referida garantia.

Ademai§, nos têrmos do Contrato de Penhor de Cotas e do Contrato de penhor de Direitos Creditórios,

ocorrido o descumpriÍnento da obrigâçáo de pagamento da contraprestâção pecuniária pelo Devedor, a

excussáo das Garantias dar-se-á na ordem e na forma preüstas no item 5.5. deste Termo de Securitjzaçáo,

sendo certo que, caso haja rejeição parcial da nota fiscat aprésentôda pela Emissora ào Devedor, o agente

de garantia deverá proceder ao pagàmento única e exctusivamênte da parcetà incontroversa, assim

entendida a que náo foi objeto de gLosa ou rejeiçáo parcjaL, dê modo que, caso hajâ a contestaçáo, peto

Devedor dos vatoÍes objeto do documento de cobrança, e impugnação da nota fiscat, os Titutares de CRI

poderão vir a sofrer prejuízos decorrêntes da impossibitjdade de recebimento do vator integral das referidas

garantjas,

(vii) Risco de Compen,àcâo: Nos termos do Contrato de PPP, há â preüsào de compensaçào, peto

Devedor, do vator por ete devido à título de contràprestaçáo pecuniária com eventuàjs de muLtas, despesas,

encargos devjdos pela Cedente no âmbito do Contrato de PPP, de modo que, caso o Devedor realize tal

compensâção, os Titulares de CRI poderão sofrer prejuízos decorrentet do pagamento a menor, pelo

Devedor, do vâLor originalmente devido.

(viii) Rirco de Comunhào de Credores das Garantias: Tendo em vista que, nos termor do Contrato de

Cessão, a Cedente poderá ceder ou praticar quaisquer outros atos de onerôção das GaÍantias com retação

âo valor resuttante da diferença entre o Vator Total da Garantia e o valor das Garantias,

independentemente de subordinaçáo ao Contrato de Cessáo ou de anuência préviâ dâ Emissora, há o risco

de os recursos obtjdos com a excussáo das Gàrantias serem compartithados com outros credores e isto
poderá ocasionar perdas aos Titutares dos CRl. Deste modo, càso as Gâíantias sejam objeto de execução, o

valor eventuatmente obtjdo poderá náo ser suÍicjente para o integral adimptemento das Obrigaçôes

Gàrantidas, ocasiào em que a Emissora não disporá de outras fontes de recurso pâra satisfaçáo do crédito

do investidor. Âdicionatmente, nos termos do Contrato de Penhor de Direitos Creditórios, os direitos

creditórios empenhados à Caixa Econômica Federat, no âmbito das garantias do pró moradia, gozam de

senioridade em retâçào ôos direitos creditórios empenhâdos êm garantia da obrigaçáo de pàgamento da

contrapÍestaçáo pe(uniária devida pelo Devedor nos termos do Contrato de PPP, de modo que no caso de
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excussáo da Garantia CDHU, a garântia cedidà nos termos do Contrato de Cessáo será subordinada à Câixa

Econômica Fedêrâl, de modo que, no caso de excussào da Garantia CDHU, o vator eventuâlmente obtido,

decorrente dos direitos creditórios empenhados, poderá não ser suficrente para o integrat adimptemento

das Obrigações Garantidas, ocasião em que a Emissora náo disporá de outras fontes de recurso para

satisfaçáo do crédjto do investidor.

(ix) Risco Tnbutário: Este pode seÍ definido como o risco de perdas devido à criaçáo ou majoraçâo de

tnbutos, nova interpretàçáo ou, ainda, interpretaÉo diferente que venha a se consolidar sobre a

incidêncja de quaisquer tribuios, obrigando a Emissora ou os Titulares dos CRI a novos recolhimentos, âinda

que relativos a operações já eÍetuadas.

(x) EE§9_!e_-EÍ.tqLUÀ: A Emiasão tem o caráter de "operaçào estruturada". Desta forma e pelas

características inerêntes a este conceito, a arquitetura do modeto financeiro, econômjco e juridico

considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, estiputados através de contratos púbticos

ou privados tendo por diretriz a legjslaçâo em vigor. No entanto, em râáo da pouca maturidade e da fâlta

de tradiçáo e jurisprudência no mercado de capitais brâsileiro, no que tange a operôções de CRt, em

situaçôes de stress, poderá hâver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e

recursos para eíicácia do àrcabouço contratuaL.

(xi) Risco em Funcão da oispensa de Reqjstro: A oferta dos CRl, distribuida nos termos da lnstrução CVM

n" 476109, está automaticamente dúpensàda de Íegistro perante a CVM, de forma que as jnformaçôes

prestadas peta Emissora e peto Coordenador Líder não foram objeto de análise peta referida autarquia

federal.

(xij) Reducão do Prazo dos CRI: Os CRt poderáo estar sujeitoa, na formâ definida neste Termo de

Securitjzàçáo, a eventos de Resgate Antecipado, na hipótese de Recompra Fàcu(tativa. A efetivaçào destes

evêntos poderá resuttar em redução do prazo dos CRI e em dificutdade de reinvestimento por parte dos

trtutares dos CRI à mesma taxa de Íemuneraçáo.

(xiii) lníLuência do Governo Federal Sobre a Economiâ Brâsiteira: O Governo brasiteiro, com o intuito,
entre outros, de atingir as metas de inftaçáo e fiscat, ajustar o balanço de pagamentos ou estimutar o níveL

de atividade, f.equentemente intervém na economia através de ajustes nôs politicas monetárià e fiscaL,

criação, extinçáo ou âLterâção de tributos, atuaçáo no mercado cambiat e mudânças regutatórias. Estas

intervençôes, que sáo em sua maioria imprevisíveis, podem impactar negàtivamente a Emjssora, o Devedor,

a Cedente e 05 ativos retacionados aos CRl, gerando assim riscos pàrâ o desempenho financeiro dos CRl.

(xiv) coniuntura Econômica Erasiteira: os fatore5 macroeconômjcos do BrasiL, como taxas de câmbio,

inflaçáo, àrrecâdação e gastos do governo, âtjvidade econômica e taxas de juros, osciLam constantemente

de acordo com a influênciâ da economia externa, jntervençóes do governo e outras decisóes tomàdas pelos
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agentes da economia. Etas oscitâçôes podem afetar adversamente a Emissora, o Devedor, a Cedente e os

ativos retacionados aos CRl, geÍando assim riscos para o desempenho financeiro dos CRl.

(xv) Capacidâde do Devedor e/ou da Cedente de honrar suas obrieacóes: Náo obstante a prêsênte

Emissão de CRI ser reatizêda com bôse em umâ opêraçáo estruturada, a existência de outras obrigações

assumidas pelo Devedor e/ou peta Cedente poderá comprometer sua capacidade de cumprir o ftuxo de

pagamentos dos Créditos lmobjliários e/ou demais obrigações preüstas nos Documentos da Operação,

conforme o caso.

(xvj) Risco Retacionado à Extincão do Contrato de ppp: Constam no item 32.j do Contrato de ppp, 5

(cinco) hipóteses de extinçáo da concessão, para às quais âpticam,se disposições específicàs quanto à

indenizaçáo devidâ, quais sejam: (a) encampàçáo; (b) caducidade; (c) resaisão; (d) anulâção; e (e) falência

ou extinção da concessionária. Âdicionatmente, o Contrato de Ppp prevê que este poderá, ainda, ser

rescindido (1) por iniciativa da Cedente, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo Devedor,

mediânte ação judicial movidâ especiatmente para esse fim ou (2) na hipótese de extinçáo da Cedente por

decretâçào de fatência frauduLenta ou diaioLuçáo da Cedente por detiberação de seus acionistâs; oLr

anulado, nas hipóteses de itegâlidade no processo ticitatório, em sua formalizaçào o! em ctáusula essencial

que comprometa a prestaçáo do serviço ou extinto. A extinçáo do contrato de ppp poderá afetar
negativamênte os CrÁritos lmobiliáÍios e consequentemente os Titulares dos CRl.

(xvii) Risco de lnadimotemento do Pacamento dos Créditos lmobiliáíios peto Devedor e da Excussão das

Gârântias: O inadimpternento da obrigaçáo de pagamento dos Créditos tmobiliários âstumida pelo Devedor

no Contrato de PPP acarretará a excussáo das Garântias, observado que a execuçáo dà5 Garantias dar-se-á

na ordem e forma prêvistas nà CLáusuta 5.5. deste Termo de Securitizaçáo, de modo que, caso as referidas
garantiâs seiam insuficientes para pagamento do débito garantido, os TituLares de CRI poderão vir a sofrer
prejuízos decorrêntes da não suficiência das rêferidas garantias. Âtém disso, os recursos decorrentes dos

Créditos lmobitiários, bem como aqueLês decorrentes da exculsáo das Gâràntias deveráo ser depositados na

Conta Vincutada llãe, sendo certo que, nos termos previstos no Contrato de Cessáo e no Termo de Adesão

âo lnstrumento Partiautaí de Constituição e Administraçáo de Conta yincutada, Custódia de RecuBos

Fjnanceiros e outras Avenças celebrado entre a Cedente, a Emissora e â Caixa Econômica Federal, após a

concitiaçâo das faturâs emitida peta Cedente, validadâs pela Fundaçáo lnstituto de pesquisas Econômjcas -

FIPE, a Caixa Econômica Federal transferirá, integratmente, para a Conta Vincutada, os recursos íeferentes

aos vaLores decorrentes dâ contraprestação mensal pagâ pêto Devedor referente à pârcela A e à parceta C

do Empreendimento, bem como aquetes decoÍrentes da excussáo das Garôntjas, e, até o dia útit
imediatamente subsequente ao recêbimento dos recursos na Conta Vinculada, para a Conta Arrecadadora,

vincutada ao Patrimônio Separado. Dessâ forma, considerando que náo foj instituído patrimônjo de afetâção

sobre a Conta VincuLada Máe, caso à Conta Vincutada Mâe venha a sofrer penhora, or re€ursos poderáo ficar
retjdos em tal conta, o que poderá acarretar prejuízos aos Titulares do CRl.
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(xviii) Risco de Concentracào e Efeitos Adversos nô Remunerâcáo e Amortizacão dos CRI: Os Crédjtos

lmobitjários que tastreiam a presente emissáo sào devidos integraLmente peto Devedor, podendo, em atguns

casos, serem objeto de vencimento antecipado. Caso o Devedor náo tenha condições de pagar os Créditos

lmobiliários nos prazos e condições êstabetecidas no Contrato de PPP, os Tjtutares dos CRI poderáo vir a ser

âfetados.

(xix) Risco de Quórum de Detiberacáo em Assembteia Gerat: Âs detiberações a serem tomâdas em

A5sembteias Gerais de Titutares dos CRI sáo aprovôdàs respeitando os quóruns êspecíficos estabetecidos no

Termo de Securitizâçáo. Os Titutares dos CRI estão submetidos às decjsões da maioria, ainda que se

maniíeste voto de forma contráriô e náo há mecanismos de venda computsóÍia no caso de dissidência do

Titutar de CRI em determinadôs matérias submêtidas à deLiberaçào em Assembteia cerat.

(xx) Demais Riscos: Os CRI estão sujeitos às variações e condiçôes potíticas e econômicas nacionajs e
internãcionais. os cRr também poderáo estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou
exógenos, tais como moratóriô, guerras, revotuções, mudanças nas regras apljcáveis aos CRl, a(teração na
política econômica, decisões judiciais, entrê outros.

cúusulA oNzE - clAsstFtcaçÃo DE Rtsco

'11.1. ctassificacão de Risco: os cRr objeto destà emissáo náo serão ob.ieto de anátise de ctassificaçáo de
ísco.

CúUSULÀ DozE . DECLARAçÔES E oBRIGÂçÔES DÂ EA.IIssoM

12.'1. oecLaracoes da Emissora: A Emissora neste âto declârâ que:

I
(ii)

(j) é uma sociedadê devidamente organizàdà, coostituídâ e existente sob a Íorma de sociedàde por

açóes, com registro de compãnhia âberta dê âcordo com as leis brasjleiras;

está devidamente autorizada e obieve todas as autorizações necessárias à celebraçáo deste
Termo dê Securitizaçáo e dos demais Documentos da Operaçáo de que seja parte, à emissáo dos
CRI e ao cumprimênto de suas obrigaçôes âqui previstâs e prevjstas nos demâis Oocumentos da
Operaçáo de que sejã parte, tendo sido satjsfeitos todos os requisitos legais e estatutários
necessários parà tanto;

os representantes tÉlais que âssinam este Termo de Secuhtizaçáo e os demais Documentos da
Operação de que seja paÍte têm poderês estatutários e/ou detegãdos para assumir, em seu nome,
as obrigações ora estabetecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes tegitimamente
outorgados, estândo os respectivos mandatos em pteno vigor;
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(iv)

(v)

é tegitima e única titutàr dos Crfuitos lmobitiários representados peta CCl, da Conta Arrecadadora

e da Conta Centràtizadora;

conÍorme o Contrato de Cessão, a Cedente é responsáveL pela exjstência dos Crájjtos lmobitiários,

nos exatos valorea e nas condiçoes descritas nâ Escritura de Emissáo de CCI;

conforme dectarado peta Cedente no ContÍato de Cessâo, os Créditos tmobiliários encontram-se

livres e desembaraçados de quaisqueÍ ônus, gravames ou restrições de natureza pejsoal e/ou reaL,

não sendo do conhecimento da Emjssora a existência de quatquer fàto que impeça ou restÍinja o
direito da Emissorâ de celebrar este Termo de Securitizaçáo e os demais Documentos da Operaçào

de que 5eja parte;

conforme dectarado peta Cedente no Contrato de Cessâo, náo tem conhecimento da existência de
procedimentos administrativos ou açôes judiciajs, pessoais ou reais, de quatquer natureza, contra
â Cedente em qualquer trjbunat, que afetem ou possam vir a afetar os Créditos ImobiLiários ou,

aindã que indirêtamente, este Termo de Se€uritizaçáo;

não tem conhecimento da exútência de procedimentos administrâtivos ou âções judiciais,
pessoais, reais, ou arbitrais de quatquer naturezâ, contra a Securitizâdora em quâtquer tribunô1,
que afetêm ou possam ür a afetar a càpacidade da Emissorâ de cumprir com as obrjgações

ôasumidas neste Termo de Securitizaçâo e nos demôis Documentos da Operaçâo, os Créditos
lmobiUários representàdos peta CCl, a Conta Arrecâdadora, a Contâ Centràlizâdora ou, ainda que

indrretâmente, o presente Termo de Secuntizaçáol

a celebràção deste Íermo de Securitizaçâo e o cumprimento de suas obrigações (a) não viotam
quâtquer disposição contida em seus documentos societários ou constitutivos; (b) háo viotàm
quaLquer tei, regutamento, decisão judiciat, administrativa ou arbitral, aos quais esteja vinculada;
(c) náo viotam qualquer instrumento ou contrato que tenha firmâdo, bem como não geram o
vencimento antecipado de nenhuma dívida contraída; e (d) não exigem quàlqueí consentimento,

açào ou autorizaçáo de quâlquer natureza;

cumpre e faz com que suas respêctivas âfitiadas, acionistas e funcionários, conforme apticável,

cumpram as normas apticáveis que versam sobre atos de corrupção e atos Lesivos contra a 
/.

âdministraçáo púbtica, na forma da Lej n" 12.846, de 01 de agosto de 2013, conforme âLterada, na

medidâ em que (à) mantém potíticas e procedimentos internos que asseguram jntegral

cumprimento de tais normâs; (b) dá pleno conhecjmento dê tais normas a todos os profissionajs

que venhôm a se relacionar com a pârte; e (c) abstém-se de pratjcar atos de corrupçáo e de agir

de formâ lesiva à administraçáo pública, nacjonat e êstrângêira, no interesse da outra parte ou
pâra seu beneíicio, exctusivo ou náo;

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)
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(xii)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

cumpre e íaz com que suas Íespectivas aÍitiàdas, acionistàs e funcionáaos, conforme apticável,
cumprâm a tegistação socioàmbientat, obrigando-se a adotar toda e quatquer medjda preventjva e
remediadora necessária para o integral cumprimento de referida tegisLaçào;

náo há quàtquer ligação entre a Emissorâ e o Agente Fiduciário que impeça o Agente Fiduciário de

exercer plenàmente suàs funçóes; e

(xiii) este Termo de Securitização e os demais Documentos da Operaçáo de que seja parte conatrtuem

obÍigâçôes legais, vátidas e vinculativàs da Emissora, erequiveis de acordo com os seus termos e

condiçóes.

í2.1.1. A Emissora compromete-se a notjficar os Titutares de CRI e o Âgente Fiduciário, eÍn até 1

(um) Dia Útit, caso tome ciência que quaisquer das dectâraçóes aqui prestadas tomem-se totôt ou
parcia(mente inveídicas, incoínptetàs ou incorretas.

12.2. Obriqacóes dâ Emissora: A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca da

Emissáo e da próprià Emissora, mediante pubLicaçáo no sjte do jornat de publicaçáo de seus atos

societários, assim como prontamente informar tais fàtos dirêtamente ao Agente Fiducjário por meio de
comunicação por escrito, em até 1 (um) Dia únt a contar de sua ciência. Adictonatmente, a Emissora

obriga-se aindâ a elaborar um reLatóÍio mensat, cotocá-to à disposiÉo dos investjdores e enüá-lo ao Agente
Fiduciário até o 20'(vigésimo) dia de cada mà, ratiíicando a ünculaçáo dos créditos rmobiliáíios âos cRl.

12.2.1. O referido relatório mensâL deverá incluir:

data de emissáo dos CRll

satdo devedor dos CRI;

critério de Íeajuste dos CRI;

data de vencimento finàl dos CRI;

vaLor pago àos titLrtâres dos CRI oo mês; e

satdo devedor dos Cráiitos lmobiLiários.

í2.2.2. Â Emissorâ obriga-se a cuidar para que as operaçóea que venha a praticar no âmbiente 83

Sejam sempre àmparadas petât normas e regulamentaçao aplicáveis, bem como com observância à

legistaçáo geíat aplicávêt à matéria.

12.2.3. A Emissora obaga-se desde já a infoÍmàr e enviar o organogrâmà, todos os dados financeiros

e atos so(ietários necessários à reatizaçáo do retãrório anuâI, conforme tnstrução CV/ü n.58jltó,
que venham a ser sotjcjtados peto Âgentê Fiduciário, os quais deveráo ser dê/idamente
encaminhados pela Emissora em até l0 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para

disponibitizaçáo na CVM. O reÍerido organograma do grupo societário da Emjssora deverá conter,
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inctusive, controtadorês, controtâdas, controle comum, cotigàdas, e integrânte de btoco de

controle, no encerramênto de cadâ exercicio socral, Os refeÍidos documentos de,veráo ser

acompanhados de dectaraçáo assinada pelo(s) diretor(es) da Emjssora atestando (i) que

permanecem vátidas as disposiçôes contidas no Termo de sêcuritizaçáo; (ii) acercà dâ jnexi§tênciâ

de descumprimento de obrigações da Emissora previstas neste Termo de Securitjzaçáo; e (iii) que

náo íoram praticados âtot em desacordo com o estôtuto sociat,

12.2-4. A Emjssora obnga-se, ainda, a:

(i) administrar o Patrjmônio Separado, mântendo para os mesmos registros contábeis proprios

e independentes de suas dêmonstrações financeiras;

mânter sempre âtuatjzado seu registro de compânhia aberta perante a CVM;

manter contratada, durante a vigência deste Termo de Securitjzação, instituição financeira

hôbiLitadâ para a prestaçáo do servjço de banco Ljquidante;

náo prâticâr qualquer ato êm desãcordo com seu estàtuto §ociat, aom este Termo de

Securitizaçâo ê/ou com os demôia Documentos da Operaçâo, em espêciat os que possâm,

direta ou indiretamente, comprometer o pontual e intêgral cumprimento das obrigações

assumidas neste Termo de Securitização;

(v) manter ou fâzer com que seja mantido em adequado funcionamento, diretamente ou por

meio de seus agentes, serviço de atendimento aos Titutâres de CRI;

fornecer aos Titutares de CRl, no prâzo de 10 (dez) Dias Úteis contados do recebimento da

solicitaçáo respectiva, inÍormações relativas aos Créditos lmobitiários;

(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

12.1. lnformàçóes: A Emissora

Úteis contados do recebimento

lmobitiários.

obTiga-se a fornecer aos Titulares dos CRl, no prãzo de Í5 (quinze) Dias

da respectiva solicitaçáo, todâs as informações retâtivas aos Créditos

l
L,_

12.4. Contratacáo de Banco Liouidante e Escriturador: A Emissora se obriga a manter contratada, durânte
a vigência deste Termo de Securitizàçáo, instjtuição financeirâ habiLitada para a prestâçào do serviço de

banco liquidante e gcriturador na hipótese da rescisão do contrato vjgente para tais seíviços.

'12.5. Declarôcóes Requtamentares: As declaraçÕes exigjdas da Emissora, do Âgente Fiduciário e do

Coordenador Lider, nos termos da regulamentaçao aplicávet, constam dos Anexos deste Termo de

SêcuritizaÉo, os quais sáo pârtes integrantes e inseparáveis deste instrumento.

ü
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cúUsULÀ TREZE - AGENTE FIDUcÉRIo

13.Í. Nomeacão: A Emissora, neste ato, nomeia o Âqente Fiduciário, que formâlmente aceitâ a suâ

nomeaçáo, para desempenhar os deveres e atribuições que the competem, sêndo-lhe devida uma

remuneraçáo nos termos da [êi e deste Têrmo de securitizaçáo.

13.2. Dectaracóes do Aqente Fiduciário: Atuando como representànte dos Titutares dos CRt, o Âgente

Fiduciário declara:

(j) aceitar integrâlmente as condições previstas neste Têrmo de Securitjzaçáo, em todas as suas

ctáusutas e condições;

àceita a Íunção para a qual foj nomeado, assumindo integÍaLmente os deveres e atrjbLriçóet

previstas na legislaçáo e regulamentaçáo específica e neste Termo de Securitizaçâo;

(iii) nào se encontrar em nenhuma das situâçôes de conÍlito de interesse previstas no ârtigo 60 da

lnstruçáo CVM n" 583/íó;

sob âs penas da tei, náo ter quatquer impedimento tegal para o exercício da funçáo que the é
atribuida, conforme o § 3" do artigo ó6 da Lei das Sociedadês por Açóes e o artigo 11 da lnstruçáo

CVM n'583/16;

(ii)

(lv)

(vi)

(v) a cetebração deste Íermo de Securitizaçào e o cumprimento de suas obrigaçôes aqui preústas não

infringem quatquer obrigaçáo anteriormente assumjda peto Agente Fiducjário;

recebeu todos os documentos que possibiLitaram o devido cumprimento dâs atividadês jnerentes à

condiçáo de agente fiduciário, conforme soLicitados à Emissora e ao Coordenàdor Líder;

(vii)

(vlii)

exceto conforme indicado em contÍário neste Termo de Securitização,

consubstanciam o Patrimônio Separado, estando vincuLados única

respectjvos cRl;

Créditos lmôbiliáriô{

exclusivamente aos

assegura e assegurârá, nos termos do parágraío 1" do artigo 6 da lnstruçáo CVM n" 583/16,

tratamento equitôtivo a todos os Titulares de CRI em retaçáo a outros titutares de certificados de

recebívêis imobitiários de eventuajs emissóes realizadas pela Emissora, sociedade cotigada,

controtada, controladora ou jntegrante do mesmo grupo da Emjssora, em que venha atuar na

quâlidade dê âgênte íiduciário;

não possui quaLquer reLação com a Emissora ou com a Cedente que o impeça de exercer suas

funções de forma ditigente;

u.
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(x) dectara que conhece, está êm consonância e que jnexistem quaisquer violações das Lejs

Anticorrupção, e, em pârticular, dectàra, sem limitaçáo, que: (a) não financia, custeiâ, pâtrocinâ

ou de quatquer modo subvenciona a práticâ dos atos itícitos previstos nas Leis Ánticorrupção e/ou

organizações antissociais e crime organizado; (b) não promete, oferece ou dá, direta ou

indiretamente, vantagem indevida a agente púbtico, ou a terceira pessoa â eta retacionada; e (c)

em todas as suas ativjdade§ relàcionadas a este Termo dê Securitizaçáo, cumprirá, a todo tempo,

com todos os reguLamentos, leis e tegistaçáo apticáveis;

(xi)

(xii)

(xiii)

está devidamente autorizado a cetebÍar

obrigações aqui previstas, tendo sido

necessários para tanto;

este Termo de Securitizaçào e a cumprir com suas

satisfeitos todos os requisitos Legais e estatutários

(i)

(ii)

11.1. Atribuicões do Aqente Fiduciário: tncumbe ao Agente Fiducjário ora nomeado:

exercer suas atividades com boa fé, trân§parência e leaLdade para com os Tjtulares dos CRI:

proteger os direitos e interesses dos Titutares dos CRl, empregando no exercício da função o
cuidado e a ditigência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administraçâo de seus
próprios bens;

renunciâr à funçáo, na hipótese da superveniência de conflito de interesses ou de qualquer outra
modâtidade de inaptidáo e reàlizar a imediata convocâção dâ assembleia preüsta no àrtigo 7" da

lnstruçáo CVM n" 581/16 pàra deliberôr sobre suâ substituição;

verificou a le!àtidàde e a ausência de vícios na operação, atém da veracidade, consistêncja,

corr€\çáo e suficiência dàs informaçôes prestadas peta Emissora neste Termo de Securitizaçào; e

verificou nestâ dâta que atua em outras emiasôes de títutos e vâtores mobitjários emitidos pela

Emissora, conforme Anexo Vll deste Termo de Securitização.

conservar em boa guarda toda a documentaçáo retativa ao exercicio de suas funções;

verificar, no momento de aceitar â funçào, a veracidade das iníormações retativàs às Garantias e

a consistência das demàis informôçôes contidas no Teímo de Securitização, ditigenciando no

sentido de que sejam sanadas as omjssôes, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

diligenciar.junto à Emjssora para que este Termo de Securjtizaçáo, e seus respectivos

aditamentos, sejam registrados na lnstituiçào Custodiante, adotândo, no caso dà omissáo da

Emissora, as medidas eventuatmente previstas em lei;

(iii)

(iv)

(v)

l
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(vii)

(vjii)

(ix)

(xll)

(xiii)

(x)

(xi)

acompanhar a prestação das jníormações periódicas pela Emjssora ê atertàr os Titutâres dos CRl,

no relatório anuâl de que trata o artigo 15 da lnstruçào CVM n'583/16, sobre inconsjstênciâs ou

omissóes de quê tenha conhecimento;

acompanhar a atuação da Emissora na administraçáo do Patrimônjo Separado por meio das

informações divuLgâdas peta companhia sobre o assunto;

opinar sobre a suficjência das informaçôes prestàdas nas propostâs de modiíicaçáo das condiçóes

dos cRl;

vehficar à regutâridade da constituição dar Gôrantias, bem como o vator dos bens dados em

garantia, observando a manutênção de sua suficiência e exequibitidade nos termos das disposiçõe§

estabeLe€jdas neste Termo de Securitizaçáo, observados os riscos relàcjonãdos à excussáo das

gôrantias, conforme previsto nas atíoeas (ü), (viii) e (ix) da Ctáusuta 10.1 acimâ;

examinar proposta de substituição de bens dados em garantia, manifestândo sua opiniào a
respeito do assunto de forma justificadai

intimar, conforme o câso, a Emissora, a Cedente, o garantjdor ou o coobrigado à reforçar a
garantia dada, conforme aplicávet, na hipótese de sua deterioraçáo ou depreciaçáo;

solicitar, quando jutgar necessário para o fiel desempenho de suas funçõe5, certidôes atuatizadas

dos distribuidores civeis, das Vâras de Fazenda púbtica, cartóhos de protesto, das Vàrâs do

Írabalho, Procuradoria da Fazenda Púbtica, da tocatidade onde se situe o bem dado em garantja

ou o domicilio ou a sede do Devedor, da Cedente, do garantidor ou do coobrigado, conforme o
ca50;

soUcitar, quando consideÍar neceasário, auditoria externa da Emissora ou do pàtrimônio Separado;

convocar, quando necessário, à assembteia dos Íitulares dos CRl, na Íorma do ârtigo 10 da

lnstrução CV ,\ n" 583/16;

comparêcer à assembleia dos TituLares dos CRI a fim de prestar às informaçôes que Lhe forem

solicitadas;

(xjv)

(xv)

(xvj)

(xvii) manter atuâLizâda a retação dos Titutâres dos CRI e de seus endereços;

v



(xviii) verificar os procedimentos adotados peto Emissora para assegurâr a êxistência e a integridâde dos

Créditos lmobitiários, inctusive quândo custodjados ou objeto de guarda por terceiro contratado

pârà esta finalidade;

(xix) verificar os procedimêntos adotados peLa Emissora para àssegurar que os Créditos lmobiliários,

inclusive quândo custodiados ou ob.ieto de guarda por terceiro contratado para esta finatjdade,

náo seiam cedidos a terceiros;

(xx) prestar contàs à Emissora das despesas necesúrias à salvaguarda dos direjtos e interesses dos

Titutares de CRl, que seráo imputadàs ao Patrimônio Sepôrado;

divutgar em sua página na rede mundial de computadores, em até 4 (quatro) meses após o fim do
exercício social da Emissora, retatório anual descrevendo, para a Emissâo, os fatos retevantes

ocorridos durante o exêrcício reLativos aos CRl, nos termos do artigo Í5 da lnstruçáo CV^ 5g3,o
qual deverá conter, no mínimo, as jnformaçóes previstas no Anexo í5 lnstrução CVM 58];

fiscalizar o cuÍnprimento das cláusulas constantes neste Termo de Securitização, especialmente
dâquelas impositivas de obrigaçôes de fãzer e de náo fazer;

(xxÍ)

(xxii)

(xxiii) fircalizar o cumprimento peta cedente das ctáusulâs constantes do contÍato de cessâo,
especialmente dàquelas impositivâs de obrigaçôes de fazer e de não fazer; e

(xxiv) comunicar aos Titulares dos CRI quatquer inadimplemento, peta Emissora, de obrigâções
financeiras assumidas neste Termo de Securitização, incluindo às obrigações rêlativas às Garantias
e a ctáusutas contÍatuais destinadas a proteger o interesse dos Titutares dos CRI e que
estabetecem condições que náo devêm seÍ descumpridàs peta Emissorà, indicando as

consequências para os Titulares dos CRI e as providênciàs que pretende tomar a respeito do
assunto, observado o prâzo previsto no artigo 1ó, lt, da lnstruçáo cv 4 n. 583/1ó.

13.4. Remuneracão do Aqente Fiduciário: O Agente Fiduciário receberá da Emissora, como remuneraçáo
peto desempenho dos deveres e âtribuições que the competem, nos termos da lei e deste Termo de
securitizaçào, parcelas anuàis de Rs 16.000,00 (dezesseis mjr reais), sendo a primeira parceLa devida até o
5' (quinto) Dia Útit a contar da data de integràlização dos cRl ou em lo (trinta) dias contados da Data de
Emissão, o que ocorrer primeiro, e os seguintes no mesmo dia dos anos subsequentes.

11.4.1. A remuneràção náo inctui as despesas que sejam consideradâs necessárias ao exercício da
função do Âgente Fiduciário, tais como, exemptificativamente, pubLicaçôes em geral (exemptos:
editât de convocaçáo de Assembleia Gerat dos Íitular€s dos CRl, ata da ÂssembLeia Gerat dos
Íitulares dos CRl, anúncio comunicàndo que o retatório anual do Agente Fiduciário encontra-se à
disposiçáo, entre outros), notificaçóes, extraçáo de certidões, envio de documentos, despesas com

t
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viagens e estadias, transportes e alimentaçáo de seus âgentes, contratâçáo de especiatistas, tais
como auditoria e/o! fiscatização, entre outros, ou assessoria tegâl ao Agente Fjduciário, bem como

custaS e despesas cartoráriâs relacionadas aos termos de quitaçào e acompanhamento das

Garantias, contatos tetefônjcos ou conÍeÍence coll, necessárias ao exercício da função do Agentê
Fiduaiário, as quaia serão cobertas pelo patrimônio Sêparado, observando-sê que a Emissorà será,
sempíe que possíveL, comunjcada sobre tais despesas previamente, por escnto.

'13.4.2. Caso a Emissorã atrase o pagamento de quâisquer das remunerações previstas na Ctáusuta

11.4 acima, estará sujeita a mutta moratória de 2% (dois por cento) sobre o vâlor do débito, bem
como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mê5, ficando o vator do débito em atraso sujêito
ao reajuste pelo IPCA/lBcE, âdotando-se, âindâ, os mesmos critérios de substituiçáo dêsse indicê, o
quât incidirá desde a data de morà até a data de efetivo pâgâmento, catculado pao roto clie, se
necessário.

13.4.3. Âs parcetas de remuneraçáo serão atualizadas anuatmente, a contar da presente dâta, com
base no IPCÂ/IBGE, ou na sua fàlta, peto índice que üer a substitui-lo.

13.4.4. A remuneraçáo definida acima, será devida mesmo âpos o vencimento dos CRl, caso o
Âgente Fiduciário ainda esteja exercendo funçôes inerentes à sua atiüdade na Emissão, inctusive
caso estiver atlando nà cobrança de jnadimpLênciàs nâo sanadas.

í1.4.5. As parcetas serão acrescidâs de (i) lmposto Sobre Serviços de quaLquer natureza (lSS); (ii)
Progràma de lntegrâção sociat (prs); (iii) contribuiçáo para Financiamento dã seguridade social
(coFlNs); (iv) cslu (v) |RRF; e (vi) quàisquer outros impostos quê venham â incidir sobre â
remuneÍaçáo do agente Fiduciário.

13.4.5.1. A primeira parcela dos honorários do Agente Fjduciáno poderá ser faturadà por quatquer
empresa do grupo econômico, inctuindo, mas náo se timitando, à vórtx serviços Fiduciários Ltda.,
CNPJ n''17.595.680/0001 -36.

í3.4.5.2. Em caso de inàdimptemento, pecuniário ou nâo, peLô Emissora, ou de reestruturàçâo das
condiçóes da operaçào, será devida ào agente Fiduciário uma remuneraçáo adicionat equivarente a
RS 500,00 (quinhentos reàis) por hora-homem de trabalho dedicâdo às âtivjdades retacionadas à
Emissáo. Â mesma remuneÍação será deyida quando da partjcipação em assembLeias, análise e
celebraçáo de aditamentos, conferências tetefônicas e reunióes presenciais, remuneração esta a ser
paga no prâzo de 10 (dez) diàs após a conferência e aprovação pela Emissora do respectivo
"Retatório de Horas,,.

13.4.ó. Todas as despesas decorrentes de proaêdimentos Legais, jnctusive as administrâtivas, em
que o agente Fiduciário venha a incorrêr para rêsguardar os interêsses dos tituLares do5 cRr deverão
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ser previamente aprovadas, sempre que possívet, e adiantadas petos tjtuLares dos CRI e,
posteriormente, conforme píevisto êm lei, re§sarcidas peta Emissora. Tais despesas a §erem

adiântadas petos tituLôres dos CRl, corrêapondem a depósitos, custas e taxas judicjárjas nas açôes

propostas peto Agente Fiduciário, enquanto representante da comunháo dos titutãres dos CRl. Os

honorários de sucumbência em açóes judjcjais seÍáo iguàlmente suportados petos titutares dos CRl,

bem como a rêmuneraçào do Agente Fiduciário na hipótese da Emissora permanecer em

inadimptência com retaçáo ao pagamento de5ta por um período superior a 30 (trinta) dia§, podendo

o Agente Fjduciário soticitàr garantia dos titutàres dos CRI parà cobertura do risco de sucumbência.

11.5. Substituicáo do Âqente Fiduciário: Na hipótese de impedimento, renúncia, intervençào ou

LiquidaÉo extrajudiciat do Agente Fiduciário, este deve ser substituido no prazo de até lO (tÍinta) dias,

mediante detiberação da Assembteia Gerat dos Titutares dos CRl.

í3.5.1. A âssêmbteia destinâda à escolha do novo agente fiduciário deve ser convocada peLo Agente

Fiduciário, podendo também ser convocàdâ por Titutares dos CRI que representem .tox (dez por

cento), no mínimo, dos CRI em Circutaçáo.

13.5.2. 5e a convocação da assembteia náo ocorrer àté i5 (quinze) djas antes do finai do prâzo

referido no caput, cabe à Emissora efetuar a jmediata convocação. Em casos excepcionâi§, a CVM

pode proceder à convocação da àssembLêia para a escotha de novo agente fiduciário oLr nomear

substituto provisório.

13.6. Hioóteses de Destituicão do Aqente Fiduciário: Os Titutàres dos CRI podem substitujr o Agente

Fjduciário e indicar seu evêntuâl substituto a quatquer tempo após o encerramento dà distribuição púbtica,

em assembteia especjatmênte convocâda para esse fim. Apticâ-sê à assembteia referidâ nesta Ctáusula o

djsposto na Cláusula 13.5.1 âcima. A substituiçáo do agente fiduciário deve ser comunicada à CVrú, no

prazo de até 7 (sete) Diâs Úteis, contados do registro do aditamênto deste Termo de Securitização na

lnstituiçáo Custodjantê. Juntamente com a comunicaçáo, devem ser encaminhadas à CVM a dectarâção e as

demais informàções exigidas no caput e § 1" do artiqo 5. da lnstrução CVM n. 583/16.

11.7. Novo Aqente Fiduciário: O agente fjduciário eleito em substituiçáo assumirá jntegralmente os

deveres, atribuiçôe5 e responsabihdâdes constantes da legistação àptjcável e deste Termo de Securitizaçào.

13.8. Aditamento a este Termo de SecuÍitizacáo: A substitliçào do Agente Fiduclário êm caràter
pêrmanente deverá ser objeto de aditamento a este Íêrmo de Securitizaçáo.

í3.9. 9bigeE49: o Agente Fiduciá.io não emitirá quatquer tipo de opiniáo ou fará quatquêr juízo sobrê à

orientaçáo acerca de quatquer fato da emissão que seja de competência de definiçáo petos Titulares dos

CRl, comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade com as instruções que lhe forem transmitidas

pelos Titutares dos CRl. Neste sentido, o Agente Fiduciário náo possui quatquer responsabitidade sobre o
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resuttado ou sobre os efeitos jurídicos dêcorrentes do estrito cumprimento das orjentàçôes dos Titutâres

dos CRI a ete trânsmitidas conforme definidas peLos Titutares dos CRt, independentemente de eventuais
prejuízos que venhàm a ser causàdos em decorrência disto âos Titulares dos CRl. A atuaçáo do Agente

Fiduciáío limita-se ao escopo dâ Instruçáo CVM n. 581/1ó e dos ârtigos aplicáveis da Lei das Sociedadês por

Açoes, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de quàtquer responsabjtidade adjcional que

náo tenha decorrido da legistâção apticáveL.

11.10. Fraude ou AdulteÍacáo: Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciáao, o Agente

Fiduciário assumÍá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados peta

Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adutteraçáo. Não será ainda, sob

quatquer hipótese, responsável peLa etaboração dê documentos societários da Emissora, que permanecerào

sob obrigaçáo legaL e regutamentar da Emjssora etaborá-los, nos termos da tegistaçáo âpticáveL.

ll.1'1. Previa Detiberaçao: Os atos ou manifestaçôes por parte do Âgente Fiductáno, que criarem

responsabitidâde para os Titutares dos CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com etes, bem

como aquêles relacjonados ao dêvido cumprimento das obrigaçóes assumidas neste Termo de Securitizaçáo,

somente serão vátidos quàndo previamente àssim deliberàdo em A5sembteia cerat dos Titutares dos CRl.

CúUSULA QUAToRZE. ÂssErrBLÊIÂ GERAL Dos TITULARES Dos cRI

14.1. Âssembteia ceral dos Titulares dos CRI: As àssembteias gerais que tiverem por objeto detjberar

sobre matéaas de interesse comum dos Tjtulares dos CRl, ou que afetem, direta ou jndiretamente, os

direitos dos TituLares dos cRl seráo convocadas e as matérias discutidas nessas àstembleias serào

deliberâdas petos TituLares dos CRI, de acordo com os quóruns e demais disposiçôes previstos nesta

cláusuta, sendo que às detiberàções tomadas petos Íitutares dos cRl na5 referidas assembleias obrigarào a

todos os Titutâres dos CRl, em caráter irrevogável e irretratávet, pârà todos os fjns e efeitos de direito.

14.1.1.5ão exemplos dê matéhas de jnteresre comum dos Íitutares dos CRI: (i) remuneraçáo e

âmortização dos CRI; (ii) despesas dà Emissão e da Emissora, náo previstas neste Termo de

Securitizâçào; (iii) direito de voto dos Titulares dos CRI e atterações de quóÍuns da Âssembteia

Geral dos Titutares dos CRt; (iv) novas normas de administraÉo do patrimônio Separado ou opçáo
peta tiquidação deste; (v) substitujção do Âgente Fiduciário, satvo nâs hipóteses expressãmente

previstar neste Íermo de Securiti?àçáo; (vi) eventos de Recompra Compulsória; (vi) atteraçáo nos

têrmos e condições de quaLquer dos Doaumentos da operação, tncluindo, mas não se timitando a

atterações que atterem o ftuxo de pagamentos dos Crédjtos lmobiliários; e (vii) escolha da entjdade
que substituirá a Emissora, nâs hipóteses êxpressamente previstas neste Termo de SecuritizaÉo,
entre outros.

14.2. Reatizàcão das Assêmbteias cerais dos Titutares dos CRI: Os Titulares dos CRI poderão, a quatquer

tempo, reunir-te em assembteiâ gerat, â fim de detiberãrem sobre matéria de interesse da comunhão dos
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Íitutares dos CRl. AplicaÍ.se-á à Assembleia ceÍaL dos Titutares dos CRl, no que couber, o disposto na Lei

n'9.514/97, bem como o disposto nâ Lei das Sociedàdes por Ações, a respeito das assembleias gerajs dê

acionistas, salvo no que se Íefere aos repíesentantes dos Íitutares de CRl, que poderáo ser quaisquer

procuradoÍes, Íitulares de CRI ou náo, devidamente constituídos há menos de I (um) ano por mejo de

instrumento de mandato vá(ido e eficaz.

14.2.1. A assembleia gerat reatizaÊse-á no [oca[ onde a Emissora tiver a sede, sendo certo que

quando hower necessidade de efetuar-se em outro lugar, à5 correspondências de convocaçáo

indicaráo, com ctàreza, o lugar dô reuniáo. É permitido aos Titutares de CRI particjpar dà

assembleia gerat por meio de conferência etetrônicâ e/ou videoconferência, entretànto deveráo

manifestàr o voto em assembteia gerât por comunicação escritâ ou eletrônica.

14.3. Competência oara Convocacão: A Assembleia Gerat dos Íjtulares dos CRI poderá ser convocada:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

peto Agente Fiduciário;

petâ CVM;

peLa Emissora; o!
por TituLares dos CRI quê repÍesentem, no mínimo, lOÍ (dez por cento) dos CRI em CircuLàçào,

excLuídos, pâra os íins deste quórum, oa CRI que não possuíÍem o direjto de voto.

14.4. Convocacão: A convocação da Àsembteia Gerat dos Titutares dos CRI far-se-á medjante editat
publicado por 3 (três) vezes, no iornal em que a Emissora divutgà suas informações societárias, com a

ante€edência de 15 (quinze) dias corridos para a primeira convocação e 8 (oito) dias pàrà a segunda
convocação da Assembteia Gerat dos Titutares dos CRl, sendo que se instatará, em primetra convocaçào,

com a presença dos Titulares dos CRI que representem, peto menos, 2/j (dois terços) dos CRI em CircuLâção

e, em sêEunda convocàçáo, coln quâtquer númêro, excluídos, para os fins dos quóruns Éstabetecidos ne§te
item, os CRI que náo possuirem o direito de voto.

í4.4.1. A convocaçáo também poderá sêr feita mediante correspondência escrita enviada, por meio

etetrônico ou postagem, a cada Íitutar de CRl, podendo, para esse fim, ser utitizado qualquer meio
de comunjcaçáo cuja comprovaçáo de recebimento seja possívet (por aviso de recebimento ou

sistema de confirmaçào de teiturâ eLetrônicà), ê dêsde que o fjm pretendido seja atingido, tais
como envio de correspondêncià com aviso de recebimento, fàc-simite e correio etetrônico (e-màit).

14.5. Presjdência: A presidência das Assemblejas cerâis dos Titulares dos CRI caberá. de acordo .om
quem a tenha convocado, respectivamente:

ào diretor-presidente ou diretor de retâçóes com investjdoÍes da Emissora; ou

ao Íitular dê CRI eLeito petos Titutares dos CRI presêntes e que possuírem direito de voto.

I
((j)

(ii)
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14.6. Outros Reoresentantes: Sem prejuízo do disposto acima, a Emissorâ e/ou os Titutâres dos CRI
poderào convocaÍ representantes da Emissora, ou quàisquer terceiros, para paÍticipàr das Assembteias
Gerâis dos Titutàres dos CRl, sempre que a presençâ de quatquer dessas pessoas for retevânte pàra a
deliberàção da ordem do dia.

14.7. Reoresentantes do Aaente Fiduciário: O Agente Fiduciário
Asembleias Gerais dos TituLares dos CRI e prestar aos Íitrjlares dos

solicitadas.

deverá compare(er a todas as

CRI as informaçóes que lhe forem

14 S Deliberaçóes: para os fins deste Termo de securitização, as detiberaçôes em assembteia Geral dos
Titulares dos CRI serão tomadas por Titulares dos CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquentâ por
cento) mais um dos CRI em Cjrcutâçáo.

14.8.Í. Cadâ CRI corresponderá a uÍn voto, sêndo admitida a constituiçáo de mândatários,
observadas âs disposições dos parágraÍos 1ô e 2. do artjgo j26 da Lei das Sociedadês por Açóes.

Í4 8.2. as dêtiberações tomadas pelos Titulares dos cRr em assembLeia gerat de titurares de cRr no
âmbito de sua competência Legat, observados os quóruns e as disposiçôes estabelecidos neste
Termo de Securitização, serão exjstentês, vátidas e êficazes perante a Emissora, bem como
vincutaráo a mesmà e obrigarão a todos os tituLares dos CRl, independentemente de terem
comparecido à assembLeia gêrat de titulares de CRI ou do voto proferido nàs respectivas
Assembleiâs Gerais de Titulares de CRl.

,4.9. Apuracáo: para eÍeito de cálcuto de quâisquer dos quóruns de instataçâo e/ou detiberação da
Asembleia Geral dos Titulares dos CRl, sêráo considerados apenàs os CRI em Cjrcutação.

14.10. Vatidade: As detiberaçóes tomadas petos Titulares dos CRl, obae,ados os quóruns e as disposiçôes
estabeLecidos neste Termo de Securitizaçáo, serão existentes, vátjdâs e eficazês perante a Emissora, bem
como obngaráo ô todos os Tttulares dos CRl.

14.11. DisDensa de Convocacão: lndependentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de
Securitizaçao, será considerada regutãrmente instalada a fusembleia Gerat dos Titutares dos CRI a que
compârecerem todos os Titutares dos CRI que tenham direito de voto, 5em prejuízo dâs disposjçóes
re{acionadâs com os quóruns de detjberação estabelecidos neste Termo de Securitização.

14'r2- Disoensà de Âssembtêia Gerar dos Tirulares.íos cRr: Â5 pârtes concordàm quê o prêsentê Te.mo de
Secuótização, assim como os demais documentos da Emissão poderáo ser âtterâdos, sem a necessidade de
qualquêr aprovaçáo dos TitutarÉs dos CRl, sempre que e somente (i) quando tat âlteração decorrer
exctusivamente dâ necessidade de atendimento à exigências de adequaçáo â normâs legais, regutâmentares
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ou exigências da CVM, ÂNBI/l,lÂ e Bl; (ii) quando verificado erro mateÍial, sejâ ete um erro grosseiro, de

digitaÉo ou aritmético; ou ainda (iii) em virtude dô âtualizaçáo dos dados cadastrais das pârtes, tajs como

aLteÍaçáo na ràâo sociât, êndereço e teLefone, entre outros, dêsde que náo haia (a) quaLquer custo ou

despesa adicionàl pâra os Titutares do CRl.

14.12.1. Fica a Emissora obrigada a informar os investidoÍes em até 5 (cinco) Dias úteis contados da

sua realização a respeito da alteraçáo deste Termo dê Securjtizaçáo, conforme disposto na CLáusuta

Í4.12 acima, o que fârá mediante a publicaçáo do aditamento a este Termo de Securitizaçáo

contendo as alterações em seu B/ebsite.

14.11. Manifestacáo da Emissora e do Aeente Fiduciário: Somente após definiçáo da orjentaçáo pelos

TituLares dos CRI em Asembteia ceral dos Titulares de CRl, â Emissora e/ou Agente Fiduciário deveÍão

exercer seu dirêito e deveÍáo se maniíestar conforme Lhes íor onentado, exceto se de outra forma prevjstà

nos Documentos da Operaçáo. Caso náo haja quórum necessáno para a instâlação ou detiberàçâo dâ

Ássembteia Gerat de Titutares de CRl, a Emissora e/ou Âgente Fiduciááo poderào permànecer sjlêntes

quanto ao exercicio do dirêito em questào,sendo certo que o silêncio não será interpretado como

negLigência em relaçáo aos direitos dos Titulares dos CRl, náo podendo ser imputada à Emjssora e/ou
Agente Fiduciário quatquer responsabilizaçâo decorrente de ausência de manifestaçáo.

cúusuLA eurNzE - TMTAMENTo TRTBUTÁRto apLtcÁvEL Àos lNvEsIooREs

15.1. Tributacâo: Seráo de rêsponsabitidade dos TjtuLares do5 CRt todos os tributos diretos e indiretos

mencionados abaixo, ressaltando-se que os jnvestidores náo devem considerôr unjcamente as informações

contidas a seguir parâ fins de avaliar o investiÍnento em CRl, devendo consuttar seus próprio5 consultoret
quanto à tnbutâção específica que sofrerão enquanto titulares de CRI:

(i) lmposto de Renda Rêtido nâ Fonte - IRRF

Como regra gerâl, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos Íetativos ô certiíicados de

recebíveis imobitiários é o mesmo apticado aos titutos de renda fixa.

A partir de 10 de janeiro de 2005, a tributaçào de rendimentos dêstes títuLos Íoi atterada, sendo

estabelecidas atíquotas diveBâs em raáo do tempo de ôpticaçào dos recursos, Assjm, os rendimentos dos

certificados dos recebíveis imobitiários seráo tributados peto IRRF às aLíquotas de (i) 22,5% (vinte e dois

inteiros e cinco décimos por cento) quando os investimentos forem realizados com prazo de até t8O (cento

e oitenta) dias; (ii) 20% (vinte por cento) quando os investimentos forem reâlizados com prazo de 181

(cento e oitentâ e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias; (iii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco

décimos por cento)quando os jnvestimentos Íorem reauzados com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um)

dia! até 720 (setecentos e únte) djas; e (iv) 15X (quinze por cento) quando os investimentos forem

realizados com pràzo supêrior â 721 (setecentos e vinte e um) dias.
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Não obstante, há regras especííicas apticáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificaçáo como
pessoa física, pêssoa jurídica, inctusive isenta, fundo de investimento, instituiçáo financeirã, sociedade de
segLrro, de previdência privada, de capita(izaçáo, corretora de tituLos, vatores mobiliário§ e câmbio,
distribuidora de títulos e vatores mobiliários, sociedâde de arrendamênto mercantil ou investidor
estrangeiro.

A remuneração produzida por certificados de recebíveis imobitiários, excetuando-se o ganho de capital na

atienaçáo ou cessáo, detidos por investidores pessoas físicas a partir de i" de janeiro 2005, fica isenta do
imposto de renda (na fonte e na dectaraçâo de âjuste anual) independentemente da data de emissão do

refehdo certificado. Os ganhos de capitat êstaráo sujeitos ao IRRF conforme as reqras apticáveis â
investidores pessoâ físicã ou pessoa juridica, no que se refere à tributâção de ganhos de capitat. De âcordo

com a posição dâ Receita Fêderãl do Bràsit (,.8E8,,), expressa no artigo 55, parágrôfo único, da lnstruçáo
Normativa RFB n'1.585, de 3't de agosto de 20j5, tal isençáo abrange, aindà, o ganho de capital auíerido
na atienação ou cessão dos CRl.

Os investjdores quâUfjcados como pessoas Íísicas ou pessoas juídicas isentas teráo seus ganhos e
rendimentos tributados excLusivamente na fonte, ou seja, o imposto nào é compensável. As entidâdês
jmunes estáo dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que dectarem sua condição à fonte
pâgadora. No entanto, êstas entidades podem sujejtar-se à tributàção peLo IRRF a qualquer tempo,
inclusive retroativamente, uma vez que a Lej n.9.532, de l0 de dezembro de 1997, em se! artjgo 12,
parágrafo 'l', estabeLece que a imunidade náo abrange os rendimentos auferidos em ãpticâções Íinanceira§,
de renda fixa ou de renda variávet. Este djsposjtivo tegat está suspenso por força de açáo direta de
inconstitucionàtidade movida pêta Confederação Nacional dâ Saúde.

O IRRF pago por investidores pessoas jurídicas tributadas peto lucro presumido, arbitrado ou real é
considerado antecipaçáo, gerândo o direito à compensaçáo com o lRpJ apurado em cada periodo dê
apuraçáo.

A partir de 1" de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nâs apticaçôes de recursos dâs
provisões, reservas técnicas e fundos de ptanos de beneficios de entidade de previdência comptementar,

sociedade seguradora e Fundo de Aposentadorja programâda lndividuãl - FApt, bem como de seguro de vidâ
com cLáusuta de cobertura por sobrevivência, haverá dispensà de retênçáo do imposto de rendâ incidente
nâ fonte ou pãgo em separado.

Também, na hipótese de aplicaçáo finânceira em certificados de recebíveis imobiLiários realizada por
instituiçóes financeiras, fundos de investimento, seguradora§, entidades de previdência complementãr
abertas (com recursos não derivados das provjsões, reservâs técnicas e fundos), socjedades de
capitatizaçáo, corretoras e distribuidoras de tituLos e vatores mobitiários e sociedades de arrendamento
mercantit, há dispensa de retençáo na Íonte e do pagamento do jínposto.
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Os rendjmentos e gânhos auferidos por pessoas físiaas ou jurídicas não financeiras que não possuírem contas
jndividuatizadas do referido sistêmâ devem ser creditados êm suâs respe€tivas contas peta Emissora,

cabendo às jnstituiçôes financeiras titutares das referidas contas a retençáo do e o recoLhimento do IRRF.

A retençáo deve ser efetuada por ocasiáo do pagamento dos rendimentos e ganhos aos investidores e o
recothimento do IRRF deve ser reatizàdo até o terceiro Dia Útjl subsequênte ao decêndjo de ocorrência do

referido pagamento.

Em rêlaçáo aos investidores resjdentes, domiciliados ou com sede no exterior, àplica-se, como regra geral,

o mesmo tràtamento cabível em retaçáo aos rendimentos e gânhos percebidos pelos residentes no país. por

suà vez, há um rêgime especiâl de tributaçáo âpticável aos rendjmentos e ganhos auferidos petos

investidores nâo residentes cu.jos recursos adentrarem o pais de acordo com as normas do Conselho

Monetário Nacionãl (ResoLução CMN n" 2.689, de 2ó de jâneiro de ZOOO). Nesta hipótese, os rendimentos

auferidos por investidores estrangeiros estào sujeitos à incidência do imposto de renda, à atíquota de 15%,

ao passo que os gãnhos realizados em ambiente bursátit sáo isentos de tributaçáo. Em retaçáo aos

invêstimentos oriundos de países que não tributem a renda ou que a tnbutem por àtíquota jnferior a 2O%,

em quaLquer situaçào há incidêncja do irnposto de renda à âtíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

Nos casos de CRI emjtidos observândo o disposto no artigo 1o, parágrafo 1LA, jnciso lll, da Lei n. j2.411, de

24 de junho de 2011, fica reduzida â zero a ãliquota do IRF sobre os rendjmentos auferidos por invêstidores

tesidentes, domicitiados ou com sede no exterior que investirem em tais CRI de acordo com âs normas

previstas na Resolução CMN n'2.ó89, de 2ó de janeiro de 2000, exceto em paír que não tribute a renda ou

que a tribute à aLíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento).

Ainda, com retaçào aot investidores não-residentes, o Regulamento do IOF determjna que o ingresso de

recursos estrangeiros pãra apticaçáo nos mercados financeiro e de capitajs, na forma regutâmentada peto

Consetho Monetário Nacjonat (ResoLução CMN n.2.ó89, de 26 de janeiro de 2OOO) a atíquotâ do tOF/Câmbjo

será igual a 0% (uero por cento). Atertamos, contudo, por se tratar de imposto que exerce importante papel

extrafiscâ1, as atíquotas poderáo ser atteradas de forma automática via Decreto do Poder Eyecutjvo.

Adicjonatmente, de umâ mâneira geral, cumpre Lembrar que há a incidência do IOF/Títutos ou Vâtores

Mobitiários, cujo fâto gerador será a aquisiçáo, cessáo, resgate, repactuaçáo ou pàgâmento para Liquidação

de títulos e vaLores mobjliários. Regra gerat, para as operâçôês cujo resgate, cessão ou repactuaçáo ocorra

após o periodo de l0 (trinta) dias contados da data de sua aquisiÇão, hâverá isençáo do IOF/Títutos ou

Vatores Mobitiários.
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os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas fisicas ou jurídicaa nào financeiras que náo possuírem contàs
individualizadas do reíeÍido sistema devem ser creditados em suas respe€tivas contas peta Emissora,

càbendo às instituições financeiras tjtulares das referidag contas a retenção do e o rêcoLhimento do tRRF.

A retenção deve ser efetuada por ocasiáo do pàgamento dos rêndimentos e ganhos aos jnvestjdores e o
recolhimento do IRRF deve ser reãlizado até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência do

referido pagamento.

(iii) Contribuiçáo ào Programa de tntegrãçáo Social - pls e para o Finànciamento dà SeguÍtdade

Social-COFlNs

A contribuiçáo ao PIS e à COFINS incidem sobre o valor do Íaturamento mensal das pessoas juridjcas ou a
elat equiparadàs, considerando-se a totatidade das receitas por estas auferidas, independentemente do

tipo de atividâde exercida e da ctassificação contábil ôdotàda para tais receitas_

No tocante à contribuiçáo ao PtS e à COFINS, é importante mencionar que a remuneração coníerida a tituto
de pàgamênto dos juros dos cenificados de recebíveis imobitiários aos investidore5 pessoas jurídicas

constitli recêita finàncejra. Para às empresas sujeitas ao regime cumulativo (aplicávet via de regrâ para

empresas do Lucro reat), a atteraçào recente promovida peLo Decreto n" 8.42ó, de l. de abrit de 20í5,
revogou o regimê de alíquota zero anteÍiormente vigente e eLevou as alíquotas para O,ó5% (pls) e 4%

(COFINS) sobre receitas finânceiras auferidas a partjr de t" de julho de 2015.

No caso dos investidores pessoas juridicas tributadâs peto Lucro presumido, a remuneraçáo coníerida a

título de pãgamento dos juros dos certiÍicãdos de recêbívejs jmobiliários constjtui reaejta financeira,
porém, não estão suieitas à contribuiçáo ao PIS e à COFINS, fâce a revogaçáo do pârágraÍo 1. do ârtjgo l.
da Lei n" 9.718198 peta Lei n' Í1.94'tl09, revogado em decorrência da anterior dectaraçáo de

inconstitucionatidadê do referido dispositivo peto pLenário do Supremo Íribunal Federat STF.

É importante ressatvar que no caso das pessoas jurídjcas que tenham como atividade principat a exptorâção

de operaçÕes financeirâs, como, por exempto, as jnstituiçôes financejras e entidades assemethâdâs, ô

remuneraçáo conferida a títuto de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis jmobiLiários é

considerada, peta Receita Federal do BrasiL e peta Procuradorja Gêrâl da Fazenda NacjonaL, como receita

operacional dessas pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à tributaçáo peta contribuiçáo ao pls e peta

COF|NS, na forma dâ tegistaçáo ap{icável à pessoa jurídica que a auferir.

Sobre os rendimentos auferidos por investidores pessoaa Íisicas nào há quaLquer incidência dos referidos
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O pagamento da contribuiçào ao PIS e da COFTNS deve ser efetuado âté o vigésimo quinto dia do mês

subsequente ao de âferimento da refêrida re€eita peto investidor em gerat, ou até o vigésimo dia do mês

tubsequente no caso das jnstituições Íinancejras e entidades assemethadas.

CúUSULA DEzEssEIs . PUBLICIoAoE

16.1. Pubticidade: Os fàtos e atos retevantes de interesse dos Titulares dos CRt, deveráo ser divulgados
mediante pubticâçáo nos jornâis ,,O Dià,, de Sâo pâulo e No Diário Oficial Empresarjat (DOE) do Estado de
Sáo Pauto. Caso a Emissora attere seu.iornaL de pubtjcaÇáo após a Data de Emissâo. deverá enviâr
notificaÉo ao Agente Fjduciário informando o novo veícuto.

cúusulA DEzEssErE - REGtsTRo DESTE TERtÁo oE sEcuRtTtzAçÃo

17.1. Reeistro: Este Termo de Securitizaçào seÍa entregue pàra a lnstrtutçáo Custodiânte da CCl, nos

termos do parágrafo único, do artigo 23 dà Lei n. í0.931/04, para que seja registrado peLa lnstituição
Custodiante o Regime Fiduciário instituído peLa Emissora no presente Termo de Securitizaçào.

cúusulÂ DEzotTo - cor uNtcÂçôEs

'18.1. Comunicacões: Todos os avisos, notificaçoes ou comunicações que, de âcordo com este
instrumento, devam ser feito§ por escrito seráo considerados entregues quando recebidos sob protocolo ou

com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasiteirâ de Correjos e TeLálrafos - ECT, ou por

correio eletÍônico, quando da confirmação do recebimento dâ mensagem eLetrônica, nos endereços

indicados abaixo.

Se poro o Emissoro:

TRAVESSIA SECURITIZAOORA S.À.

Rua Conselheiro Crispiniano, n'105, conjunto 43, sala 5, Repúbljca

cEP 01037-001

São Pauto/SP

At.: Vinjcius Bernardes Basilê Silveira Stopâ

Tet.: (11)4115-8700

E-mail: ri@qruDotravessia-com

Se poto o Agente Fiduciório:

vóRTx DrsTRtBUtDoR^ DE TíTULos E vaLoREs táoBtLtÁRtos LTDA.

Âvenida Brigadeiro Fâriâ Limâ, n.2.227, 2'andar, cj. 202, Jardim pautistano

cEP 01452-000

5áo Pauto/SP

At.: Eugênia Queiroga

t/

ry



Á ln"iüo

Tet.: (11) l0l0-7lZ
E.mait: aeentefiduciârio@vortx.com.br; ou@vortx.com.br (para fins de precificaçáo de ativo)

18.1.1. Â! Partês obrigàm-sê a informâr, por escrito, toda e qualquer modificaçáo em seus dados

cadastrais, sob pêna de serem consideradâs como efetuàdas 2 (dois) dias após a rejpectiva

expídiçáo, a5 comunicâçôes, notificôçôes ou interpetaçôes enüadas ào5 endereços constantes

neste instrumento, ou ôas comunicações anteriore§ que atteÍaram 05 dados cadastrôis, desde que

náo haia comprovànte de protocoto demonstrando prazo anterior.

cúusuLÂ DEzENovE . DtspostçóEs GERAts

19.1. lnformaçóes: Sempre quê solicitada peLos Titulares dos CRt, â Emissora lhes dârá acesso aos

relatórios de gestão dos Créditos lmobitiários vincutados por meio deste Termo de Securitizaçào.

19.2. Divisibitjdade: Na hipótese de quatquer disposiçâo deste Termo de Securitjzaçáo ser julgadâ itegaL,

ineÍicaz ou invátidô, prevale€erâo as demajs disposiçóes náo afetadas por tat jutgamento, comprometendo-

se as Partes â substituir a disposição âfetada por outra que, na medida do possívet, produza efeitos

semethantes.

í9.3. Ausêncià de Vícios: A Emissora e o Agente Fiduciário decLaram, sob as penas da [ei, que veriÍicaÍam

a tegatidade e ausêncja de vicios da presente operâção de securitizaçáo, àlém da veracidade, consistência,

correção e suficiência das iníormaçóes prestadas neste Termo de Securitização.

CúUSULÂ VINTE . LEGISLAçÁo APLrcÁvEL E FoRo

20.1. Lei AplicáveL: Os termos e condiçôes de5te Termo de Securjtizàção devem ser interpretâdos de

acordo com a legistaçáo vigente nà Repúbtica Federativa do Brasit.

20.1. &I9: Ás Partes etegem o foro da ComaÍca de 5ão Pâuto, Estado de Sào Paulo, como o único

competente para dirimir quâisquer questôes ou litigios originários deste Termo de Securitizaçáo,

renunciando exprêssamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Este Termo de Securitizaçào é íirmado em 2 (duas) vias, de jgual teor e forma, na presença de 2 (duas)

testemunhas.

)
5áo Paulo, 4 de março de 2020.

(At ossiÍtoturos seguem nos ptiginos seguintes.)

(Restonte d$to pógi9 inten.iotnlmente deixodo em brcnco.)

'(-



(Páginà 1/2 de assinaturas do Termo dê Secu.itizaçáo de Créditos lmobiliários da 3l'Série da '1. Emissáo de

Cêrtificados dê Recebíveis lmobitiários da Travessia Securitizadora S.Â., firmado entre a Travessia

SecuritizadoÍa S.A. e a Vórtr Distribuidora de Titutos e VaLores Mobiliários Ltda. êm 4 de março de 2020.)

5.A.

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

VINICIUS B. B. S. STOPA
RG.: 30.393.860.2 SSP'SP

CPF.:218.718.568{9
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(Página 2/2 de assinaturas do

Certificados de Recebiveis

Securitizadora S.A. e a Vórtx

Nome:

Cargo:

,( r,üiilI

TESTEMUNHÀS:

yxlNt rsucHrYÁ írvA- xG 35 289610{
LPr 181 5 j4 66A-20

o de Securiti Créditos lmobiliários da 13" série da 1'Emissão de

iários da T Securitizadora S.4., o entre a Travessia

ribuidora de de mârço de 2020.)

E VALORES

Sorra 0rimgr
Nome:

Cargo:80200G.3

RG:

Nome:

RG:

CPF I MFi
Christiâne E. R. da SilYa

RG: 53542851{ SSP/SP
CPF:47 56374O8-56

RG.: 28.191.92it..1 S:p/:
CPF.:268.621 7.qa

N



ÂNEXO I

TÂBELÀ DE AÀ{ORTIZAçÂO E JUROS REA,TUNERATóRIOS DOS CRI

Data Juros % de Amortização

15 /03 /7020 Não 0,m00%

15 /44/2020 Sim o,3155%

15 /05/2020 5im o,3281%

15 /06/2070 Sim 0,3108%

15 /07 /2020 Sim 0,3335%

15 /08/2020 Sim 0,33ó2%
'15 t09 /2020 Srm 0.1390%

15 /10/2024 5im 0,3418%

15 /11/2020 SirÍr a,3441%
.15/12/2420

Sim 0,3475%

15/01/2021 5im 0,3505%

15/02/2021 Sim 0.3534%

15/03 /2021 Sim 0,1992%

15/44/2021 Sim 0,3589%

15 /05/2021 Sim 0,3620%

15 /06/2021 Sim 0,3650%

15 /07 /2011 5lm 0.3682%
.15 /08/2021 Sim a.3711%

15 /09 /2021 Stm 4,3145%

15/ 10/2421 5im 0,3778%

15/11/2021 5im 0.3810%

15/11/2021 Sim 0.3844%

15/01/2022 Sim 0,3877%

15/02/2022 5im 0,3911%

15/03/2022 SiÍn 0,3348%

15 /44/2072 Sim 0,1975*

15 /05/1022 Sinr 0,4011%
.15 /06/2022 Sinr a.q46y,
15 /07 /2022 Sim 0,4083%

15 /08/2027 5im a,4119%

15 /09 /2022 Sim a.4156%

15/10/2022 Sim o,4194%

15/ 11/2022 Sim 0,4732%

15/ 12/2022 Sim 0.4271
-15/01/2023 Sim 0,4310%
't5/07/2073 Sim 0,4350%
't5 /03/7073 Sim 0,3762%

15 /44/7073 Sim 0,4425

15 /05/2073 Sim 0,4466%

l
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15 /06/2023

15 /09 /2023

15t 10/2023

15t 11t2023

Sim

Sim

9,4.92%
o,4727%

15 / 1Z/2023 Sim 0,4n2%

15 /01/7024 Sim 0,4{118%

15/07/7014 5im 0,44ó5%

15 /03/2074 5im 0,4249%

15/44/1074 5im 0,4955%

15/05 /7074 5im 0,5003%

15/06/2024 Sim 0,5051%

15/41/2474 5im 0,5144%

15/08/2024 s 0,5155%

15/49 /2424 s m 0,5707%

15 /10/2014 S 0,5259%

15/1-t/2024 5im 0,5311%

15/',17/7024 5im 0,5167%

15 /01/2025 Sim a.5422%

15 /47/7025 5im a,5479%

15 /03/2025 Sim 0,4830%

15 /44/2025 Sinr 0,558ó%

15 /05/2025 Sim 5645%

15106 /2025 5rm 4,5744%

15 t07 /2025
-15/08/7075

.15 /09 /2025

15 /10/2025 5im 0,5953%

15 / 11/2025 Sim 0,ó018%

5 / 11/20?5 Sinr 0,6084%
'15 /01/7076 Sim 0,6151%

15 /02/2026 Sinr 0,6219%

15/03 /1076 5im 0,5512%

15 /44/2026 5im 0,ó351%

15/05/7076 Sim 0,6422%

15/06t2026 Sim 0.6495%

15/O7/7076 5im 0.6569%

15/08/2026 Sim o,6645%

15/09 /2026 Sim 0,6721%

15/ 10/2426 Sim 0,ó801%

15 /11/2026 Sim 0,6880%

15 /17/2026 Sinr 0,6962%

15/ 01/7027 5im o,7445%

I
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15 /07 /7023

15 /08/2023



15/07/7077 Sim 0,7179',t

15 /03/2027 Sim 0,619ó%

15/44/2027 5im 0,7793%
't5/05/2077 5im 0,7t81%

15/06/2027 Sim 0,7414%

15/07/1027 5im 0,7567%

15/08 /2027 Sim 0,7661%
'15/09 /2077 5im o,T158%

15/ 10 /2027 Sim 0,7851%
'15 /-11 /2077 5im 0,7958%

15/-12/7077 5im 0,8060%

15/01/2028 Sim 0,81óóí

15/02/2028 Sim 0,8271%

15/03 /2078 5im 0,7 484%

15/44/2428 Sim 0,8482%

15 /45 /za28 Sim 0,8597%

15 /06/2028 Sim 0,8711%

15 /07 /2028 5im 0.88311
-15 /08/7028 Sim 0,8955%

15 /09 /2028 Sinr 0,9080%

15/ 10 /2028 5im 0,9207%

15/ 11/2028 Sim 0,9118%

15/ 1Z/2028 Sim o,9412%

1a/01/1019 Sim 0,9609%

15/02t7029 5im 0,9754%

15 /03/2079 5im 0,8892%

15/04/2029 5im 1,ú26%

15/45 /2029 5im 't,o11l%

15 /06/2029 Sim 1,0i31%

15 /07 /2029 Sim 1,0490%

15 /08/7029 Sinr 1,0653%

15 /09 /2029 5im 1,0820%

15 / 10/2029 Sim 1,ú92%

15/ 11/2029 Sim 1,11ó8%

'15/ 12/7079 Sim 1,1349%

15/01/2030 5im 1,1535%

15 /02/2030 Sim 1,1727%

15 /03/2030 Sim 1,0785v,

15 /A4/1030 1 ,7107%

15 /05/ZüA Sim 1,2315v,

15 /06/7030 Sim 1,1579%

15 /07 /2030 Sim 1,2t54%

15/08/7030 Sim 1,2977%

15/09 /2030 5im 1,37',t7%

I
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15 / 10/2030 Sinr 1,3454%

15 / 11/ 2030 5im 1,3704%

15 / 11/2030 Sim 1,3967%

15/01/2031 Sim 1,4229%

15/07/20i1 5im 1,4504%

15/03/2011 Sim 1,3456%

15/44/203-l 5im 1,5057%

15 /05 /203',1 Sim 1,5162%

15/06 /2011 5im 1,5678%

15/07/20)1 5im 1,6005%

15/08/2011 Sim 1,6344%

15/09 /2031 5im 1,6697v,

15/ 10/2031 Sim 1,7063%

15/ 11t2031 5im 1,1444'X,

15/ 12/2031 Sim 1,7844%

15/01/7037 Sim 1,8157%

15 /02/2031 Sim 1,8ó82%

15 /03/7031 Sinr 1,7507%

15 /44/2032 5im 1.9558%

15 /05/1037 Sim 1,@45%

15 /06/2032 Sim 2,0555%

15/07 / 2012 Sim 2,1088%

15 /08/20)2 5im 2,1647%

15/09 /2032 Sim 2,2234%

15/ 10/2037 Sim 2,2854%

15/ 11/2037 5im 2,3498%

15 /12/2032 Sim 7,4181%

15 /01/2033 Sim 2,4901%

15 /07/2033 Sinr 2,5661%

15/03/20r1 5im 2,4339%

15 /44/2033 Sinl 2,7241,í

15 /05/ 203) Sim 2,8146%

15/06/7013 Sim 2,9102%

15/07/2013 5im 3,01211

15/08/2013 Sim 3,1207%

15 /09 /2033 Sim 3,23ó9%

15/ 10/2033 Sim 1,1615%

15 /',t1/2033 Sinr 1,4951%

15/17/7033 Sim 3,619ó%

15/01/2014 5im 3,7954%

15/02/2014 Sim 3.9644%

15/0) /20t4 5im 3,8t36%

15t44/7034 5im 4,3329%

15 /05/2034 Sim 4,5512%
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15/06/2014 Sim 4,7914%

15/07/2014 Sim 5,0570%

15/08/7034 5im 5,1523%

15/09 /2034 Sim 5,ó825%

15/ 10 /2014 Sim 6,O541%

15/ 11/1014 Sim 6,4751%

15/ 12/1014 Sim 6,9571%

15/01/2035 Sim 7,5144%

15/021201\ Sim 8,1645%

15/03 /2035 Sim 8,2945%

15/04/2035 Sim 9,7857%

15/05 /1035 5im 10,9000%

15/06/1035 5im 12,7930%

15/07/2015 Sim 14.0842%

15/08/2035 5im 16,4728%

15/09 /7035 Sim 19,8175%

15/.10 /2035 Sim 24,8158%

15/ 11/2035 Sim 13.2029%

15/ 12/2015 Sim 49,9494%

15/01/2036 Sim 100,2820%

c.
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15 /08/ 203s Sim '16,4348?"

17 /09 /2035 Sim 19,7719%

15 /10/7035 5im 24,8458%

16/ 11/7015 Sim 13,1431%

17 / 12/2035 5im 49,8612%

't5 /ot / 2036 5im 100,0000%

I,c,
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ANEXO II

toENTtFrcAçÃo Dos cRÉD[Os t^.toBtLtÁRtos

Mês dê
Competência

Data de Data do Repasse
à Securitlzadorà

50% Parcela A
Torre 5

5í»( Pôrcela C
Torre 5 Valor Totàl Pôrcelàs Â +

c
1 íe\ /20 31/O3 /2020 15/04/7020 RS 190.628,33 R5 197.650,44 Rt 3E8.278.77
2 mat /20 30 /04/2070 15 /05 /2020 R5 190.ó28,31 R§ r97.650,44 R§ 388.278,77
l aht / 20 11/ 05 /7020 15/06/7020 Rs 190.628.31 R5 197.ó50,44 R§ 388.278,77

.rlàt /74 30/06 /2070 15/ 07 /2020 RS 190.628,31 RS 197.6s0,14 Rs 388.278,77
5 jun/20 31 /07 /7020 15 /08 /2020 R5 190.ó28,33 R5 197.650,44 R§ 388.278,77
6 )úl/20 11/08/2020 15 /09 /2020 R§ 190.ó28,33 R5 197.650,44 R5 38E.278,77
7 àeo/ ZA 30/09/ 7020 15/ 10/2020 RS 190.628,r3 R5 197.650,44 ls 3aa.278,77
8 set/ Z0 31/10/2020 15 / 11 /2020 R5 190.ó28,31 RS 197.ó50.44 RS 3AA.27A.77
9 out/20 10/ 11/2020 15/ 17/2020 R5 190.ó28,31 R5 197 .650 ,44 Rs !68.278,77

10 nov/20 31t 17/7020 '15/01/7021 RS 190.628,31 R§ 197.650,44 R5 388.278,77
11 dez/20 31 /01/2071 15 /02/2021 R5 190.628.t3 R5 197.650,44 R5 388.278,77
12 tàn/?1 28/02/7021 15/03 /2021 RS,90.628,33 RS 197.ó50,44 RS 388.278.77
13 fev /21 31/01/2021 15 /U/7021 RS 190.628,33 RS 197.650,44 Rs 388.278,77
14 màt /21 30 /04/7021 15 /05/ 2021 Rs 190.ó28,13 R5 197.650,44 R§ 388.278,77
15 aú /21 31/05/2021 15/ 06/2021 Rs 190.628,33 R5 197.6s0,44 R5 3E8.278.77
16 nd /21 30/06/2021 15 /07 /2021 RS 190.ó28,t3 R$ 197.650,44 R§ 388.278,77
17 jut /21 31 /07 /2021 15 /08 /2071 RS 190.ó28,31 RS 197.ó50.44 RS 3AA.278,77
18 )ul/ 21 31/08/ 2021 15 / 09 /2021 RS 190.ó28,11 R§ 197.650,44 R5 3AA.27A,77
19 ago/21 30 /09 /2021 15/ 10/7021 R5 190.628,13 RS 197.650,44 R5 3E8.278,77
20 set/21 3 t / 10/2021 15/ 11/2021 R5 190 618 3l RS 197 .650,44 R3 !E8,278.77
21 out/21 30/ 11/2021 15 / 12/2071 R5 190.628.33 R§ 197.650.44 R§ 3AA.27a,77
22 nov / 71 11/12/2021 15/01/2022 RS r90.628,13 R5 197.650.44 Rs 388,278.77
23 dez/21 31/01/2021 15 /02/2022 R5 190.628,33 R§ 197.ó50,44 Rs 388.278.77
24 )àn/22 28/02/2022 15/03/7022 R5 r90.628,13 RS 197 .650.44 N5 taa.z7a,77
25 íev /22 31/O3 /2022 15/ 04/2027 RS 190.ó28,33 R5 197.650,44 Rs 388.278,77
76 màt /22 30/04/2072 15/05/2072 R5 190.628,31 R§ 197.650,44 R§ 388.278,77
21 àht /22 31/05 /7022 15/06/2022 R5 í90.628,13 R5 197.650,44 Rs 388.278,77
28 "rlai 122 30/06 /2072 15 /01 /2077 RS 190.ó28,11 RS 197.650,4,4 RS 3E8.278,77
19 tun/ 22 31/07 /2027 15 /08/ ZO72 R5 190.ó28.r1 R5 197.650,44 Rs 3E8.278,77
30 tul/Zz 31/08 /2022 15/ 09 /7022 R$ 190.628,33 R5 197.650,44 R§ 388.278,77
31 ago/22 30/09 /2022 15t 10/2027 RS 190.ó28,33 R5 197 .650 ,44 RS rE8.278,77
32 set/22 3 t / 10/2022 15/ 11/2072 R5 190.628,13 Rs 197.650.44 R§ 388.278,77
3l ott/ 22 30/ 11/ 7022 15/ 12/?022 RS 190.62E,33 R5 197.650,44 RS 3EE.278,77
34 Í\ov /22 31/17/2022 15/01/7023 RS 190.628,31 R§ 197.650.44 RS 3AA.27A,77
35 dez/22 31/01/2023 '15/02/7073 R5 190.ó28,13 RS 197.ó50,44 Rs 368.278,77
36 jan/ 23 28/02/2023 15/ 03 /7023 R§ 190.628,33 R5 197.650,44 Rs 388.278,77
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37 fe! /23 31/43/2023 15 /U /2073 RS r90.628,1r I RS 197.650,44 RS 38E,278,77
l8 mar /73 30/04/2023 15/05 /2023 R§ 190.ó28 3l Rs 197.650,44 R5 388.278.77
l9 àbr/23 31/05/2023 15 /06 /2013 RS 190.ó28,33 R§ í97.650,44 R§ 3E8.278,77
4A mai/23 30 /06/2023 15 /07 /2023 RS 190.ó28,11 ] R$ 197.650,44 R§ 3aa-278,77

42

43

juÍ|/2f 31/O7 /2023 15 /08/2023 RS 190.ó28,t1 R5 197.650,44 Rt 388.278,77
uI/2) 31/08/2023 't5 /09 /2073 R5'190.628,13 RS 197.650,44 R5 3E8.278,77

ago/ 23 )0/09 /2023 15/ 10/7023 R§ í90.ó28,13 R5 197 .650,44 Rs 388.278,77
44 31/ 10 /2023 | 15t11/2023 IÍ_-.------

15 / 12t2021.r--
I 15/01/2024 I

Rs 190.628,13

R5 190.628,31

R5 197.ó50,44 RS 3E8.278,77
30/ 11t2021

]',l / 12/202)
RS 197.650.44 R5 3E8.278,77

RS 190.628,31 R5 197.ó50,44

R5 190.ó28,33 RS 197.ó50.44

RS 388.278,77
I dez/23 31 /01/7074 15 /02/2024 R§ 366.278,77

4a 28/02/2024 15 /03/2024 R§ 
'90.ó28,t1 

RS 197.ó50,44 Rs 3E8.278,77
fevt24 | t1/o3tzoz4 | Ét(!,/2024
mattzí 

) 
3OtM/2024 ) 1yo5t2oz4
31/05/ 2024 15 /06/2024

fiai/24 10 /06/2024 15/07/2D74

Rt 190 6?s x T-;-( ,q7 ÁÂn r,- RS 388.27E.77

í
RS 197.650,44

RS 197.650,44

Rs 190.628,33 I RS 197.ósO,aa

R5 3EE.278.77

RS 3E8.278,77
57

RS 38E.278,77
5l junt?4 lltrottZOZql tnartoza.----------+-_- Rs 190.628,11 Rs 197.650,44 R§ 388.278,77
54 juttz4 I l1/08/202a | 1S/09t2OZa

agot24 | lotostzoza I .tsrrotzozq
R5 190.ó28.11

R-sr rtára; l
RS 197.650,44

R5 197.650,44

RS 197.650,44

RS 388.278.77
55

RS 3AA.27A,77
56 t vu Iltttuzou 15/ 11/ 2074 R5 190.628,31 RS 38E.278,77
57 out/24 | 30,11/2024 15/ 12/?024 Rs1roirsJlT R§ tr?l50/4 Rs 388.278.77
58 31/17/2024 -15/01/2075

R5 190.628.13 RS 197.65A,44

Rs 197.ó50,44

Rs 388-278,77
59 fRJ lroórsJt-]oez/ t4 | J't t\)1tzo25 I 15to2t2o25

-Í--.-.ii...-

R5 38E.278,77
)àn/25 28/02/2025 15/03/ 2075 RS 190.628,1i i RS 197.ó50,41 R§ 368.278,77

61 fev /25 11/03 /2025 15/04/7025
15 /05/2075

RS 190.628,31 R$ 197.650,44 R§ 388.278,77
62 "r,àt /25 30/04/2025 R5 190.ó28,11 I RS 197.ó50.44

lnnroór8Jl l- Rs 1r?"soí4
RS 388.278,77

63 àht /25 31/ 05/2025 15/ 06/2025 R§ 388.278,77
64 -r,àr /25 30 /06/2025 15 /07 /7025

15/08/2025
RS 190 6?8 tl R§ 388.278,77

65 jun/25 31/07 /2025 R5 197.ó50,44R5 190.628,33 R§ 3Et.27E,77
66 31/08/2025 't5 /09 /2075 R5 190.ó28,11

RS í90.628,31

Ts ,roirs:r T

R5 197.650,44

R5 197.ó50,44

R5 197.650.44

R§ !88.278,77
67 ago/25 30/09 /2025 15/10t202\

15/ 11/ 2025
RS 388.278,77

68 set/25 l71,1ona;l Rs 38E.278,77
ort/24 Jot ll tzoz5 |i1nÃl 15/ 12/2025 RS I eO.ó28,l3

R5 rr0ir8J3 T
R5 197.650,44

Rs 197.6s0,44

R§ 3E8.278,77
70 nov/25 15/01/2026 RS 388.278,77
71 dez/25 11/01/2026 15/02/7026 Rs 190.628,31 R5 197.ó50,44 R5 3a8.278.77
72 jànt26 

I

i;n6 ')
màt/26 |

zatoztzozt I

-t

3't t03/2026 |

n,ú4/.xllrJ

15/03/2026

15/M/2026
RS lroJrs,]lT RÍrrÍ50/4
RS 190.628,11 R5 197.650,44

Rs 388.278,77
73

R$ 388.278,77
15 /05 /2026 R5 190.628,13 i R5 197.650,44 RS 388.278.77

75 àbt / 26 11/05 /2026 15/06 /2026 ns rno-rza-,lT R§ 197.ó50,44 R5 388.278,77
76 mai /26 30/06 /2076 15 /07 /2026 R5 190.ó28,13 RS 197.650.44 R§ 388.278,77
77 junt26 j

jutt26 
I

"S"/ró I*,/t-_T

31/07 t7O26 |

31/08/ zOZb

jtr/or/ro,

-+

3t/10t2026 |

15t0at2026 I

tstogrzozt I_-+
15t10t2026 I

-i

15t11/2026 
|

RS Í90.ó28,33 RS 197.650,44

R5 190.ó28,13 ] n§ rez.sso,.r,l
R5 aa8.27A,77i78 It-+

79

Esl
R5 386.278,77

R§ 190.628,33 R§ 197.650,44

R5 190.628,31 R§ í97.650,44
Rs 388.278,77
R§ 388.278,77

P,ismàórdê!, V



8í out/26
no\ /26

dez/26

30/ 11/2076 15 / 12/2076 R5 190.628,33 R§ 197 ó50,44 R§ !88.278,77
f1/12/2026 15/01/7027 R5 190.628,13 RS 197.ó50,44 RS 388,278,77
31/01 /2027 15/ 02/2027 RS 190.ó28,31 RS 197.ó50,44 Rs 388.278,77

84 )àr/ 77 28/02/2071 .15 /01/1077 RS 190.628,11 ] R§ 197.ó50,44 R§ 388.278,77
85 fev /21 11/03/2027 15 /04/2027 RS 190.628,33 R5 197.650,44 R5 388.278,77
86

-
88

$,at /
àbt /
mai/

27

27

27

30/04 /2027 15 /Os /7027 I rs r914p;: RS 197.6s0,44 R$ 388.278,77
31/05t2077.|- 15 /06 /2027 R5 190.ó28,33 R§ 197.ó50,44 R§ 388.278,77

l ioto6/zo2t 15/07/2027 RS Í90.ó28,33 RS 197.ó50,44 R5 3AA.27A,77

90

91

92

)úr,/27

)ul/27
àgol27

set/27

31/0?/7027 15/08/2027

15 /09/2027

15/10/2027

Rs reo.ó28.ll ] Rs r97.ós0.44

RS r90.628.33 RS 197.650.44

RS 190.628,31 R§ 197.650,44

Rs i90.628,3r ] n$ rez.rso,.«

RS 3AA.218,77
31/08/2021 RS 388.278.77
30/09 /2027 Rs 388.278,77
31/ 10/7027 15/11/2027 R§ 388.278,77

d
ollt/27
nov /27

dez/ 27

)10t11/2027
I vrztzott+-

71/01/?O1At-

15 / 12/2027

15/01/202A

15/02/2028

I Rs í90.628.i3 I RS 197.650,44

I ns rgo.oza,:r ns rgz.oso,.r.r

I ns rso.oza,:: I ns rsz.oso,r+

RS r68.278,77
R5 388.278,77

Rs 3E8.278,77
jan/28 28 /02/ 2028 '15/03 /2028 R5 190.ó28,31 R5 197.650,44 Rs 3aa.27A,77

97 íey /78 .15 /04/2028 ns rgo.oza;.rTE rsz.e so,+r- R§ 388.278,77
9õ I mâÍ/28
99 I aú/28

10 /04/7028

31/05/207A

15 /05/2028 R5 197 .650,44

R§ 197.650,44

Rs 388.278.77
15 /06 /2028

15/07 /2078
R§ 388,278,77

30/06/ 202A ] ns tso.oza,:: I ns rqz.o:o,aa
RS 190.ó28,11 R5 t 97. ó50,44

Rs 188.278,77
31/07 / 202A 15/08/2028 R§ 388.278,77

lut/28 31/08/2028 15 /09 /2028 R5 Í90.ó28,t3 RS 197.650,44 R5 
'EA.27A,77103 ago/ 28 30/09 /2028 15/ tO/202A RS 190.628,31 RS 197.ó50,44 R§ 388.278,77

set/28 31/10/2078 15/11/2028 RS 190.628.r1 RS 197.650.44 RS !88.278,77
105 oLrt/28 30/ 11/2028 15/ 12/2028 RS 197.6s0,(4 R§ 388,278.77
10ó nov /78 Filrnrnsl 15/01/2019 R5 190.ó28.13 R5 197.650 RS 368.278,77
107 dez/78

)àn/29
'Íev /29

11/01/7029 15 /O?/1029 I RS 190.ô28,11 RS 197.ô50,44

RS 190.628.11 RS 197.ô50.44

RS r 90.628,11 R5 1e7 .650.44

RS 3E8.278.77
28/02/2A79 '15 /01/7029 RS 388.278,77

109 t't/03/2029 15/ 04/7029 RS 3E8.278,77
110 -r,at /29 30 /04/2029 15 /05 /2029 R5 190.628.33 RS 197.ó50.44 R§ 388.278,77
111 àh. /79 31/05/7029 15/06/2429 RS Í90.ó28,33 RS 197.6s0 R3 aas.278.77

.r,ai/29 30/ 06/2019

11/07 /2029 )

15 /07 /2029 R5 190.ó2!,13 ] R§ 197.650,aa R§ 38E,278,77
)un / 29 15 /48/2A?9 R5 190.ó28,33 RS 197.ó50,44 R§ 388.278,77-114 jull 29 31/08/7029 15/09 /2029 RS 190.628,33 R5 í97.650,44 R§ 388.278,77

115 ago/79 3A /09 /2079 15 / 10 /2029 RS 1e0.628,r1 I nS tsz.oso,aa Rs 388.278,77
116

117

seL/29 l1/ 10/2029 1t!t!194
15 / 12/2019

ns rqo.ozs,:: ] n5 rgz.eso,aa R5 388.278,77
out/79 30/ 11/2079 R5 190.628,33 R§ 197.6s0,44 R§ !88.278,77

118 no\ /29 31/12/2029 15 /01/2030 RS í90.628,33 RS 197.650,44 RS 3EE.278,77
'119 dez/29 31/01/7010 15 /01/2010 RS 190.628,13 R5 197.650,44 R§ 388.278,77
170 jan/30 28 /07/2030 1sl01/2030 R5 Í90.628,33 RS 197.ó50,44 Rs 388.278,77
121 fev/10 31/03/2030 15/04/2030 Rs 190.62A RS 197.650,44 RS 388.278,77
'122 nrar/30 30/04/2030 't5 /05/2030 R5 190 628 33 RS 197_650.44 R51AA.27A,77
123 àht /fO 11/05 /2030 15 /06/2030 RS 190.628,33 RS 197.650,44 RS 3AA.27a,77

màl/ 30 30/0ól2010 15 /07 /2030 R5 190.628,13 R5 197.650,44 R§ 188.278,77

tr



175 un/10 31/07 /7030 15 /08/2030 R§ 190.628,31 R§ 197.650,44 Rs 388.278,77
126 jul/10 11/08 /2010 15/09 /2030 R5 90.628,11 R5197.650,44 RS 388.278,77
127 a8o/10 l0/09/2010 15/ 10/2030 RS 90.ó28,13 R5197.650,44 Rs 388.278,77
128 set/10 131/10/2030 I 15t11t203O RS 90.ô28,33 RSr97.650,44 Rs 388.278,77
119 out/30 ll0/11/2010 I 15/ 12l2030 R5 90.628,31 R5197.650,44 RS 388.278,77
130 nov/10 31/ 12/ 2030 15/01/2031 RS 90.628,33 RS r 97.ó50,44 RS 3E8.278,77
111 dezl 30 31/01/ 2011

28/O7/2031

't5/07/2031 RS 90.628,31 R5197.650,44 Rs 388.278,77
137 jan/11 15 /03 /2031 R5 90.ó28,33 R5r97.ó50,44 Rs 388.278,77

llll fev /)1 31/01/2031 15 /04/1031 R5 190.628,31 RS r97.650,44 R§ 388.278,77
't14 .r,at /11 30 /04/2A31 15 /05 /2031 R§ 190.628,31 R§ 197.ó50,44 R§ 388.278,77
115 abr/31 31/05/2031 15 /06/ 2031 R5 190.628,13 RS 197.650,44 Rs 188.278,77
136 mai/11 30/ 06 /2031 15 /07 /2031 R5 190.628,13 R5 197.ó50,44 R§ 388.278,77
137 jun/31 1!!1120]1

11/08/2031

15 /08/2031 R5 190.628,13 RS 197.ó50,44 Rs 1aa.27E,77
138 j ul/ 31 15 /09 /7031 RS Í90.628,31 R5 197.650,44 R5 3A8.27A,77
139 ago/ 3',1 30/09 / 2031 15/10/2031 Rs 190.628,33 R5 197 .650 ,44 R5 3EE.278,77
140 set/31 31/ 10/2011 15/ 11/2031 R5 190.628,31 Rs 197.650,44 R5 388.27E,77
141 out/11 30/ 11/ 70f1 15/ 12/2031 R5 190.ó28,31 R$ 197.650,44 Rs 388.278,77
'147 nov/31 31/12/2031

31t01t7037

'15/01/2032 R5 190.628,33 R5 197.650,44 RS 388.278,77
143 dezl31 15 /02/2032 R5 190.628,33 R$ 197.650,44 R5 388.278,77
't44 aÍ\/ 32 19 /02/2032 '15 /03 / 2032 R5 190.ó28,11 I RS 197.650,44 R§ 3EE.276,77
145 íev / 32 f1/03 /2037 15 /04/7032 RS 190.ó28 3l R5 197.650 Rs 388.278.77
146 mat / 32 30/04/ 2012 15/05 /2032 R5 190.ó28 l3 R5 197 .650 ,44 RS 388.278,77
147 aú/32 3',1/05/ z0t2 15/06 /7037 Rs 190.628,31 R5 197.ó50,44 RS 388.278,77
148 mar/ 32 30/06/7032 15 /07 /7032 R5 190.628,33 R§ 197.650,44 R§ 388.278,77
't49 iun/32 31/ 07 /2032 .15 /08/ 2032 R5 190.ó28,33 RS 197.650,44 R§ 368.278,77
150 )rl/32 31/08 /2032 15 /09 /2032 R5 197.ó50,44 Rs 388.278,77
151 àgo/ 32 10/09 /2012 15/ 10/2032 RS 190.ó28,31 R5 197.ô50,44 Rs 3A8.?7A,77
151 set/12 31/ 10/ 7037 15/ 11/2032 RS 190.628,33 R5 t97.650,44 R§ 388.276,77
151 out/12 30 / 11/2032 .15 

/ 1Z/2032 R5 190.ó28,13 RS 197.650,44 R§ 368.278,77
154 nov/32 31/11/2032 15 /01/2033 R5 190.628,t3 RS 197.ó50,44 R§ 388.278,77
155 dezl 32 31/01/2033 15/02/2033 RS 190.628 ll R5 197.ó50 Rs 388.278,77
15ó jân/31 2a/02/2033 15l03/2031 RS 190.628,33 R5 197.650,44 Rs 38E.278,77
157 fev/ 33 l1/01/2031 15/04/2033 RS 190.628,13 R5 197.650,44 R§ 388.27E,77
158 mar/ll 30/04/1031 15 /05 /2033 R5 190.628,33 RS 197.650,44 R§ 36E.278,77
159 abr/33 31/05/2033 15 /06/7033 R5 190.628,13 RS 197.ó50,44 R§ 388.278,77
1ó0 mai/31 30/06/2033 15 /07 /1033 R§ 190.628,31 R5 197.ó50,44 RS 388.278,77
161 jun/33 31/07 /7013 15/08/2033 RS 190.628,31 Rs 197.ó50,44 R5 388.278,77
162 ul/13 1t /08/ 20t3 15/09 /2033 Rs 190.628,33 R§ 197.650,44 RS 388.27E,77
161 aeo/31 30/09 / 2033 15/ 10/7033 RS 190.ó28,33 R5 197 .650 ,44 R§ 388.278,77
'164 set/31 31/ 10/2033 15/ 11/2033 RS 190.628,11 R5 197.ó50,44 R§ 388.278,77
1ó5 out/ll 3041!q]

31/12/7033
15 / 12/2033 R5 190.628,11 RS 197.6s0,44 Rs 388.278,77

nov/33 15/01/2034 R5 190.628 l3 RS 197.650,44 R§ 386.278,77
167 dea/ 33 3-t /o't /2034 15/O7/2034 R5 190.628,r1 R5 197.ó50,44 R§ 38E.278,77
168 an/34 28t02/2034 '15/ 03 /2034 R5 r90.ó28,13 RS 197.6s0,44 RS 388.278,77

q



169 fev/34 11/03 /2034 15 /M/7034 RS 190.628,33 R5 197.ó50,44 388,77a,77
170 mat/34 30/04/ 2014 15/05 /2034 R§ 190.628,13 RS 197.ó50,44 R5 388.278,77
171 aú /34 31/05/7014 15/ 06/7034 Rs 190.628,33 R5 197.6s0,44 R§ 388.278,77
't7z mal/14 30/06/7034 15/07 /2034 RS 190.628,r3 R§ 197.ó50,44 Rs 388.278,77
171 iun/14 31/ 07 /7034 -15 /08/ 2034 R5 190.628,33 R5 197.650,44 Rs 388.278,77
174 iul/34 11/48/2034 '15 /09 /2034 R5 190.628,33 RS 197.650,44 R5 3E6.278,77
175 àgo/ 34 10/09 /2034 '15 / 10/2034 R§ 190.ó28,3t i RS 197.ó50,44 RS 388.278,77
176 sel/34 11/ 10/2034 15/11/2034 RS r90.628,r3 R5 197 .650,44 Rs 388.278,77
117 out/14 30/ 11/ 20)4 15/12/2034 R$ 190.628,33 R5 197.650,44 RS 388.278,77
178 nov/14 31/',12/ 20]4 15t 01/2035 RS 190.628,33 Rs 197.ó50,44 Rs 388.278,77
179 dez/34 31/O1/7035 15/02/2035 RS 190.628,33 R5 197.650,44 R§ 3EE.278,77
180 jân/35 78 /02/2035 15/03/2035 R5 190.628,33 Rs 197.650,44 R5 388.278,77
181 fev/ 35 31/D3/2035 15 /04/2035 RS 190.628,11 R5 197.650,44 R§ 388.278,77
182 mar/35 30 /u/2035 '15 /05/2035 RS 190.ó28.33 RS 197.ó50,44 R§ 388.278,77
181 abr/15 31/05 /2015 15/06/2035 RS 190.ó28,31 R5 197.ó50,44 R5 388.278,77
184 mai/15 l0/0ól2035 15 /07 /1035 R5 190.628,13 R5 197.6s0,44 R5 3AA.27E,77
185 jun/15 31/07 / 2015 15/08/2035 RS 190.628,33 R5 197.ó50,44 R§ 388.278,77
186 iuL/15 31/08/2035 15/09 /2015 RS 190.ó28,33 RS 191 .6s0 ,44 R§ 388.278,77
187 aqo/35 l0/09/203s 15 / 10 /2015 R5 190.ó28,31 R5 197.650,44 R5 3Aa.27A,77
188 set/35 3',t/10/2035 15 / 11 /2035 RS 190.628,31 R§ 197.6s0,4í Rs 3E8.278,77
189 out/35 30 /11/2035 15 / 12/2035 R5 190.ó28.33 R5 197_ó50.44 R5 388.278,77
190 nov/35 fl/ 12/7035 15 /01/1036 R5 r90.628,11 i RS 197.ó50,44 Rs 388.278,77

v

l
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aNEXO

DECLAMçÁO DA EÀ4|SSORA PREV|STÁ NO tTE 4 .t5 DO ANEXO tÍ DÂ TNSTRUçÃO CVtá N" 414104

TRÂVESSIA SECURITIZÂDORA S.4., sociedade anônjma com sede na Cidade de São pauio, Estado de Sáo

Pauto, na Rua Conselheiro Crispiniôno, no 105, conjunto 43, satà 5, RepúbLjca, CEp 01037-OOí, inscrita no

CNPJ sob o n'2ó.609.050/0001-ó4, neste ato representada nâ forma do seu Estatuto Sociat (,,Emissora,,), na

qualidade de companhia emissora dos Certjficados de Recebivejs lmobjtiários da jj. Série de sua t, Emissáo

("CRl" e "Emissáo", respêctivamente), que seráo objeto de oferta púbtica de distribujção, nos termos dâ

lnstruçáo da ComisÉo de Vâtores Mobiliários (.,çyU,,) n.47ó, de 1ó de jâneiro de 2009, conforme alterâda,
em que e a BANCO ,IIERCANTIL DE INVESTII ENTOS S.Â., socjedade com sede na Cidade de Beto Horizonte,

Estado de l inas Gerais, na Ruã Rio de Janeiro, n" ó54, 9" andâr, Centro, CEp 30í60-912, inscrita no CNPJ

sob o n'34.1ó9.557/0001-72, atua como instituiçâo intermediáriô líder (,.Coordenador Líder") e a VóRTX
DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBtLtÁRtOS LTDA., instituiçáo financeira, com sede na Cidade de
5ão Pauto, Estado de 5ão Pauto, nâ Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.277, 2" andar, cj. 202, Járdim
PauLrstano, CEP 01452-OOO, inscritâ no CNPJ sob o n" 22.ó1O.5OO/OOO1-88 atua como agente íiduciário
("Acente Fiduciário"), dectara, pârà todos os Íins e efeitos, que veriÍicou, em conjunto com o Coordenàdor
Líder e o Agente Fiduciário, a legatidade e ausência de vícios da operação, além de ter agido com diligência
para verificàr a veràcidade, consistência, correçáo e suficiência das informaçoes prestadas peta Emissora

no Termo de Securitizaçâo de Créditos tmobitiáÉos da Embsáo.

Nome:

Càrgo:

VINICIU§ B, 8. S, STOPA
RG.: 30.393.860.2 SSp/Sp

CPF:218.718.568-09

SECURITIZADÓRA S,À.

Emissoro

Nomei

Càrgo:

ü'-

tl

v

São PauLo, 4 de màrço de 2020.



ANEXO IV

oEcLÂRAçÃo Do acE TE FtDUctÁRto pREvtsTA NO ITEM 15 Do ANB(o flt DA tNsTRUçÂo cv^t N" 414104

vÓRTx D|STR|BU|DORA DE TíTULos E VALORES l{oBllúRrcs LTDA., instituição fjnanceira, com sede na
Cidade de 5áo Pâuto, Estado de São pauto, na Avenida Brigadeiro Fâria Lima, n" 2.277, Z" and , cj. 2OZ,
Jardjm Pautistano, cEP 01452'000, inscrita no cNpJ sob o n" 22.610.500/000r-88, neste ato representada
na forma do seu Contrato So<iat (,.ÂgC!!qEi!qg!éI!9,,), na quâtidade de agente fiduciário da oferta pública
de distribuição dos Certificados de Recebíveis tmobiliários dâ 33. Série da 1. Emissão (,.ç8I,, e,,Emissáo,,,
respectivamente) da TMvEssla sEcuRlÍzÂDoM s.a., sociedàde anônima com sede na cidade de sâo
Pauto, Estado de Sáo pauto, na Ruâ Consethejro CÍispiniano, n" í05, conjunto 41, sala 5, Repúbtica,
CEP 01037-001, inscrita no CNPJ sob o no 2ó.609.050/000í-ó4 (,,Emjssorà,,), nos termos da lnstrução da
Comissâo de Valores Mobitiários n" 47ó, de í6 de ianeiro de 2009, conforme atterada, em que e o BANCO
MERCaNTIL 0E rNvEsrMENTos s.Â., sociedade com sede na cidade de Beto Hoázonte, Estâdo de Minas
Gerais, na Rua Rio de Jàneiro, n" ó54, 90 andar, Centro, CEp 30i60-9Í2, inscrita no CNpJ sob o
f 34.169.55710ú1-72, atua como instituiçào intermediária tíder (,,Coordenador Lider,,), dectara, para
todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto com a Emissora e o Coordenador Líder, â tegalidade e
ausência de vícios dâ opêração, além de ter àgido com dilieêgência pâra verificar a veracjdade, consistência,

março de 2020.

lEut EV

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo: É
2C

Eu!êíiá de Jêq6 Sqr, 0rr!B
RG r5461802mo3

,09.635_84:l.24

w

A;iill;;r

correção e suficiência dâs inÍormações prestadrs pela Emissora no Termo. de Securitização de Créditos
lmooniáíios oa Emtssao. /

I



DECLAMçÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES

AGENTE FIDUCIÁRIO CÂOASTRADO NA CVM

O Âgente Fiduciário a seguir identjficado:

da oferta púbticâ com esforços restritos do seguinte vator mobitiário:

Declâra, nos termos da lnst dâ Comissão de Vatores Mobitjários n' 583, de ZO de dezembro de 20i6,
conforme alterada, a não

de àqente fiducjário
jmedjatamente, à 83 S.Ai'- , Bolsa, Batcão

àlterar rêf erida situação.

, , :ú!ên,a ir€ JBls Sürrs olproga

RG 1546180200o.!
!ô9.635.843-24

sténcia de st(uaçào de co

a iemrssao acima rr,
de ioteresses que o impeça de exercer â funçáo
e se compromete a comunicar, formâ[ e

ia dê quàlquer fato superveniente que venha a

de 20

LTDÂ.

TIIIE TSUCHIYA SILVA

LOSEV

Fiducíário

Nome:

Cargo:

RG 36 289 610{
cPF 381 514 66a 20

v

Razáo Soclat:

Endereço: Âvenidà Brigadeiro Faria Lima, n.2.277,2. andat, cj.2O2, Jardim pautistàno,

CEP 01452-000, Cidade de Sáo paulo, Estado de São pàulo

CNPJ n': 22.óí0.500/oOOt -88

Representado neste ato por seu djretor estâtutário: Ana Eugênia de Jesus Souza eueiroga
Número do Documento de ldentidade: 15.4ó1.E02-l - SSp/Sp

CPF n': 009.635.841-24

VaLor Mobitiário@
Número da Emissáo: 1.

Número da Série: 33.

Emissor: TMVESSTA SECUR|T|ZÂDORÂ S.A.

Quantidade: 47.189 (quarenta e sête mit, cento e oitenta e nove) CRI
valor Total da série: Rs 47.109.000,00 (quarenta e sete miLhóes, cento e oitenta e nove mir
reâis), na data de emissáo

Forma: Nominativâ e escriturà[

^ 
l*;,"^



ANEXO V

DECLÂMçÁO DO COOROENÂDOR LÍDER PREVISTÂ NO ITEA{ 15 DO ANEXO III DÂ INSTRUçÂO CVM N.

4',t4to4

BANCO 
^{ERCANÍ|L 

DE INVESTII,{ENTOS S.4., sociedàdê com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de

Minas Geràis, na Rua Rio de Janeiro, n" 654, 9" andar, Centro, CEP 30í60-912, jnscrita no CNPJ sob o

no 34.1ó9.557/0001 72, neste ato representâdo nâ forma de seu Estôtuto Social ("ç99Ele!Adql!Ídet"), na

quatidade de instituição intermediária tider da ofena pública de distribuição dos Certificados de Re.ebiveis

lmobitiários dà 33' série da 1' Emissào ("ç81" e "E!EÉg", respectivamente) da TRÂVESSIÂ

SECURITIZ^DORÂ 5.4.. sociedade anônima com sede nà Cidade de Sào Pauto, Estado de São Pâuto, nâ Ruâ

Consetheiro Cíispiniano, n' 105, conjunto 43, sala 5, Repübtica, CEP 01017-001, inscrita no CNPJ sob o

nô 26. ó09.050/0001 -ó4 ("E!!i!59Ia"), nos termos da lnstruçào da Comissáo de vatores Mobitiários n'47ó, de

16 de janeiro de 2009, conforme âtteradâ, dectara, para todos os íins e efeitos, que verificou, em coniunto

com ã Emissora, a tegatidade e àusêícia de vicios da operaçâo, além de ter agido com ditigêncja pâra

veriíicaÍ a veracidade, consistência, corÍeçào e suíiciêncià das iníormaçôes prestàdâs petâ Emissora no

Têrmo de Securitização de Créditos lmobitiários dâ Emissão.

São Pauto, 4 de março

BANCO MTRCANTIL DE

Cargo: joÂo .,ull:?s §'rtn Nome. fta.ôSdqlrqDdo
càrqo: DJTEPlarr!-

m\
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ANEXO VI

DECLARAçÃo DA tNsTtTUtçÃo cUsToDtÂNTE DA cct Nos TER los Do paMcMFo úNtco Do ARTtco 23

0a LEt N" í0.93íl0,{

vÓRTx DtsTRlBUlDoM DE TÍTULos E vÂLoREs MoBtltÁRtos LToA., instjtuiçáo finânceira, com sede na

Cidade de São Pauto, Estado de 5âo Pauto, na Avenida Brigadeiro Faria LÍna, n,2.277, Z" andat, cj. 2OZ,

Jardim Pautistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob o n.22.ó10.500/0001-88, neste ato representada

na forma do seu Contrato Sociat ("lnstituição Custodiante',), nâ qualidade de instituição custodiante do

lnstrumento Porticulor de Emissõo de Cédulos de Crédito tmobiliáíio Frociotuirios, sem corontio Reol

lmobilitiÍio, sob o Formo Escriturol e OutÍos Avenças firmâdo, em 4 de março de 2020, entre a TMVESSIA

SECURITIZÀDORA S,4., sociedàde anônimâ com sede na Cidade de Sào pàulo, Estado de São paulo, na Ruâ

Conselheiro Crispiniano, nô 105, conjunto 43, sata 5, Repúbtica, CEp Ot0j7-001, inscrita no CNPJ sob o

n" 26.ó09.050/0001-64 ("Emissora"), e a lnstituiçáo Custodiante (,.Escrjtura de Emissáo,,), por mejo do quat

foram emitidas a Cédula de Crédito lmobjliário n. O.t identificada no referido instrumento (..Ccl,,),

DECLÂM, para os fjns do parágrafo único do artigo 2j da Lei n" í0.93í104, que the foi eôtÍegue para

custódia a Escritura de Emissão e que a ccl se encontra devidamente vinculadà aos certificados de
Recebíveis lmobitiários da 33, Série da 1. Emissáo (..çI!,,e ,,E!qi!§ràg,,, respectivamente) da Emissora, sendo
que os cRl foram Lartreados peLa ccr por meio do Termo de securitizaçâo de créditos lmobiLiários da
Emissáo, firmado entre a Emissora e a lnstituição Custodiante, na quâtidade de àgente fiduciário (,,Termo
de Securitizacã0"), tendo sido instituido o regime fiduciário pela Emissora, no Termo de Securitizàçáo,
sobre a CCI e os crédito5 imobitiános que êlas representam, nos termos da Lei n, 9.514197, regime
fiduciário que ora é registrado nesta lnstitujçáo Custodjante, que dectâra, ainda, que o Termo de
Sêcuritizaçáo e à Escritura de Emissáo, por meio I a CCI foi emitjda, encontram-se registrado e
custodiada nestã lnstitUiçào Custodjante, , nos termos do ânjgo 18, 5 40 e parágraÍo único
do artigo 23, da Lei fl" 10.111l04.

maryo de 7O2O./.--,

Nomei

Ca
Âna Eugài.a dê ,les§

LOS E V,

lnsti tui çôo C ustodi onte

461B02000-3

IOIII{E TSUCHIYÁ SITVA
RG 36 2S9 610_0

m9.635_843-24
Cargo: cPF 381 514 66S-ã0
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aNEXO Vfl

ouTMs E,átssÔEs coit a ÁTUAçÃo Do acENTE FtDUCtÂRtO

5ECURITIzÀDORÂ S,A

14 t00.000,00 14.500 15t09 /2017 70/091207) atienação Fiduciá.ia de lmovel,

C*râo Fiduciárià dê Dúeitos
(redltonos, Âval, Fundo

ÍRÀVÊtstA

5ECURITIZÁOOM 5,A

1360818928 8.919.000,00
1 5 1110112018 70to1/7021 LOÍE 5

TMVESSIÁ

SE'URITIZAOORÁ S A.

1860813929 1.822.000,00 3.322 13tA7t7A1A za/47 /10:19 LOTE 5

SE'URIIIZÀDOM S,A

1811208617 r2 443.000,00 12 148 1111212018 10102t2a28 Ávàt, Flànça, AtEnôçào Fiduciáíà

de lmovel, Cesâo Fidu.iáriã dê

Dnêi&s Creditorios

SECI]RITIZADORA S,A,

r811209097 5 ll5 000,00 5ll5 l 8 1111212418 Fiança, Âva(i Â(Énôçáo FiduciáÍia

de lmovel, Cessào Fidu.iáriã dê

DiÍ€ito§ Crêditôrio§
TRÂVESSIA

sEcuRtTtzÂDoM s.Á.

19E0963002 5.650.000,@ cDl+ 9,00 % 31/0512019 10/01t1414 Fiança, Âhenaçáo FiduÔária de

SECURITIZAOOM S.A

r9c08lsr59 19 0m.0@,00 IPCÁ + 8,50 % l 11147 t7419 1A/48/241i rval, cessao Fiauciãriã aãlrãitõi
aredjtorios, Atiênaçào Frdudária de

TRÀVES5IÂ

SECURIÍIZÀDO M S,Á,

r9G0835160 9 500.000,00

1.500,00 Í
l 11to712019 10toa/2023 Aval, Âlieôaçàô Fiduciária dê

lmôvel. Cetsâo Fidu.iáriã dê

Direitos (rêditôriot

SECIJRITI2ÀDORA S,A

t9 it755106 r3 9@.000 00 18.900 .,2 l0/09r2019 la ta1t2a12 cessáo Fiduciária de Di.eitos

C.editoriot, Alienaçào Fiduciá.ià de

lmovêI, Hipoteca de lmwet

::-
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stc uRtÍtzÀDoRÁ s.Á.

8100.m0,00 1 1l l0/09/2019 zata71207i MlN Âlienaçáo Frduciá.ia de lmovêI,
(ersáo Fiduciánâ de oireÍos

C.editori6, Hrpotê<a de lmdel

stcuRlTrzÁDoM s.Â.

1910899519 4t 453 000,00 45 4\l l0 16t12i1419 1rta1t2aJ6 Fundo, Pshor de quotas, PenhoÍ

de Dneitos C.editorios
cRr

SECURITIZÂDOM S,A

11. r91.000,00 13.191

%

l z6 ]at1z/2019 1811712029 Ával, Cêssão Fiduciána dê 0ireit6
Crêditonos, Côobrigaçào, Ftançô,

AtieôaÇáô Fiduciária de Quoras

sEcuRtTtzÀ00RÁ s.À.

cRA0200000

l
15.000 000,00 cDl+ 1,00 % 7 70/01t2024 71t41t1A74

BRANCO

Aval, Cessáo Fiduciáriô de Dirêit6

ÍRÁVE55IA

5ECURIÍIZÁDOM S,A,

cRA0200000 5.000.000,00 5 000 C01,3,00Í z 2 2A/41/2020 70101t2025 Aval, Ce$ào Frduciáriâ dê 0nê ô\

5EC URIÍIZAOORÀ S,A

4.000.000,00

%

l 28 J0/11/7019 18148/10t1

sou5Â

Aval, Fiançô, Cê$áo Fiduilãria de

Direitos Creditoíos, Âlieôação

Fiduciá.ia de Quotas
DtB

sEaUÀrÍtzÀDoR 0E

cRtDtTo!

FtNÁNCEtR0S I S.Â.

700,000.000,0

0

(Dl' 1,50% l 1 05112/241? 7A/ 17tZA11 Cêr5áo Fiduciána dê Direitos

SE(URITIZADOM OE

CREDITOS

FrNÂNCatR0S t 5.Â.

0

cot. t,00 t l ? 05t171?017 20/ 1117071 Cessàô Fiduciáôa de oirêitos

Dt3

SECUR TIZÀDORÂ DE

CREDITO5

TSCÊ11 3l000.000,00 83 000 l 1 18112/2417 19110/2020

L

Ces5áo FiducÉriô dê DÍeitog

0EB

SECURITIZADOM OE

CREOITOS

FTNANCETROS I S.À.

T5CF21 17.000.000,00 CDI + 21,91 % l z 18t1ZtZA11 18/ 10t7071 MERCANTI

L

Cessào Fiduciária de Dteitos

OEB

SE(URITIZÀDOM OE

50 000 12t11/7418 12111/2411 Ce$ào Flduciária de Di/erro5

Ç



CREDITOS

F|NANCE|RoS S.Á.

DE3

SECURITIZÀDOM DE

CREDITOS

FINÁNCEIROS IV 5,Á,

TV Vl 3l lr0 0@,@ ll.]50 C0115,501 l 2611112018 26/ 11/2022 CREDZ C*sáo Êiduciána dle DiÍetos

Dt3

5ECUR TIZÂDORÁ DE

CREDTO5

TVtV2l 1ó.650.000,00 16 650 CDIi 7,00 * 1 I 26/11/2018 76/A5/2021 CREDZ Ce$ào Ftduciáriô de Di/etos

CÍeditorios, Fundo

OEB

sECURITIZÀDORA DE

CREDITOS

50.000.000,00 50.000 000 UNICA zAt 11t7018 lat10/7077 Ce$áo Frdu.iária de Dirertos

Crcdito.os, F!ndo

DE3 ÍFÀVESS|A

SECURIÍIZADORÁ DE

CREDITOS

r2 000.000,00 r2 000 7 I 2111112019 71111/2022 POSRE Fundo, Fiãnça, Cesào Fidu.iá.ia dê

0iÍeitos Crediiorios

0t3

SECURIÍIZÁDORÀ OE

.REDITOS

FINÁNCEIRO5 V 5,Á.

Ívsv22 4 0@.000,00 4 000 1 2 ?7t1112019 71/ 11t2A22 run.,o, hança, cess& Frduciôna de

0Íeitô5 creditorios

/'--\.õ-
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ÂNEXO V

MTNUTA ADiTÂMENTO AO TER IO DE SECUR|T|ZÂçÃO

[.] ÂD|TAÀTENTO AO TERÀ{O DE SECUR|T|ZÂçÃO DE CRÉD|TOS t^,tO8tLÁRtOS DA 33. SÉR|E DÂ í. EMTSSÃO

DÀ TRAVESSIA SECURITIZÂDORA S.A.

Pelo prêsentê [.] aditomento oo Termo de secuÍitizaçõo de cÍéditos tmobiliórios do 33" serie do 1.
Emissâo do Trovessio Securitizadora S-A- (.,Âditâmento,,) e na mêlhor formâ de direito, as partes:

I . PÂRTES

TRAVESSIA SECURITIZÂDORA S.4., sociedade anônjma com sede na Cjdade de São pauto, Estado de Sáo

Pauto, nâ Rua Consetheiro Crispiniano, no iO5, conjunto 43, sata 5, Rêpública, CEp 01037-001, inscrita no

CNPJ sob o n" 2ó. ó09.050/OOO1 -64, neste ato representadâ na forma do seu Estatuto SociaL (.íEmissorâ,,); e

vÓRTx DtsTRtBUtDoRÀ DE TíTULos E vALoREs 
^,loBtLtÁRtos 

LTDÂ., instituição financeira, com sede nâ

Cidade de 5ão Pauto, Estãdo de São Pauto, na Avenida Brigadeiro Fàtià Lima, n" 2.277,2" àÍdat, cj.2O2,
Jardim Pauustano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob o n" 22.6i0.500/0001.88, neste ato representada
na forma do seu Contrato Social ("4gC!]!qE!!!qÉiiq',).

(a Emissora ê o Agente Fiduciário adiante denominâdos em conjunto como,,partês,, e, jndividual e

indistintamente, como "Parte").

[ - coNstDERAçóES PREL ITNARES

(i) em 4 dê março de 2020, a PPP HÂBITACIONÂL 5p LOTE í S.4., sociedade anônimâ com sede na

Cidade dê Sáo Pauto, Estàdo de Sáo Pauto, na Rua Fidêncio Ramos, n" lO2, conjunto 64-A, ViLa

Otímpia, CEP 04551-010, inscrita no CNPJ sob o n'21.876.831/0001-90 (..Cedente,,), por mejo da

cetebraçào do lnstiumento Porticulor de ContÍoto de Cessào de Créditos tmobitiórios e Outras

Ávença5 ("Contrato de Cessáo") cedeu à Emjssora parte das parcelas fixas de remuneraçáo

integrantes dã contraprestação pecuniária devjdas pelo Estado Sáo pauto (,.Devedor,,) no âmbjto do

Contrato de Pãrceria Púbtico,Privada SH n" 001/2015, cetebrado entre a Cedentê, o Devedor, a

Companhia Pautista de Pàrcerias - CPP, na quatidade de intervenjente fiadora, e a Companhia de

Desenvotvimênto Habitacional e lJrbano do Estàdo de São pauto CDHU, nâ qualjdadê de
interveniente, em 23 de março de 2015, tendo por objeto, entre outros! a conce5são administrativa
para a jmptàntaçáo de habitâções de interesse socjat e de habitaçôes de mercado popuLar na regiáo

centraL da Cjdade de Sáo PauLo (,,Contrato de ppp"), pagas mensâlmente pêto Devedor,

u
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retativamente às unidades habitacionais entreguea peta Cedente e aceitas peto Devedor, que

compõem o empreendimento imobiliário ,,Condomínio ResidenciaI Júlio prestes l, Torre 5,,,

caLcutadas na forma do item 7.3. do Contrato de ppp, no vator, nesta dôta, de RS j47.545.9J0,70

(cento e quarenta e sete milhóes, quinhentos e quârenta e cinco mit, novecentos e trinta reais e

setenta centâvos), correspondente ào ftuxo determinado de pâgamentos descrito no Ânexo I do

Contrâto de Cessáo, bem como todos os respectjvos acessórios nos termos do Contrato de ppp, tais

como âtualizaçáo monetária, encargos moÍatórios, multas, penatidades e eventuajs indenizaçóes,

Garantias do Devedor e demais encargos contratuais e legajs (,.Créditos lmobitiários,,);

êm 4 de março de 2020, a Emissora, por meio do /njtrumento porticulor de Emissão de Cédulos de

Crédito lmobiliório Frocionários, Sem Gorontio Rêol lmobiliória, sob o Fomo EscrituÍol e Outíos

Ávenças ("Escítura de Emissão de CCl"), eÍnitiu 2 (duas) cÁjutâs de crédito imobitiário (,,çe!,,)

fracionárias, repÍesentativas, em conjunto, dos Créditos lmobiliário5, tendo instituído regime

fiduciário sobre as CCl, a fim de tastrear a emissáo de certjficados de recebíveis imobjtiários

("ç81"), emissáo essa que foj devidamente âprovada nos termos de seu Estatuto Sociat, inclusive

com a criaçáo de patrimôôio separado, conforme o disposto no Termo de SecuÍitizoçoo de Créditot

lmobiliórios do 33o Série do 1o Emissõo do Trovessio Securitizodoro 5.1. celebrado em 4 de março

de 2020 entre a Emissora e o Agente Fiduciário ("Termo de Securitizacão");

tendo em üsta o pãgamênto de parte dos Crálitos lmobitiários peto Devedor, à Cedente faz Jus, nos

termos da CláusuLô 5.3 do Contrato de Ce5sáo, à reduçâo do Vator Totat da carantia, de modo que

o Valor Total da Garantia deverá sêr equivalente ao satdo devedor atuàlizado dos CRl, nêsta data,

raáo peta qual resolvem as Partes ceLebrar, na Íorma da Ctáusuta 5.3.1 do Termo de Securitizaçáo,

o presente Aditameoto, de forma a ajustar o Valor Total da Garantia.

Resotvem as Partes, na methor forma de direito, ceLebrar o presente Aditamento, que se regerá petas

ctáusuias e condiçôes â seguir.

tn - cúusulAs

cúusulÂ PRr^.tEtRA - DEF|NTçôEs

1.1. Os termos iniciados em letra maiúscuta e náo definidos neste Aditamento têm o significado que Lhes

foi atribuído no Termo de Securitização.

CúUSULA SEGUNDA. oBJETo

2.1. Considerando o quanto indicado no item "(iii)" das Consjdêraçõês Pretiminares deste Âditamento,

as Partes resotvem, de comum acordo, ajustar a redaçáo da Ctáusuta 5.3 do Termo de Securitizaçáo, que

passará a vjgorar da segujnte forma:

1
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"5.3. VoloÍ dos Gorantios: Sem prejuizo dos att@lizoções aplictiveis, os gorontios .edidos
goionten o volor, nesto dato, de RS [.] (bl ry9!9rJ9!9! d9_ç9!9!!i!") e o volor certo, lixo e,
nesto doto, detetmitado de Rs bl (bl oo mês do conüoprestoçõo pecunióÍio coÍÍesponctente oos
Empreendimentos, monetoriomente reojustado pelo mesrno critério e períodos previstos poro o
poganento de omortízoçõo e juros nos termos deste Termo de SecuritizoçAo (Valor lilensol do
Gorontio',) os quois sõo consistentes, respectivamente, com (i) o volor nom,not clos Créditos
lmobiliários cedidos, que representom o soÍnotório do Íluxo de pogamentos reproctuzido no Anexo
I do Contrato de Cessio e (ii) con o preíaçAo mensat de amortimçõo e juros cteÍinido nos
termos deste Tetmo de Securitizocõo.,,

cúusuLA TERcEtR^ - RATtFtcaçOEs

1.1. Permanecem jnatteradas as demais disposições anteíormente firmadas que não apresentem
incompatibitidade com este Aditamento, as quais são neste ato ratificadas integralmênte, o que inctuj, mas
náo se timitâ, às declâraçôes prestadas petas partes no Termo de Securitização, obrigando-se as partes e
seus sucessores ao integràl cumprimento dos seus termos, a qualquer tituto, ao integral cumprimento dos
seus termos.

CúUSULA QUARTÁ . REGISTRo

4.1. O presente Aditamento será reqistrado nà lnstituiçáo Custodjàntê da CCl, nos termos do parágrafo
único do artigo 2l dà Lei n 1O.g31/04.

CúUSULA QUINTÂ . FoRo

5.'1. As Pàrtes eLegem o foro
decorrentes deste instrumento,

Este Aditamento é firmôdo em 2

da Comarca de Sáo paulo para dirjmir quaisquer dwidas ou questóes
com renúncia a quaLquer outro, por mâis privilegiado que seia.

(duas) viàs, de igúat teor e foíma, na presença de 2 (duas) testemunhâs_

sáo Pàuto, hl de Í.1 de I.l.

(As ossinoturos seguem nos póginos seguinter,)

(Restonte desto pagirn intencionolmente deixodo em bronco.)
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(Página 1/1 de assinaturas do [.] Aditamento ao Termo de Securitjzaçào de Creditos lmobjliários da 31"

série da 1'Emissáo de Certificâdos de Recebíveis lmobiLiários da Travessia Securitizâdora S.A., firmôdo

entre a Trâvessia Securitizadora 5.4. e a Vórtx Distribuidora de Titutos e Vatores MobiLiárjos Ltda. em [.] de

t.l de hl.)

Nome:

Cargo:

Emissora

Nome:

Cargo:

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES A,IOBIúROS LTDA

Nome:

Cargo:

Agente Fiduciório

Nome:

Cargo:

TESTEMUNHÂ5:

RG:

Nome:

RG:

CPFlMF:
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