
TER IO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉD|TOS t^{OBtLtÁRtOS

CERTIFICADOS DE RECEBíVEIS IA,TOBILIÁRIOS DA 34' SÉRIE

DA 1. E^{|SSÃo DA

5»4ravessia
ÍRAVESStÂ SECURtTtZÂDORÂ S.Â.

Sociedade Anônima Aberta

CNPJ n' 26.ó09.050/0001-ó4

Â l*",,o

(



üa,l

@



TERl,rO DE SECURTTTZAçÃO DE CRÉDiTOS ,rOBtLtÁRtOS

Peto presente Termo de Securitizoçõo de Créditos tmobiliórios (.,Têrmo de Securitizacáo',) e na methor

forma de direito, as partes:

I - PÀRTES

TRAVESSIA SECURITIZÂoORA S.4., sociedade anônjma com sede na Cidade de Sáo pauto, Estado de Sâo

Pauto, na Rua Conselheiro Crjspiniano, no 105, conjunto 43, satô 5, RepúbLica, CEp 01037-001, inscrita no

CNPJ sob o n" 26.609.050/000í,64, neste ato representâdâ nâ forma do seu Estatuto SociaL (,,Emissorà,,); e

VÓRTX otsTRtBUtDORÂ DE TíTULos E vÀLoREs ltoBtLtÁRtos LTDÂ., instituiçáo financeirâ, com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de Sáo Pauto, nâ Âvenida Brigadeiro Faria Limal, n" 2.777,2" andar, cj. 202,

Jardim PauListano, CEP 01452-000 jnscrita no CNPJ sob o n" 22.ó10.500/0001-88 neste ato representadô na

forma do seu Contrato SociaL ("Aeente Fiduciário").

(à Emissora e o Agente Fiduciário adiante denominados em conjunto e, indivjdual e

indistintamente, como "Pe!E').

Resolvem as Partes, na Ínelhor forma de direito, celebrar o presente Termo de Securjtizaçáo parà vincuLôr

os Créditos lmobitiários (coníorme definidos na Cláusuta 1.1 abaixo) aos Certjficados de Recebiveis

lmobiliáÍios da 34'série da 1'Emissáo da Travessia Securitizadorâ S.4., de âcordo com o artigo 8. da Lei

n'9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada, bem como das demais legistaçóes apLicáveis e as

cláusutas abaixo redigidas.

[ - cúusuLAs

cúusuLA PRhrErRA - DEFTNTçôES

1.1. DCI!!igaC!: Para os íins deste Termo de Securitizaçào, adotôm-se as seguintes deÍiniçôes, sem

prejuízo daquelas que forem estabetecidas no corpo deste Íermo de Securitização.
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"lnstituicáo C!stodiante":

É â vÓRTx oISTRIBUIDoRA DE TÍTULos E vÂLoREs MoBILIÁRIos

LToA., quâtificada no preâmbuto deste Termo de Securitização;

Audjtor independêntê â ser contrâtâdo pêlà Emissorà pârâ reatizaçâo

da auditoriâ do Pâtrimônio Separado, nos termos da lnstrução CVM

n'ó00/18;

\,
"Auditor lndependen!e":
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"Banco Liouidante":

"Soletrm de Subscricáo":

"çet":

"Cedente":

É a Associàçáo Brasileira das Entidades dos l,lercados Financeiro e de

Capjtajs;

"ÀsembLeia Geral dos Titutâres

de{El":

"83":

Â Ássembleiâ Gerat de Titulares dos CRl, convocadâ e instatâda nos

termos da Ctáusuta Quatorze deste Termo de Securitizaçáo;

É a 83 5.4. BRAIL, BOLSÁ, BALCÂO ' Segmento CETTP UwM,

instituiçáo devidamente autorizada pelo Banco CentraL do Brasit para

a prestação de serviços de depositána de ativo§ e§criturâi§ e

[iquidaçáo f jnanceira;

Banco ltaú unibanco, instituição financeÍa com sede na Cidade de

São PauLo, Etado de Sáo PauLo, na Praça Alfredo Egydio de Souza

Aranha, n" '100, Torre Olavo Setubat, Parque Jabaquara, CEP 043,14-

902, inscrita no CNPJ sob o n' 60.701 .190/0001 -M, responsável petâs

liquidaç6es financeiras dos CRI;

Sáo os boLetins de subscriçáo dos CRl, por meio dos quais os

investidores subscreveráo os CRI e forma(izaráo a sua adesáo a todos

os termos e condiçôes deste Termo de Securitizaçáo e da Oferta

Restrita;

A céduta de crédito imobiliário frâcionáriâ n" 02 sem garantia reaL

imobitiária, sob a forma escriturâ|, representativa de parte dos

Crálitos lmobitiários, emitida peta Emissora nos termos da Lej

n'10.931/04 e da Escntlrà de Emisúo de CCI;

É a PPP HABITACIoNAL 5P LoTE 1 S.Â., sociedade anônima, com sede

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

Ramos, n'102, conjunto 64-4, vita OLímpià, CEP M551-010, inscÍita

no CNPJ/MF sob o n" 21.87ó.813/0001.90;

Significâ o Contrato de Parceria Público'Privãda 5H n'001/2015,

cetebrado entre a Cedente, o Devedor, a Compânhia Pautjsta de

Parcenàs - CPP, na qualidade de ntervenrente fràdora, e a
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"Contrato de PPP":



"Conta Arrecadadora":

"Conta Centratizadora":

"Conta Vincutada Mãe":

"Contrato de Cessáo":

"Contrato de Administracâo de

ç.9üê!":

Companhia de Desenvotvimento Habjtacionat e urbano do Estado de

São Pauto - CDHl.J, nâ quahdadê de interveniente, em 23 de março de

2015, tendo por objêto, entre outros, a concessão administrativa

para a imptantaçáo de habitâções de jnteresse social e de habitações

de mercado poputar na regiâo central da Cidade de Sâo Pauto;

É a conta corrente n' 10.885-9, Agência n" 8499, Banco ltaú

LJnibanco, de titutâridâde dâ Emissora, onde sáo depositados os

Créditos lmobitiários, posterjormente transferidos peta Emissora pâra

a Conta Centrâlizadora, nos termos da Ctáusuta'1.9.1 do Contrato de

Cessáo;

É a conta corrente n' 31.208-3, Agência n'8499, Banco ltaú

unibanco, de titutaridadê da Emissora;

É a conta corrente n'1860-0, na agência n'4992, mantidâ junto à

Caixa Econômica Fêderal, de titutaridade da Cedentê, na quaL

transitarão os recursos provenientes da totalidade das

contraprestâções mensajs, devidas pelo Devedor no âmbjto do

Contrâto de PPP;

É o lnstrumento Porticolor de Constituiçoo e Adninistroção de Conto

Vinculodo, Custódio de Recursos Fiwnceiros e Outros Avenços

ceLebrado entre a Cêdente e a Caixa Econômica Fêderal em 18 de

outubro de 2018, por meio do quaL â Caixa Econômica FederaL se

obrigou a abrir e admjnistrar a Conta VincuLada L,\âe, à quat, em

sistema de cascata, vincuLam-se outras contas bancárias de

movimentaçáo restrita, abertas e administradas peta própria Caixa

Econômica FederâI, correspondentes ao EmpreendiÍnento e,

subsequentemente e correspondentemente, a cada uma das pârcetas

da contrâprestação pecuniária devida peLo Devedor à Cedente;

É o lnstrumento Porticular de Contrato de Cessão de Creditos

lmobílititios e Outros Avenços cetebrado entre a Cedente e a

Emissora em 4 de março de 2020, por meio do quâl a Cedente cedeu

à Emissora os Créditos lmobitiários e todos os seus âcessórios,

inclusive as Garantias;
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"Contrato de Distributcào":

"Contrâto de Penhor de Colas":

"ç.qellelBder-tlds" :

"çÉd.iLe!.]I!.eDilÉri.e!" :

"Contrato de Penhor de Direitos

Creditórios":

Ê o lnstrumento Porticulor de Coordenoçõo , Colocoçôo e Distribuiçõo

Público, sob o Regime de llelhores EsÍoíços de Distribuiçõo do 33o e

do 31o Séries do ío Emissáo de CertiÍi.odos de Recebíveis

lmobiliários do Ttovessio SecutitizodoÍo 5.À., cetebrâdo entre a

Emjssora e o Coordenàdor Líder, em 4 de março de 2020, por meio

do quat o Coordenador Líder foi contÍatado pâra reâlizàr a

distribuição dos CRI;

Ê o Conüato de Penhor e Outros Avenços celehrado entre o oevedor,

a Companhià Pautista de Parcerias - CPP ê a Cedente, tendo como

interyeniente anuente o Banco do Elasi[ 5.4., na qualidade de agente

de garantia, em Z0 de agosto de 2015, por meio do quat a Garantia

CPP foi constituída;

É o Conüato de Penhoí de Dieitos Creditórios, Administroçõo de

Contos de Não Livre lÀovimentoçõo e Outros Avenços celebrado entre

â Companhia de Desenvolvimento HabitâcjonaL e Urbano do Estado

de 5áo Pauto - CDHU, a Cedente e à Caixa Econômica Federal, na

qualidade de ôgente de gaÍantia, tendo como interveniente ànuente

o Devedor, em ó de novembro de 2015, por meio do qual a Garantiâ

CDHU foi constituida;

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS 5.Á., sociedàde com sede na

Cidade de Belo Horizontê, Estado de Minaa Gerais, na Rua Rio de

Janeiro, n'654, 9'andar, Cêntro, cEP 10-160-912, inscrita no CNPJ

sob o no 14.'169.557/0001 -72:

Os crédjtos imobitiários correspondentes a paÍcetâs fjxas de

remuneração integrantes da contraprestaçào pecuniáriâ devidas pelo

Devêdor no âmbito do Contrato de PPP, pagas mensatmente pelo

Devedor, relativamente às unidades habitacionais e obras náo

residenciais associadas a tajs unidades habitâcionâis êntregues peta

Cedente e aceitas pelo Devedor, que compõem o Empreendimento,

conformê descritos nêste Termo de Securitizêção, pârcetâs essàs que

correspondem ao somatórjo do fLLrxo dê pâgamentos reproduzido no

Anexo I do Contrato de CesÉo;
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"CRlem Circulacão"i

"ç81":

"ç.vü":

"Dâta de Anlversário":

"Data de Emissáo":

Para fins de quórum, sào todos os CRI em circuiaçào no mercado,

excluídos aquetes que à Emissora, a Cedente e o Devedor

eventualmente possuirem em tesourariâ, ou que sejam de

tituLaridade de suâs respectivas empresas ligadâs, assim êntendidas

empresas que sejam subsjdjárias, cotjgadas, controladoras,

controtadâs, direta ou indiretamente, empÍesas sob controle comum

ou quatquer de seus diretores, consetheiros, acionistas ou pessoa que

esteja em situâçáo de conftito de interesses;

5áo os Cenificados de Recebíveis lmobitiários da 34' Serie da l'
Emissào da Emissora;

E a Comissão de Valores Mobitiários;

Conforme djsposto no Anexo I ao presente Termo dê Securitizaçào;

É o dja 9 de março de 2O2O;

É o Estâdo são Pâuto;

Qualquer diâ que náo seja sábado, domingo ou feriado

nacionat, na República Federativa do Brasit;

"Documentos da Ooeracáo":

"Dcyc4gr":

"Dià útit" ou "oiâs úteis": dnlurudo 
I

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

Escritura de Emjssão de CCI; (iii) o Contrato de Cessáo; (iv) os

instrumentos que formalizam as Garantias; (v) o Contrato de

Distribuição; (vi) este Termo de Securitizaçáo; (vii) os botetins de

subscrição dos CRI; e (viij) os respectivos aditamentos e outros

instrumentos que integrem ou venham a integrar a presente

opeÍaçáo e que venham a ser cetebrados;

\!
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"Emissâ0":

"Emrssora":

"EmDreendrrnento":

"Escntura de Emi,são de CCl":

"Escriturador":

"Fundô dê Rêsêrvà":

"Garantia CPP":

É a emissáo da 34'Série da 1'Emissáo de CRI da Emissora;

É a TMVESSIA SECURITIZADORA S.4., quâtificada no preâmbulo deste

Termo de Securitização;

É o seguinte empreendimento imobiliário de destinaçáo resjdencial:

"Condomínio Residenciat JúLio Prestes l, Torre 5", desenvolvido peta

PPP sobre o imóvet objeto da matrícuta no130.982 do 2'OficiaL de

Registro de lmóveis de Sáo Pàuto/SP, locatizado na Cidade de Sáo

Paulo, Estado de São Pauto, na Praça Jútio Prestes, n'29, Centro;

É o lnstrumento Portiaulor de Emissão de Cédutos de Crédito

lmobiliório Frocio irios,sem CoÍontio Reol lmobiliário, sob o Formo

Escriturol e Outras Avenços, celebrado em 4 de março de 2020,

entre a Emissora ê a lnstjtuiçáo Custodiante, por meio do qual a CCI

foi emitida;

É o ltaú Corretorâ de Vatores S.4., responsável pela escrituraçáo dos

cRt;

O fundo de reserva constituído nos termos da Ctáusula 5.7 deste

Termo de Securitizâção;

Fiãnça, em caÍáter irrevogável e irretratávet, prestada peta

Companhia Pautista de Pãrcerias - CPP, nos termos do item 25.2. do

Contrato de PPP, na condiçâo de íiadora sotidariamente responsável

pelo fjeL cumprimento da obrigâção imputável ao Devedor, no que se

refere, exctusivamente, ao pagamento do valor correspondente a ó

(seis) prestações mensais da contraprestaçáo pecuniária referente às

parcetas do Empreendimento, com renúncia expÍessa ao bêneficio

previsto no artigo 827 do Côdigo Civil, fiança esta assegurâda

mediante penhor, instituido nos termos do artigo 1.361 do Código

Civit, sobre cotas do 8B CPP Projetos Fundo de lnvestimento em

Cotas de Fundos de lnveitimento Renda Fixà Longo Prâzo, inscrito no

CNPJ sob o n'17.116.24310001-92 ("EUdq"), do quãL a CPP é cotisia

exctusiva, em vator consistente, no tempo, com o montante exigivet

da contraprestâção pecuniárja e sob os mesmos limites da obrigaçáo

í
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"Gârantia CDHIJ":

"çêIê4Es":

"lnstrucáo CVM n" 400/01":

"lnsirlcão CVÀ n' 476l09":

"lnstrucão CVM n' 519/13"j

"lnstír.ãô CVM n' 581/16":

§olidárià, constituida por meio do Contrâto de Penhor de Cotas;

Em caráter fâcultativo e oneroso, a comptementaçáo da Gôrantia

CPP mediante garantia subsidiáóa ou comptementar prestâda peLa

Compânhia de DesenvoMmento HàbitâcionaL e Uóano do Estado de

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

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

operacional dô Companhia de Desenvotvimento Habitacional e

Urbano do Estado de 5ão Paulo CDHU, proveniente de direjtos

creditórios livres e desembaraçados, emergentes dos contratos de

comerciatizaçáo de suas unidades hâbitacjonais, incidente sobre

fluxo financejro segregâdo em conta de movimentaçáo restrita,

observado mensatmente, o vator equivalente a 1 (uma)

contraprestação pecuniária reíerente às parceLas do

Empreendimento, na hipótese de ocorrência de evento de

inadimplemento, desde que esqotada a Garantia CPP, constituída por

meio do Contrato de Penhor de Djreitos Creditórios;

A Garãntia CPP, a Garantia CDHU ê o Fundo de ReseNà, quando

mencionadas em conjunto;

É a instrução da CVM n" 400, dê 29 de dêzembro de 2003, conforme

alterada;

É â instruçáo da CVM n'476, dê 1ó de janeiro de 2009, conforme

atteÍada:

É a instruçáo da CVM n" 539, de 13 de novembro de 2011, conforme

aLterada;

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

atterada;

É a lnstruçáo da CVM 600, de 1" de agosto de 2018;"l0!g!çê.slYü-o:éQ04!" :

"lnvestimentos Permitidos": lnstrumentos financeiros de renda íixâ com classificaçáo de baixo

risco, tjquidez diária e sem risco de indice, de emissáo da própria
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"IPCA/IBGE"

"Lei das Sociedades por Acôes":

instituiçáo financeira âdministradora da Conta Arrecadadora;

É o indice Nacionat de Preços ao Consumidor Âmpto, pubticado

lnshtuto Brasrleiro de Geografta e Estattsttcà;

A Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 197ó, confoÍme alteradà;

"!ei-o:119]-101":

"Lei n'6.385/7ó":

"Lei n'9.514/97":

A Lei n'4.591, de 1ó de dezembro de 19ó4, coníorme atterada;

A Lei n'ó.385, de 7 de dezembro de 197ó, conforme atterada;

A Lei n" 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada;

A Lei n'10.911, de 2 de agosto de 2004, conforme atterada;

É a Medida ProMsória n'2.'158, de 24 de agosto de 2001, que altera a

tegistàçâo das Contribuições para a Seguridade Sociat ' COFINS, para

os Progrâmas de lntegratização Sociát e de Formação do Pãtrimônio

do Servidor Público - PIS/PASEP e do lmposto sobre à Renda, e dá

outrâa Proüdêncras;

"Medida Proviúria n' 2.158-

EJ!7"1

"Lei n' 10.931/04":

"Obriqações Garantrda!":

"Ofertâ Restrila":

Signiíica as obrigaçóes de pagamento principais e acessónas,

presentes ou futuras, retatjvas aos Créditos lmobiLiárjos, se.ja no seu

vencimento originaI ou antecipado;

Corresponde à oÍerta dos CRI no mercado de capitais bràsileiro, nos

termos da lnstruçáo CVM n'476109;

As parcetas fixas de remuneraçáo integrantes da contraprestâçáo

pecuniária devida no âmbito do Contrato de PPP, pagas menlalmente

peto Devedor, retativamente às unidades habitacionâis entregues

peta Emissora, calculadas na Íorma do item 7-3. do Contrato de PPP;

í
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"Parcelâs C":

"Patrimônio SeDarado":

"Preco de Cêssào":

"Recomorâ ComDulsória":

"RecomDra Facultativa":

"Reqime Fiduciário":

Âs parcetâs fixas de remuneraçào integrântes dà contraprestaçáo

pecuniária devida no âmbito do Contrato de PPP, pagâs mensalmente

peto Devedor, retativamente às obras náo resjdenciais associadas às

unidades habitacionais entregues peLa Cedente, catculadas na forma

do item 7.1. do Contrato de PPP;

É o patrimônio constituído após a instituiçâo do Regime Fiduciário,

petos Créditos lmobitiárjos representados peta CCI e petas carantias,

âssim como pela Conta CentraLizadora e por parcetâ da Conta

Arre€adadorâ, nos termos do ârtigo 90 da Lei n' 9.514/97;

Corresponde ôo preço que â Emissoía pagará à Cedente peLa

aquisiçáo dos CÍAitos lmobitiários, na forma previrta nã Ctáusuta 2.2

do Contrato de Cessão;

Corresponde à obrigaÉo da Cedente em recomprar a totâlidade dos

Créditos lmobitiários, conforme procedimentos e vatorês preüstos na

CLáusuLa ó.'l e seguintes do Contrato de Cessão, quando da

ocorrênciâ de eventos de Recompra Compulsoria;

Correiponde à fâcutdade da Cedente de recomprar a totatidade do5

Créditos lmobiLiários, conforme procedimentos e vatores previstos na

Clausutà ó.2 e seguintes do Contrâto de Cessáo;

É o reglme fiduciário instituído sobre os Créditos lmobiLjários e

Garantiàs por meio d6te Termo de Securitizaçáo, na forma do artjgo

9' da Lei 
^" 

9.514/97, incluindo a Conta Centratizadora e a paíceLa

da Conta Arrecadadora retativa aos Crédjtos lmobiliários que

lastreiam a presente Emissão, aom a consequente constituiÉo do

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

bens e direitos integrantes do Patrimônio Separado de açóes ou

execuçôes de credores da Emissora, de forma que respondam

exctusivàmente peLas obrigaçóes inerentes aos títulos a etes

a
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"Termo de Securitizacáo":

"Titutârea dor CRl":

"U.!&.êCc!":

Corresponde a estê ÍeÍmo de Securitizaçáo de Crédjtos lmobitiários,

pârà vincutar os Crájitos lmobiliários aos Certificâdos de Recebiveis

lmobiliános dà 34'Séne dâ l'Emissáo da Emtssorà;

Sào investjdores que venhâm a subscrever ou adquirir os CRI;

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

compõem o Empreendimênto, as quais foram devidamente aceitas

peto Devedor, coírforme têrmo de recebimento de obra datado de 'ló

de jutho de 2018; e

O montànte caLcuLado dê acordo com o fluxo futuro (parcetas

vincendas) dos Créditos lmobiliários preüstos no Anexo I do Contrato

de Cessão, atualizado pêto IPCA/IBGE, nos termos do Contrato de

PPP, trazido a vator presente peta tâxa dê 6,00% (seis por cento) ao

ano, somado à eventuais parcetâs vencidas e não pagas dos Créditos

lmobitiários e suôs muttâs e encargos, bem como as despesas da

operaçáo incorridàs e não pagàs, desde que de responsabitidade da

Cedente.

"Valor de RêcomDra":

1-r.í. Além disso, (i) os cabeçathos e títutos de§te Termo de Securitjzação servem apenas para

conveniência de referência e nào limitaráo ou aÍetarão o significado dos dispositivos âos quais se

aplicam; (ii) os termos "inctusive", "incLuindo", "particutàrmente" e outros termos semeihãntes

seráo interpretados como se estivessem acompanhados do termo "exempliíicativamente"; (iii)

sempre que etigido pelo contexto, as definiçóes contidas nesta Ctáusula Primeira apticar-se-áo

tanto no singular quanto no ptural e o gênero masculino inciujrá o femjnino e vice-versa; (iv)

referências a quatquer documento ou outros instrumêntos incLuem todas âs suas alterâções,

substituiçôes, consotidações e respectivàs comptementaçóes, satvo se expressamente disposto de

forma diíerente; (v) refeÍências à disposiçóês legais seráo interpretadas como referências às

djsposiçôes respectivâmente alteràdas, estendidãs, consolidadàs ou reformutadàs; (vi) sâtvo se de

outra forma expressamentê estabetecido ne5te Termo de Securitizâção, referências a cláusutas,

itens ou anexos apticam-se â ctáusLrlas, itens e anexos deste Íermo de Securitizaçáo; e (vii) todas as

rêferências a quaisquer Partes inctuem seus sucessores, representantes e cessionários devidamentê

autorizados.

CúUSULA SEGUNoA . oBJETo E cRÉD[os IIAoBILIARIoS

r

2.1. Obieto: Por meio deste Termo de Securitização, a Emissorâ vincuta, em caráter irrevogáveL e

iríetratáveL, oa Créditos lmobitiários representados pela CCl, aos CRI objeto desta Emissáo, cujas

características sáo descritas na Cláusuta Têrceira abaixo.



2.7. Autorizacão: Â Emissão foi autorizada peta Reunião da Diretoria da Emissora, .ealizada em t9 de

íevereiro de 2020.

2.3. Oriqem dos Créditos lmobiLiários: A CCl, representativà de parte dos Créditos lmobitiários, foi

emjtida peta Emissorà sem garantia realimobitiária, sob a formã escriturat, nos termos da Lei n.10.911/04
e da Escritura de Emissáo de CCl.

2.1.1. A Escritura de Emissão de CCI encontra-se devjdamente custodiada junto à tnstituiçáo

Custodjante, nos têrmos do S 4" do ârtigo 18 da Lei no 10.931/04.

2.3.2. O Regime Fiduciário, instjtuído peLa Emissora por meio deste Termo de Securitização, será

registrado na lnstituição Custodiônte, nos termos do artigo 23, parágrafo único, dâ Lej

no 10.911/04, por meio da declaràçào que constitui o Ânexo Vl a este Termo de Secuntizàçào.

2.4. Vincutâçào: A Emissora dectara que, por meio deste Íermo de Securitizaçáo, Íoram vincutados a

esta Emissáo os Creditos lmobitiários, represêntados pela CCl, de sua titutaridade, com vaLor total de

RS 47.Í89.000,00 (quarenta e sete mithões, cento e oitentà e nove miL reais), na Data de Emissão.

2.4.1. Os pagamentos rêcêbidos retativos âos Créditos lmobiliários e representados peta CCt serão

computâdos e integrarão o lastro dos CRI até sua integrat liquidação. Todos e quajsquer recuísos

retâtivos aos pagamentos dos Créditos lmobiliários e representados peta CCI estão expressamente

vinculados aos respectivos CRl, por força do Regime Fiduciário constituído peLa sê«rritizãdora, em

conformidade com o pÍesente Termo de Securitizaçáo, náo estando su.,eitos â quaLqler tipo de

retenÉo, desconto ou compensaçáo com ou em decorrência de outras obrigaçóes da

Securitizãdorâ. Neste sentido, os CÍéditos lmobitiários:

(i) constitui Patrimônio Separado, não se coníundindo com o patÍimônio comum da

Securitizadora em nenhuma hipótese;

(ii) permanecerào segregados do

da totatidade dos CRI;

patrimônio comum da SecuriLizadora até o pagar"nto int"Sr"taf

(iii) destinam.se exclusivamente ao pâgamento dos retpectivos CRI e dos custos da

administrâção do Patrimônio Separado nos termos deste Termo de Securitizaçáo; \

(iv) estáo isentos e imunes de quãlquer açáo ou exêcuçáo promoüdã por credores da

SecuÍitrzadorà, por mars pnvrtegrados que se)àm:



(v) náo podem ser utitizados nô prestaçào de Sarantias e nâo podem ser ercutidos

quajsquer credores da Securitizâdora, por mais privilegiados que sêjam; e

2.5. Aouisicáo dos Créditos lmobitiários: A titutâridade dos Créditos lmobi(iários Íoi adquirida peLa

Emissora mediante â cetebrâção do Contrâto de Cessáo.

Emissor da CCI: Emissora;

Devedor dos Créditos lmobitiários: O Estado de 5áo Paulo:

por

(vi) somente respondem pelas obrjgações decorrentes dos CRI a que estáo vincutados.

2.4.2. Â Emissora será â únjca e excLusiva responsável peta administraçáo e cobrança da totalidade dos

Cíéditos lmobitiários, observado que, nos termos do artigo 12 da lnstruçáo CVM 583, em caso de

inadimptemento nos pagamentos retativos aos CRl, o Ágente Fiduciárjo deverá reatizar os procedimentos de

execuçáo dos Crájitos lmobitiários.

1.6. Preco de cessão: Peta cessáo dos créditos lmobjliários, a Emissora pagará à cedente o Preço de

Cessáo, no valor, prazo e termos previstos no Contrato de Cessào.

CúUSULA TERCEIM. cAMcTERÍsTrcAs Dos cRÉDITos IA,ToBILIÁRIos E Dos cRI

3.1. Caracteristicas dos Créditos lmobitiários: Os Créditos lmobiLiários, .epresentàdos pela CCl, contam

com as seguinte§ características nos termos do item 2 do Ânexo lll da lnstruçào Cv ,t 414:

(i)

(ii)

(iji)

(iv)

(v)

lmóveis a oue esteiàm vincuLados: Os Cráritos lmobiliários estão vincuLados ao imóvel objeto da

matácuta n'110.982 do 2" Oficjât de Registro de lmóveis de Sáo PauLo/sP, tocalizado na Cidade de

Sáo PauLo, Estado de Sáo Paulo, na Praça Jútio Prestes, n" 29, Centro;

Habite-se: n" 201 8-80894-00;

Valor dos Cr&ijtos lmobiLiários: O vàtor totaL dos Créditos lmobitiários, na Data de Emissâo, equivate

a RS 147.545.910,70 (cento e quarenta e sete mithôes, quinhentos e quarenta e cinco mit,

novecentos e trinta reais e setenta centavos), dos quajs, R§ 47.189.000,00 (quârenta e sete

mithôes, cento e oitenta e nove miL reais) corrêspondem ao vator dos Créditos lmobiliários

representados peLa CCI e vincutador ao CRI; e

Correcáo Monetária: Os Craitos lmobiliários serão àtuatizados peta variação do IPCA/IBGE,

conforme previsto no Contrato de PPP,

(vi)

3,2. CaracteÍisticas dos CRI: Os CRI da presente

reprêsêntàhvà dê pàrte dos crálrtos lmobitrános. possuem

{i) Emissão:1';

(ii) Série: l4';

Emjssáo, cujo tâstro se constitui peia CCl,

as seguintes caracteristicas:

\,
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(iii) Data de Emissão: 9 de março de 2020;

(iv) Quantjdade de CRI: 47.189 (quarmta e sete mil, cento ê oitentô e nove);

(v) Vâtor Totat da Serie: R§ 47.189.0m,00 (quarenta e sete miihões, cento e oitenta e nove mil reôis),

na Data de Emissáo;

(vi) Valor Nominal Uniúrio: RS 1.000,00 (um mit reais), na Datô de Emissáo;

(úi) Prazo da Emissáo: 5.790 (cinco mit, etecentos ê noventa) diâs contados da Data de Emissáo;

(viii) Atualizaçáo Monetária: anual, peta variação do IPCA/IBGE, conforme preüsto na Ctáusuta 1.5 deste

Íermo de Securitização;

(ix) Juro6 Remuneratórios: ó,00% (seis por cento) ao ano;

(x) Periodicidade de Pagamento de Âmortização: mensa(, sempre no mesmo dia de cada mês ou no Dia

Útil subsequente, sendo o primeiro pagamento deüdo em 15 de abril de 2020, conforme tabela

coostante do Anexo I deste Termo de Securitização;

(xi) Periodicidade de Pagamento de Juros: mençlt, sempre no mesmo dia de cadô mês ou no üa Útil

subsêquente, sendo o primeiro pagamento deüdo em 15 de abrit de 2020, conforme tabeta de

constante do Anexo I deste Teímo de Securitizâção;

(xii) lncorporâção de Juros: em 15 de março de 2020;

(xiii) Regime Fiduciário: Sim;

(xiv) Àmbiente de Deúsito, Custódia Etetrônica, Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: 83;

(xv) Loaat de Emissáo: Cidade e Estado de 5áo Pauto;

(xü) oata de vencimento Finat: 15 de janeiro de 2016;

(xvii) lSlN: BRTSSACRIoo2;

(xüii) Taxa de ÂmonjzaÇáo: fixa, de acordo com a tabela de amortização constante do Ánexo I do Termo

de Securitização;

(xix) Coobrigaçáo da Emissora: não;

(xx) Garantia flutuônte: Não; e

(xxi) Garantias dos créditos lmobitiários: Garantia CDHU, Garantia CPP e Fundo de Reerva.

3.2. Distribuição e Neqociacào: Os CRI desta Emissào seráo depositados pa.a distribuiçào no mercado

primááo e para negociação no mercado ,ecundáno nâ Bl.

3.1. Forma e ComDrovacão de Titularidade: Os CRI serão emitidos na forma escriturat. Neste sentido,

pâra todo§ os fins de diÍeito, a titulÀridade dos CRI será comprovada peto extrato da contô de deposito

aberta em nome de cada titular e emitido peLô 83, quando os CRI estiverem custodiados na 83'

Àdicionalmentê, será ôdmitido como comprovante de titutaridade extrato expedido peto Escriturador com

ba5e nas informaçóe6 prestadas peta 83.

3,4. lmDontualidade no Paeamento: OcoÍrendo impontuaLidade no pagamento peLa Emissora de quâtquêr

quântia devida ao5 Íitutare§ do, CRl, desde que os Crájitos lmobitiários tenham sido pagos, os débitos em

atraso vencidos e não pagos pela Emissora, deüdamente atuôlizados e acrescidos da re5pectiva

íemuneração, Íicarão, desde a datô dâ inôdimptência até a data do eÍetivo pagamento, suieitos a,

t,
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independentemente de âviso, notifjcaçáo ou interpelaçáo judiciat ou extrajudiciat (i) mutta convencionat,

irrêdutívet e não compensatória, de 2% (dojs por cento) e (ii) juros morâtórios à raáo de j% (um por cento)

ao mês, sendo certo que se os Créditos lmobiLiários nâo forem recebidos peta Emissora em tempo hábiL pâra

reâlizaçâo do pagamento âos investidores, a mutta e os juros previstos nêssa ctáusub náo teráo efeito.

3.5. Atuatizacáo Monetária: O valor nomjnaL unitário dos CRI ou sêu sâldo, confoÍme o caso, será

atuatizado monetariamente peta variação do IPCA/lBGE, anuatmente todo dia 15 de fevereiro de cada ano

ou no Dja Útil subsequênte, â pârtir da data da primeirã integraLizaçáo, até a integrat liquidaçáo dos CRt,

da seguinte formà:

VNa = VN x C, onde:

VNa = Valor nominal unitáho atuauzado. Valor em reais, catcuLado com I (oito) casas decimais, sêm

arredondamento;

VN = Vator nominal unitário nâ Data de Emissão ou o saldo do vâlor nominal unitário dos CRl, após a úttima

amortizaçáo, pagamento ou incorporaçáo dê juros, o que ocorrer por úttimo. Vator em reâis, câtcuLado com

I (oito)casas decimais, sêm arredondamento;

C = Fator da variaçáo anuât do IPCA/IBGE, catcuiado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento,

apurado da seguinte forma:

- lNI'l' - \À/t- /

N1o = yulor do número índice do IPCA/IBGE do 3' (terceiro) mês anterior ao mês de atuatizaçáo (por

exemplo, se a dâta de âtuatizâção for no mês de fevereiro, utjlizar-se-á o número índice referente ao mês

de novembro);

iy'1r. r = Vator do número índice do IPCA/IBGE do 3' {terceiro) mês anterior à úttima data de atualização;

Pâra a phmeira atualizaçáo monetária, que ocorrerá em 15 de fevereiro de 2021, será considerado a

variação do número índice do IPCA/IBGE de novêmbro de 2020 sobre o número índice do IPCA/IBGE de

novembro de 2019.

3.5.1. No caso de indisponibitidade temporária do IPCÀ/lBGE, será utjtizado, em sua substituição,

o úttimo IPCÂ/IBGE divutgado oficiaLmente até a data do cátculo, não cabendo, porém, quando da

djvutgaçáo do IPCA/IBGE devido, quaisquer compênsações financeiras, muttas ou penalidadês, tanto

por pa(e da Emissora quanto peLos Titutares dos CRl. s

^ 
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1.5.2. Na âusência de apuraçáo e/ou divutgaçáo do IPCA/IBGE por lO (tÍintà) Dràs úteis, contados

dâ dâtâ esperada para apuraçáo e/ou divulgaçáo ou no caso de impossibilidade de aptjcâçáo do

IPCA/IBGE aos CRl, por proibiçáo tegat ou judiciat, será utitizado seu substituto tegal ou, na sua

falta, o mesmo índice que vier a ser estâbelecido no Contrato de PPP,

1.6. Cátculo dos Juros Remunerâtórios: Os juros seráo caLcutâdos, desde a primeira data de

integratizaçáo dos CRI ou a datâ de pagamento da remunerâçáo dos CRI imediatâmente anterior, conforme

o caso, até a data do efetivo pagamento, da seguinte forma:

J = VNa x (Fator de Juros - I ), onde:

J = Vator unitário dos juros acumutados nâ dâtâ de calculo. VaLor em reais, catcutado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamento;

VNa = Conforme definido na CtáusuLa acima.

Fator de Juros = Fâtor de juros fixos catcutado com 9 (nove) casas decimâis, com àrredondâmento,
paràmetrizado conforme deíinido â seguir.

Fa.tor àe tuÍos = 
[k, 

* o-*]*], *0",

j = ó,00% {seis por cento);

dcp = 1'16."ro de dias corídos entre à data da primeira integratizaçáo ou Data de aniversário antêrior,
conforme o câso, e a dàta de cálcuto.

dct = Número de dias corridos existentes entre a Data de Aniversário anterior e a próxima Data de

Aniversário, ou 29 (vinte e nove) diôs corrjdos para o pÍimeiro período de câpitalizaçáo.

3.6.'1. Parâ os fins desta CláusuLà, considera-se como,,Data de Âniversário,, todo dia 15 de cada

mês ou no Dia Útit subsequente, conforme descrito no Anexo l.

1.6.2. Os Juros Remuneratórios seráo pagos em parcetas mensais, sempÍe no Ínesmo dia de cada

mês ou no Dia Útjlsubsequente, sendo o primeiro pagamento em .t5 de abril de 2O2O e o último na
Data de Vencjmento do5 CRI ou, ainda, na data de pagamento decorrente de dectârâçáo de

vencimento ântecipado dos CRt.
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1.7. Cátcuto dô Amortizacáo: O cálculo da âmonização será reaLizâdo com bâse na seguinte íórmula:

ori = frz,va 
r (#)1,-*,

Árúi = Vàlor unitário dà i-ésimà parceta de amortizaçáo. Vator em reais, calculado com 8 (oito) casas

decimais, sem arredondamênto;

WVo . conforme definido acima.

Ioi = i-ésima taxà de amortizaçáo, com 4 (quatro) casas decimais de acordo com as tôbetas constôntes do

Anexo I deste Termo de Securitizaçáo.

3.8. Local de Paqâmento: 0a pagamentos dos CRI serão efetlados utjLizando-se os procedimentos

adotados peta 83. Caso poí quaLquer raáo, qualquer um dos CRI náo esteia custodiado na Bl nâ data de

aeu pagamento, a Emissoía deixará, em í.la sedê, o respectivo pagamento à disposiçáo do respectivo

Titutar dos CRl. Nesta hipótese, a partir da refêrida data de pagamento, não haverá quatquer tipo de

remuneraçâo sobre o vàtor coLocado à disposiçáo do Titutar dos CRI na sede da Emissora.

3.9. Prorroeàcào dos Prazos: Considerar-se-áo prorrogados os prazos referentes ao pagàmento

qualquer obígação peta Emi§sora até o primeiro Drà úttl sub:equente, se o vencimento coincidir com

dia que não seja considerado um Dja útjl, sem nênhum acréscimo aos valores a serem pâgos.

3.9.1. Sempre que necessário e sem prejuizo dos eventuajs encargos moratórios, os prazos de
pàgamento de quaisquer obrigaçôes referentes âot CRI devjda§ no mà em questáo serào
prorrogado§, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, pelo número de dias necessários
para assegurar que entre o recebimento dos Créditos lmobitiários peLa Emissorâ e o pagamento de

suas obrigaçóes reÍerentes aos CRI lempre decorra ate 2 (dois) Dias úteis, com exceçào da data de

vencimento finâl dos CRl.

3.10. Prioridâde de Paqamentos: Os CRI deverão obedecer à seguinte ordem de pÍioridade nos

pagamentos, de formâ que cada item somente será pago caso ha.iâ recursos djsponívei§, livres de resgates

antecipados e amortizâçôes extraordjnárias, àpós o cumprimento do item anterjor:

de

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

despesas do Pâtrimônio Separado incorridas e náo pagàs até a data da amortizaçâo mensal;

encargos moratórios êventualmente jncorridos, conforme CLáusuta 3.4 acima;

despesâs preüstas pôrâ o mês de paqamento;

Juros RemuneÍatóhos dos CRli e

àmortização do vator nominal atualizado dos CRl, conforme previsto neste Termo de Securitizâção.

C
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3.í0.1. Os pagamentos retativos às despesàs do Patrjmônio Separado náo previstas no ftuxo da

operâçào seráo realizados pela Emissorâ, com recLrrsos decorrentes do Patrimônio Separado,

observada a prioridade de pagamentos mencionada na Ctáusula 3.10 acima. O vator das despesas do

Patrimônio Sepârado dedu-do na forma estabetecida nesta Ctáusuta não será capitatizado ao saldo

devedor dos CRI para pagamento em períodos posteriores.

3.10.2. Os CRI não seráo considerados, em nenhumà hipótese, inadimpudos quando amortizàdos de

acordo com a tabela de amortizaçáo vigente para esses CRI à época, âcrescidos da respectiva

atuatizâçáo monetária e remuneração, e/ou peta apticãção da prioridade de pagamentos

mencionada acima.

1.11. Subscricáo e lnteeraLizacâo dos CRI: Os CRI serão subscritos e integratizados na formâ previstâ

abaixo. O preço de integralizaçáo será correspondente ào Vator Nominat Unitário, acrescido da Âtuatizôçào

À onetária e dos Juros Remuneratórios, catculados pro roto die desde a data da primeira integratização até

a data de sua efetiva integratjzação, e reduzido de eventuais amortizaçóes que possam vir a ocorrer

durante esse periodo ("Preco de lnteçratizacáo").

3.í1.1. Â integratização dos CRI será reaLizada peto Preço de lntegratizaçáo, em moeda corrente

nacionãt, à vjstâ, conforme previsto neste Termo de Securitizaçáo, em càda datà de integraLizâção.

3.11.2. Á integratizaçào dos CRI será reatizàda via 83, segundo procedjmentos de tiquidaçáo

estàbelecidos peLo próprio ambjente.

3.11.1. Os recursos obtidos com a subscrição e integrâtizaçào dos CRI seráo utitizados petâ Emissora para

pagamento do Preço de cessão.

1.12. Reqime Fiduciário: Será instituído Regime Fiduciário sobre o Pâthmônio Separado, nos termos da

Cláusuta Sétima abaixo.

3.13. Níveis de ConcêntÍacão dos Créditos lmobitiários do Patrimônio Sepârâdo. Os Créditos lmobitiários

são concentrados integraLmente no Devedor.

cúusulA eu^RTA - FoR^ra DE orsrRr8utçÃo Dos cRt

4.1. qjf!!-bg&&: A Emissào é reatizada em conformidade com a lnstrução CVM n'47ó109 e está

âutomaticamente dispensada de registro de distribuiçáo na CVM, nos termos do artigo 6'da lnstíução CVM

n" 47ó109. Não obstante, a Ofêrtã Restrita será registradã perànte a ANBlllÂ, parà fjns dê compôsiçãô dê

bâse de dados, nos termos do pàrágrâfo único do artigo 4'ê do àrtigo 12 do Códjgo ANBII'IÂ e das normas

ertabetecidas nà Diretriz àneta à DeLiberaçáo n'5, de 30 de iulho de 2015, expêdida peto Consetho de

Regulaçáo e Methores Práticas da ANBI^Â.

P

I

\,1



Á l,u","o

4.1.1. A Emissáo é destinada apenas a investidores profissionàis, nos termos da lnstruçáo CVM

n" 519/í 3 e da lnstruçáo CyM n" 476/09.

4.1.2- Em atendimento ao que dispõe a lnstrução CVM n' 476/09, os CRI destâ Emrssào serào

ofertados a, no máximo, 75 (setenta e cinco) investidores e subscritos ou adquiridos por, no

máximo, 50 (cinQuenta) invêstidores.

4.1.3- Os CRI seráo subscritos e integratjzados à vista pelos investidores, peto Preço de

lntegratizaçáo, devendo os investidores por ocasiào da subscriçáo íornecer, por escrito, dectaraçáo

nos motdes constantes do Botetim de Subscrição, atestando que estáo cientes de que:

(i) a ofêrta dos CRI náo foi regist.ada na CVM; e

(ii) os CRI ofertados estáo sujeitos às restriçôes de negociâção previstas nà lnstruçâo CVM

n'476109.

4.'1.4. Em conformidâde com o artigo 7qA da lnstruçào CyMn 476109, o início da oíertâ será

informado peto Coordenador Líder à CVM, no prâzo de 5 (cinco) Dias úteis contados da primejra
procura a potenciais investidores, no§ termos do contrato de Djstribuiçào.

4.1.5. A distribuiçáo púbtica dos CRI será

totatidade dos CRl. ou a exctusivo critériô

Contrôto de Distribuiçã0.

encerrada quando da subscriçào e integraLizaçào da

dâ Emissora, o que ocorrer primeiro, nos termos do

4.1.ó. Em conformidade com o artigo 8" da lnstrução CVr,t no 476/09, o encerramento dâ oferta
deverá aer inÍormado peto Coordenador Líder à CVM, no prazo de 5 (cinco) dias contados do seu

encerramento, devendo referidâ comunicaçào ser encaminhada por jntermédio da página da CV,t

na rede mundiâL de computadores, exceto se outra forma üer a ser defjnida petâ CVM, e conter as

informàçôes indjcadas no anexo I da tnstruçáo CVM n" 47ó109.

4.1.7. Caso a oferta púbtica dos CRI não seia encerrada dentro de 6 (seis) meses da data de seu

inicio, o Coordenador Lider deverá realizar a comunicação de encerrômento prevjstà na Ctáusuta

acima coíÍ os dados disponíveis à época, comptementândo-â semestraLmente, até o seu

encerÍamento. A subscrição ou aquisiÉo dos CRI deve ser reatjzada no prazo máximo de 24 (vjnte e
quatro) meses contado da data de início da oferta RestÍita, nos termos do anigo 8'-a da lnstruçáo

CYMn" 476/09.

4.'1.8. Os CRI desta Emissáo somente poderão ser negociados nos mercâdos regutamentâdos de

vatores mobitiários depois de decorridos 90 (noventa) djas da data de câda subscrição ou aquisiçáo

dos CRI petos investjdores.

í
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(i)

(ii)

4.1.9. Observâdas as restrjçõês de negociaçáo acima, os CRI desta Emissáo somente poderáo ser

negociados entre investidores profissionais, a menos que a Emissora obtenha o registro de oferta
pública perante â CVM, nos termos do caput do artjgo 21 dâ Lei n. ó.185/7ó e da tnstruçào CVM

nô zO0/01 e apresente prospêcto da ofeÍta à CVM, nos têrmos da reguLamentàçáo aptjcável.

CúUSULÀ QUINTA. GÂRANnAS

5,1. Garantias: Nos termos da Cláusuta Vjgésima eujnta do Contrato de ppp, em garantià do

adimptemento da contraprestação pecuniária devida mensatmente pelo Devedor na Íorma do Contrato de

PPP, o Devedor se obrigor, a prestar às seguintes garântias:

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

em caráter fâcuLtativo e oneroso, a cârantia CDHU, constituídâ por mejo do Contrato de penhor

de Direitos Creditórios.

5.2. Ce5são dàs Garantias: Em garantia do fiet e integrat cumprimento das Obrigaçôes Garantidas, a
Cedente cedeu e transferiu à Emissora, na forma da Ctáusuta 5.2 do Contrato de Cêssão, em caráter de
garantia, irrevogável e irretratávet, livres e dêsembaraçados de quaisquer ônus ou restriçõe§, uma fraçáo

dos direitos emergentes do Contrato de Penhor de Cotas e do Contrato de Penhor de Direitos Creditórios

retativa à garantia de ôdimptemento da contraprestação pecuniária referente à parcetâ Â e à parceta C do

Empreendimento, nos Limites do Vator TotaL da carantia, conforme abàixo definjdo, nos termos dos artigos

1.1ó1 a 1.368.4 do Codigo Civil, do artigo ó6-8 da Lei ô" 1.728, de 14 de juLho de Í9ó5 e demais dispositivos

apticáveis.

5.2.1. O exercício, pelà Emissora, dos direitos cedjdos, estará condicionado ao inadimplemento,

ou enquanto ete pêrdurar, da obrigâÉo de pagamento dos Créditos lmobitiários peLo Devedor, nos

têímos do Contrato de PPP, do Contrato de Penhor de Cotas e do Contrato de penhor de Direitos

CÍeditórios, e sempre nos limites recorrentes do Vator llensàl dà Garantia.

5.3. Valor das Garantias: Sem prejuizo das atuatizações apticáveis, as garantias cedidas garantem o

valor, nesta data, de RS 147.545.930,70 (cento e quarenta e sete mithões, quinhentos e quarentâ e cinco

mil, novecentos e trinta reais e setenta centavos) ("Valor Íotôl da carantia") limitado ao valor certo, fixo

e, nesta data, determinado de RS 776.557,51 (setecentos e setenta e sejs miL, qujnhentos e cinquenta e

sete reais e cinquentô e três centavos) ao mês da contíaprestaçáo pecuniária referente a pârte dâ PârceLâ

Â e dâ Parcela C reÍerent6 ao Empre€ndimênto, monetâ.iâmente reâjustado peto mesmo critério e

peíodos previstos para o pagamento de amortização e juros nos termos deste Termo de SecuritizaÇáo

("Valor Mensal da Garàntia") os quais sáo consistentes, Íespectivômente, com (i) o vator nominàl dos

Créditos hobiliários cedidos, que reprêsentâm o somatório do ftuxo de pagamentos reproduzido no Anexo I

f
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do Contrato de Cessão; e (ii) com a prestaçáo mensat de amortizãção e juros defjnida nos termos deste

Termo de Securitizaçáo.

5.1.í. À medida que os Crálitos lmobjtiários forem pàgo! peto Devedor, a Cedênte fàrá jus à
reduçáo automática do Vator Total dà Gâràntja, de modo que o Valor Totat da Garantia deverá ser

equivatente âo saldo devedor atuaLi2ado dos Créditos lmobjliários, comprometendo-se as Partes â

cetebrâr os correspondentes aditivos a êste Termo de Securitizaçáo, na forma do Anexo Vlll_

5.1.2. A cetebràção dos aditivos aos Documentos da Operaçào, conforme aplicável, para fins de

reduçáo do Valor Total da carantia, deverá ocorrer, no mínimo, a cada ó (seis) meses de

pagamentos êfetivamente realizados, sendo estê prazo, em retaÉo ao primeiro ôditivo, contado da

data do primejro pagamento, e os demais, sucessivamente,

5.5. Excussão das Garantjas: Na hipótese de inadimptemento, ou enquanto eLe perdurar, da obrigação

de pagamento dos Créditos lmobitiários pelo Oevedor, nos termos do Contrato de PPP, do Contrato dê

Penhor de Cotas e do Contrato de Penhor de Direitos Creditórios, e sempre nos timites recorrentes do Valor

Totat da Garantia, â Emissora poderá exercer, diretamente e sem necessidade de intervenção da Cedente,

os direitos e prerrogativas atribuídos ou garantidos à Cedente nos termos do Contrato de Penhor de Cotas e

do Contrato de Penhor de Direitos CreditóÍios, inctuindo, sem limjtação, decorridos 10 (dez) dias da data de

pâgamento prevjsta, o direito de excutir a fiançã prêstâda peLa CPP, concedendo-the, iniciatmente, o prazo

dê 5 (cinco) dias úteis para pagamento espontânêo, conforme modeto de comunicâção constante no anexo

ll ao Contrato de Penhor de Cotâs.

5.5.1. Os demais termos e condiçôes parâ â excussão das Garântiôs estão preüstos no Contrato de

Cessão, no Contrato de PPP, no Contrâto de Penhor de Cotas e no Contrato de Penhor de Direitos

Creditórios.

5.ó. ComDartilhamento das Garantias: Os diíeitos decorrente5 das Garantias, bem como o produto de

sua excussáo, serâo compartithâdos peta EmissoÍa com os certificàdos de Íecebíveis imobitiááos da 33'

séáe dà 1'emissáo da Emissora ("çELl").

5.ó.1. Os Titulares de CRI e os titulares dos CRI ll são credores e bêneficiários em conjunto, náo

subordinados e em iguatdade de condiçôes lpori possul das Garantias, na proporçáo do saldo

devedor dos CRI e CRI ll que câda um detes e titutar ("Parte ldeat").

5.6.2. Sendo os Créditos lmobitiários objeto de Recompra Computsória e, consequentemente,

sendo os CRI objeto de resgate antecipado, os Tjtulâres de CRI compartitharão de acoÍdo com a

Parte ldeal de que cadà um deles selâ titulaÍ, quaisquer:



Â l*á,,o

(i) vaLores que, considerando os montantes pagos ou náo aos outÍos ÍituLares de CRl, seiam

superiores à suâ rêspectiva Parte ldeat;

(ii) valores recebidos da Emissora, do Devedor, da Cedente ou de terceiros, êm pagamento das

obrigaçóes assumidas pela Emissora, peLo Devedor ou peta Cedente, quândo euãlquer um dos

demais Titutares de CRI deixar de receber sua Parte ldeal;

vatores recebidos em razáo da execuçáo extrajudicjal ou judicial das Garantias; ou

(iv) bens, direitos, benefícios e privitégios decorrent€s dos CRI e das càrantiaa auferidos petos

Titutares dê CRI e/ou peLa Emissorâ e/ou pelo Agente Fiduciário, no exercicjo de seus màndatos ou

âtuando em nome próprio, conforme o caso.

5.ó.1. Êm caso de recebimento de vaLores decorrentes da excussào das Garantias, a Emissora será
responsáveL poÍ: (i) càlcutar o vàLor a que tem direito cada Titular de CRl, na proporção de sua

Parte ldeat; (ii)notificâr todos os Titutàres de CRI à rêspeito do recebimento de tais recursos e o
valor â que têm dirêito, de acordo com o cátcuLo reaLizado nos termos do item (i) acima; e (iij)
reôtizar o repasse dos vàlorês aos Titulares de CRl.

5.ó.4. Íodo e quâtquer numêrário, bem, direito ou outÍo benefício que a Securitizndora venha a
receber do Devedor, da Cedênte e/ou de tercêiros, êm ürtude de remiçáo, excussáo ou êxecuçào
das cârantias deverá ser paÍtithàdo com os Titutares de CRl.

5.7. Fundo de Reserva: adicionalmente às Garantias, nos termos da ctáusuLa 2.5 do contÍato de cessão,
umâ vez ocorrida â integralizàção total dos cRr, será constituído, pela Emissorâ, na contâ arrêcâdadora.
um Íundo de reserva, em montante êquivalente ao vâtor de 1 (uma) paÍceta mensat dos CRI subScritos e
jntegrâlizados, (consideradas, em coniunto, a pãrceLa mensâl dos CRI refêrentes à J]. Série e a parceLâ

mensât dos CRI correspondentes à 34. Séíie), para fazer frente ao vator exclusivamente de 1 (um)
pagamento mensàl dos Créditos lmobitiários (.,Fundo de Reserva,'). O montante necêssáno pâra a
constituiçáo do Fundo de Rêserva será suponàdo peta Cedente, sendo deduzido do preço de Cessão.

5.7.1. Os recursos mântidos no Fundo de Reserva reráo investidos peta Emissora, nâ quatidade de
titutar da Conta Arrecadadora, nos lnvestimentos permjtidos.

5.7.2. Os recursos oriundos dos rendimentos auferidos com tais investimentos integraráo o
Patrimônio separado da Emissora, contâbilizâdos sobre o Fundo dê Reserva.

5.7.3. Âpós o pagamento da última parceta dê remuneração e âmortizaçào dos CRt e cumpridas
integralmente às obígaçôes deles decorrentes, cônÍormê estiputado neste Termo de Securitização,
a Emissora deverá, em àté 2 (dois) Dias útejs contado da data de vencimento finat dos CRl. Liberãr

(iii)
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para a Cedente eventual saldo remãnescente do Fundo de Reserva, juntamente com os rendimentos

tíquidos oriundos da apticaçáo nos lnvestiÍnentos PeÍmjtidos.

5.7.4. O Fundo de Reserva náo será recompolto pelà Cedente em nenhuma hiDótese.

5.7.5. O Fundo de Reserya deverá ser recomposto pela Emissora com recursos recebidos em raáo
da excussào das Garantias ou sempre que o Devedor quitar parcetas atràsadas dos Craitos
lmobiliários cedidos, devendo essa re€omposição ocorrêr em até 3 (três) Diàs úteis após o

recebimento de tais recursos.

cúusulA sExrÂ - A {oRTtzaçÃo ExTMoRotNÁRh E RESGATE ÂNTEctpaDo Dos cRt

6.1. AÍnortjzacáo Extraordinária Votuntárja e Resqâte Antecipado Votuntário: A Emissora náo poderá, a

seu exclusivo crjtério e a quâlquer tempo, realizar a amortização extraordinária e/oLr o resgate antecipôdo

dos CRl.

6.2- Resqâte Ântecioado Total: Os CRI seráo Íesgatâdos antecipadamente de Íorma totàl, nas hipóteses

de antecipaçáo do Íluxo de pagamentos dos Créditos lmobiLiários, quài§ sejam, nas hipóteses de Recompra

CompuLsória ou Recompra FâcuLtatjva.

6.2.1. A Eínissora utilizará os valores Íecebidos nas hipóteses acima para promover o resgate

antecjpado totâl dos CRI ünculados ao presente Termo de Séruritizáçáo. Neste caso, a Emissora

deverá informar aos TituLares dos CRl, com cópia ao Agente Fiduciário e à 83, o evento que poderá

ensejar o resgate antecipado dos CRI no prazo máximo de 4 (quatro) Diàs úteis contados da dàtâ em
que tiver tomado conhecimento de tal evento, por meio de notificaçâo expressa da Cedente nesse

sentido. Nesta mesma oportunidade, a Emissora deverá convocãr assembleia gerat de tituLare5 de
CRI para deliberar a respeito da ôprovaçáo, ou náo, da Recompra CompuLsória e consequente

Resgate Antecipado Totat dos CRl, nos termos pÍevistos abaixo. A Emissora valer-se-á previamente

de detiberàçâo dos Titutâres dos CRI para detêrminaçáo da Recompía Compulsória, sendo certo
que, neste càso, os Titutares dos CRI êventuàtmente dissidentes estarão plenamente ünculàdos à

decisáo dos demais Íitulares dos CRl, câso o quórum de deLiberaçáo estabelecjdo neste Termo de
Se€uritizaçào seja obede€ido. Observado que, na hipótese de não instàtâçáo da referida assembLeia

gerat por faLta de quórum, ou no caso de instalaçáo e ausência para quórum de deliberaçáo, a

Emissora náo determinârá a Re€ompra Computsóriâ dos Créditos lmobitiáÍios. Caso os Titutares dos

CRI detiberem petà Recompra Compulsórià, a Emissora deverá comunicar a gl a respeito da
reatização do Resgate Antecipado Totat dos CRI com, peto menos, I (três) Diâs Uteis de
antecedência da data prevista para o referido resgate.

6,3. RecomDra ComouLsória: Nos termos do ContÍato de Cessão, são eventos de Recompra Computsória:

t
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(i) rêsoluçáo do Contrato de PPP, do Contrato de Penhor de Cotas ou do Contrato de Penhor de

Direitos Crêdjtórios ou caso a Garantia CPP ou a Garantia CDHI.J sejam anuladas ou extintas por

culpà da Cedente;

{ii) quâtquer atteraçáo, sem à prévia e expressa ànuência dos titutôres dos CRl, que implique â

modificaçáo do ob.jeto, procedimento de excussào da5 Garantias, vator ou prazo do Contrôto de

Penhor de Cotas ou do Contrato de Penhor de Direitos Creditórios e que afêtem o Vator Totat da

Garantia, exceto se ôs referidas atterações forêm decorrentes de exigências Legais e/ou do

Devedor, ou, ainda, se decorrentes de exigências Íormatizadas por qualquer autoridade

governamentat, independentemênte da esfera;

aiuizamento de açáo judiciaL que tenha por objeto o Contrato dê PPP, questionando os Créditos

lmobitiários e que este aiuizâmento venha a interromper o recebimento dos Crédjtos lmobjtiárjos

peta Emissora, por quatquer motivo, ainda que os recursos sejàm depositados em juízo, e desdê que

a intêrrupção náo seja revertida peLa Cedente em até 90 (noventa) dias corridos a contar do

inadimptemento;

atteração das cláusuLas do Contrato de ppp, sem a prévja e expressa anuêncià dos Titutâres dos CRt,

e por iniciâtiva da Cedente, que reduzâ o ftuxo de pagamento dos Créditos lmobjtiários previsto no

Ânexo I do Contrato de Cessáo;

alteração, sem â prévia anuência dos titutares dos CRl, e por iniciativà da Cedente, das ctáusutas do

Contrato de Penhor de Cotas ou do Contrâto de penhor de Direjtos Creditórios quê importe reduçâo

do VaLor Total da Garantia ou do Valor Mensal da Gârantia, sem prejuízo do disposto na Cláusula

5.3.'l do Contrato de Cessáo;

questionamento judicial pela Cedentê, lua controladora (ou por quaisquêr de seus acjonistas), pâra

discussão da validade ou exequibitidade do Contrato de Cessáo que interrompa o ftuxo de
pagàmento dos Crájitos lmobiliários previsto no Anexo I do Contrâto de Cessão:

(iii)

(iv)

(vi)

lv)

(vii) verificaçáo de inveracidade de quâisquer decLarâçôes feitas pêta Cedente no Contrâto de Cessáo

que afete os Créditos lmobitiários cedidos;

(viii) seja reconhecida ou dectãrada, por cutpa ou doto da Cedente, à invôtidade ou inêxequibitjdade do

ContÍato de Cessáo ou â inexistência dos Cr&itos tmobitiários, por quâtquer autoridade

competente, por decisão provisória náo modificadâ em até 30 (trinta) dias a contar da intimação da

Cedente ou de forma definitiva;

pedjdo de decretàçáo de fàtência peta Cedente ou por terceiros, neste caso, desde que não etidido

no prâzo legaL, ou pedido de recuperâção judicial ou extrajudicjat da Cedente que venha a ser
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(x)

instituído e nào resoLvido pela Cedente em prôzo náo superior a ó0 (sessenta) dias, ou tjquidâçâo,

dissoluçào, extinção da Cedente;

ocorrêncjâ de cessáo, promessa de cessão formalizada por contrato escrito, ou transÍerência peLa

Cedente, sem o consentjmento dâ Emissora, de seus diíeitos e obÍigações decorrentes do Contrato

de Cessâo;

decisáo iudiciat, que náo tenha seus efeitos suspensos ou revogados em até 30 (trinta) dias após ter

Sido proferida, reconhecendo o direito de terceiro titutar de ônus, gravame ou encôrqo constituído

sobre os Créditos lmobitiários prevjamente à suâ aquisiçào pela Emissora;

(xi)

(xv)

(xii) infraçáo, petâ Cedente e/ou petos seus administradores, agindo em benefício ou em nome dâ

Cedente. à qualquer das Leis AnhcoíÍupçáo:

(xjii) atteraçáo do objeto social da Cedente que impeça a Cedente de reatizar suâs obrigaçôês nos termos

do Contrâto de PPP;

(xiv) descumprimento peta Cedente de quatquer decisáo judicial e/ou de quatquer decisão arbjtrat ou

adminútrativa contra à Cedente e relacjonada ao Empreendimento que impacte negativamênte o

fluxo dos Créditos lmobiliários previstos no Anexo ldo Contrato de Cea!áo e que não seja suspensa

ou revertida em até 30 (trinta) dias após a intjmaçáo da Cedente;

resotuçào do Contrâto de Âdministração de Contas, sem que haja substituiçáo por outro contrato,
seja com a própria CEF ou quâtquer outra instituiçáo financeira substancjatmente nos mesmos

termos do contrato originat;

(xvi) descumpnmento, peLa Cedentê, de quaLquer obrigação prevista no Contrato de Cessâo na

respectiva data em que tal obrigaçáo for devida, nâo sânado no prazo máximo de 30 (trinta) dias

contados do recebimento de notificação enviada peLa Emissora à Cedente nesse sentido, t -
rgsatvàdos os prazos espe€íficos previstos no Contrato de Cessão; ou

(xvii) aprovação, petos titulares dos CRI ll, da recompra computsória dos CRI ll.

6.3.'1. A Recompra Computsória dos Créditos lmobitiários não será automática, sendo certo que o
pagamento do Valor de Recompra deverá ser reaLizâdo em até 30 (trinta) dias contâdos do

recebimento, peta Cedente, da notiíicaçáo a ser encâminhada peta Emirsora ou peto Agente
Fiduciário, caso esteja administrândo o Patrimônio SepaÍado, sobre a detjberaçào da assembteia
gêral de Titutarês dos CRI aprovando a Recompra Computsória dos Créditos lmobiLiários, obsêrvado

que, nà hipótese de nào jnstataçáo da referida assembleiâ geral por falta dê quórum, ou no caso dê

^ 
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6.3.1.1. A notificâção, a ser reatizada nos termos da Ctáusuta ó.3.1 âcimà, deverá ser

realizada peta Emissora ou peto Agente Fiduciário, caso estejâ âdministrando o Pâtrimônio

Separado, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da reatizaçáo da Assembteia cerat

de Titulares dos CRI acima mencionada,

ó.1.2. Os pagamentos Íecebidos pela Emissorà em decorrência da Recompra Computsória dos

Créditos lmobiliários dêverâo ser creditados na Conta Arrecadadora, posteriormente transferidos

peta Emjssora para a Conta Centratizâdora, nos termos da Cláusula 1.9.1 do Contrato de Cessão, e

apticados única e exclusjvamente ao pagamento dos CRI que, por sua vez, seráo amortizados

proporcionatmente, conforme previsto neste Termo de Securitizaçào, bem como para o pagamento

das despeias do Patrimônio SepaÍado.

ó.3.1. Nâ ocorrência de um evento de Recompra CompuLsória que acione ã Recompra CompuLsória

dos Crájitos lmobiLiário5, ê observado o procedimento estabeLecido na CtáusuLa 6.3-1 âcima, a

Cedente deverá adquirir computsoriamente a totaLidade dos Créditos lmobiliários e ficará obrigada

a pagar à Emissora o montante catcutado de ôcordo com o fluxo futuro (parcelas vincendas) dos

Créditos lmobiliários previstos no Ânexo I do Contrato de Cessáo, atuatizado peto IPCA/IBGE,

trazido a vator pr6ente pela taxâ de 6,00% (seis por cento) ao ano, somado à eventuais pàrcelas

vencidas e não pagas dos Cíéditos lmobiliários ("!{À!9ll!qBeç9tr!I8").

ó.3.4. Nà hipótese de mora, incidiráo, sobre o Vator de Recompra, muttâ moratóriâ não

compensãtória de 2% (dois por cento), iuros de mora de 1% (um por cento) ao mà e atualização

monetária pelo mêsmo índice de reajuste dos Créditos lmobitiários, adotando-se, ainda, os mesmos

critérios de substituiÉo desse índice, com cátcuLo pro roto die, se necessário.

6.3.5. Ainda que fique configurado mais de um evento de Recompra Compulsória, o Valor de

Re<ompra será pago peta Cedente uma única vez.

6.4. EC!qEpIeEç4.!êg!A: A Cedente poderá, à qualquer tempo a partir dâ Dâta de Emissáo, mediante

notificaéo à Emissora com pelo menos 15 (qujnze) Dias Úteis de antecedência da data de recompra,

promover a recompra dos Créditos lmobiliáíios, desde que integralmente ("Eeç9Op.tê_ÍêG.U!!ê!.yÂ") pelo

VaLor de Recompra, acrescido do prêmio, conforme tabela abaixo, catcutado sobre o satdo devedor dos CRli

instalação e ausência de quórum pôra detiberação, a Emissora náo dectarará a Recompra

Compulsória dos Créditos lmobitiários.

Do 1" (primeiro) mês, inclusjve, ao ó0'

lsexôgésrmo) mê!, inctusive, ambos contàdos

3,00%
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da Dâtà de EÍnissáo.

Do ó1'rleragesimo pnmerro) més, inclisn/e,

ao 120' (centesimo vigesimo) mês, inclusive,

ambos contados da Data de Emissào,

2,00s

Do 121'(centésimo vigésimo phmeÍo) mês

inctusjve, ao 191" (centésimo nonagésimo

segundo) mês, inclusive, ambos contados dâ

Datà de Emissáo.

1,00%

6.4.'1. Efetivada a Recompra Facuttativa dos Crájitos lmobitiários, a Emissora promoverà com os

recursos obtidos a corrêspondente amortizâçáo dos CRl, na forma descrita neste Termo de

Securitizaçáo.

6.4.2. Apôa o pagamênto do Valor de Recompra, acrescido do prêmio, a Cedênte se sub-rogará

automaticamente nos referidos Creditos lmobitiários adquiridos, suas garântjâs e todos os demajs

direitos e prerrogativas â eLes inerentes, os quajs pâssârão a ser de titularidade da Cedente,

mediante a transferêncià dà CCI para a Cedente, via Bl, sendo certo que todo e quâtquer custo

necessário à efetjvàçáo da transferência da CCI será írportado integrâtmente pela Cedente.

ó.4.3. A Emjssora se compromete a envidar todos os esforços necessários pârâ eíetivar a

tÍansferência da CCI para a Cedente conforme definido na CLáusutà acima.

6.6. Âcomoanhamento de Eventos: Após tomar conhecimento sobre um evento de Recompra

ComputsóÍia, a Emissora adotârá âs providêncjas estabelecidas pâra essas situâçóes, conformê previstas flo

Contrato de Cessáo. À Emissora comunicará ao Àgente Fiduciário, ou este comunicará à Emissora, o que

ocorrer primeiro, caso tenham ciência sobre a ocorrência de referidos eventos.

ó.6.1. Para fjns de acompanhamento de tâis eventos, a Cedente deverá enviar, mediante

sotjcitação expressa da Emjssora e no modeto constante do Anexo V do Contrato de Cessão,

dectaraçôes anuâis à Emissora com cópia ao Agente Fiduciário, até o dia 11 de janeiro de cada

exercicjo socja(, visando demonstrar o devido cumpámento, peta Cedente, das obrigaçóes

assLrmidas nos Documentos da Operâção de que seja pârte, ficando a exclusivo critério da Emissora

a solicitação de novos documentos/certidóes à Cedente para comprovar o quanto disposto nesta

deaLârôção.

6,ó.2. Náo obstante, a Cedente se obriga a informar à Emissora sobre a ocorÍência de quatquer

evento que possa caracterizar um evento de Recompra Computsória, no prazo de até 15 (quinze)

dias corridos contados da dâtà da ciêncja de taL fato ou da data em que taL fato se tornar púbtico, o

que ocorrer primeiro.
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cúusuLA sÊn a - REGIIE FtDUoÁRto

7.1. ECqj-DC_-EiC.UfÉd.S: Nâ forma do artigo 9" da Lei n" 9.514/97,

irrevogável e Íretratável, Regime Fiduciário sobre o Patrimônio Separado.

Emissora institui. em câráter

7.1.1. O Regime Fiduciário será registrado na lnstituiçáo Custodiante, conforme pÍevisto no

parágÍaío único do àrtigo 2l da Lei n'10.931/04.

7,?. sgglCgêç&: Os Créditos lmobiliários, bem como âs respectivâs Garantias, a Conta Centralizadora e

a Conta Arrecadadora permanecerão separados do patrimônio comum dà Emissora, até que se comptete o

resgate da totatidade dos cRl.

7.3. Credores da Emissora: Na forma do artigo 1'l da Lei n'9.514197, os Cr&litos lmobitiários, ôs

Garantias, a Conta Centrâlizadorâ e a Conta Arrecadadorà estáo isentos de quôtquer açào ou execuçáo

petos credorês da Emjssora, náo se prestando à constituição de garantias ou à execuçáo por quaisquer dos

credores da Emissora, por mais pávilegiados que sejam, e só responderão petas obrigaçóes inerentes ào5

CRl, ressatvando-se, no entanto, eventual entendimento pela apticaçáo do artigo 76 da Medida Proüsória n"

2.158-35/01.

7.4. Âdministracão do Patrimônio Separado: Á Emissora administrará ordinahâmente o patrimônio

Separado, promovendo as diLigências necessárias à manutençâo de sua regutaridôde, notadamente a do§

íluxos de pagamento dàs parcetas de amortizaÉo do pÉncipat, juros e demôis encargos ac6sóno5.

7.5. Responsabilidade: A Emissora somente responderá por prejuizos ou insuficiência do patrimônio

Separado em caso de dêscumprimento de disposiçào legàL ou regutamentâr, negligência ou administraçáo

temerária ou, ainda, desvio de finaLidade do patrimônio Separâdo.

7.5.í. A Emissorâ 5erá responsávêl, no limite do Patrimônio Sepàrôdo, perante os Titulôres de CRl,

peLo ressarcimento do vator do Patriínônio Separado que houver sido atingido em decorrência de

ações judiciais oLr administrativas de natureza fiscal, previdenciáriâ ou trabalhista da Emissora, no

caso de apLicação do artigo 76 da 
^ledida 

Provisória no 2.158-15.

7.6. DecLôracáo: Para fins do disposto nos itens 9 e t2 do Anexo tlt da lnstruçâo CVM 414, a Emissora

declara que:

(i) a custódià de 1 (uma) via original da Escritura de Emissão dê cct, 1 (uma) vja originãt do Contrato

de Cessão e seus eventuais futuros âditamentos e 1 (uma)via originat do Botetim de Subscrição dos CRt será

realizâda peta lnstituiçáo Custodiante; e

r
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(ii) a ôrrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos lmobiliários são atividades que seráo realizâdas

peta Emissora, cabendo-the: (a) o controLe da evotuçáo do saLdo devedor dos Créditos lmobitiárjos; (b) a

âpuraçáo e informàçáo ôo Agente Fiduciário dos vatores devidos pêto Devedor; e (c) o controle e a guârda

dos recursos quê transitaráo pelo Pàtrimônio Separado.

cúusuLÂ otravÀ - TMNsFERÊNch oÀ ÂDr tNtsrRÁçÁo E LeutDAçÃo Do parRh4ôNto sEpÂRÂDo

8.1. IEEÍeÉlfje: Caso seiô verificada: (i) a insotvência da Emissorâ, com relaçáo às obrigaçôes

assumidas nesta Emissào; or, (ii) qualqueÍ uma das hipóteses previstàs na Ctáusula 8.2 abaixo, ê sujeito ao

disposto na Ctáusuta 8.2.2, o Agente Fiduciário deverá reatizâr, imediata e trànsitoriamente, â

administraçáo do Patrimônio Separado constituido peLos Créditos lmobiLiários, petâs Garantias, peta Conta

Centratizâdora e por pàrcetâ dâ Contà Ârrecadadora, ou promover a liquidação do Patrimônio Separàdo na

hipótese em que a Assembleia Gerâl doi Titular6 dos CRI venha a detiberar sobÍe tal liqujdaçào.

(i)

8.2. Eventos: Â ocorrência de qualquer um dos eventos abajxo poderá ensejar a assunÉo da

administraçào do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, parâ tiquidá-to ou nào, conforme CtáusuLa

8.1 acima:

f
I

(vi)

pedido de recuperação judjcial, ou extrajudiciat peta Emissora ou por quôtquer crêdor ou cLasse

dê credores em face da Emissora, indêpêndentemente de ter sido requeridâ ou obtida

homologaçáo judiciat do referido plano;

pêdido de fatência formutado por terceiros em face da Emissora e não devjdamente etidido ou

cancelado pela Emissorâ, conforme o caso, no prazo lêgat;

extinção, liquidaÉo, dissoluçáo, dectaraçáo de insolvênciâ, decretação de falência da Emissora

ou apresentaçáo de pedido de autofatência pêla Emissora;

desvro de frnâtidade do Património Separado;

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

administrãçào pública, incluindo, as Leis AnticorrupÉo;

inadimplemento ou moÍa, pela Emi55ora, de quaisquer das obíigações náo pecuniárias previstas

neste Termo de Securitização, sendo que, nessa hipótese, a tiquidâção do Patíimônio Separado

poderá ocorÍer desde que tat inadimptemento ou mora perdure por majs de l0 (dez) diâs contàdos

dà notiÍicàçáo rea[zada pelo Ágentê Fidu(iário: oL

inadimptemento ou mora, peta Emissora, de quaisquer das obrigações pecuniárjas previstas neste

Termo de Securitização, desde que recebidos os recursos dà Cedente ou do Devedor, sendo que,

(ii)

(iii)

(iv)

(vii)

Â l,..si^,,r



nessa hipótese, a LiquidaÉo do Pâtrimônio Separado poderá ocorrer desde qúe taL

jnadimplemento ou mora perdure por mais de 5 (cinco) dias, contados dà notificâção realizada

pelo Agênte Fjduciário e do recebimento dos devjdos recursos pela Emissora.

8.2.1. A ocorrência dê quaLquer dos eventos âcima descritos deverá ser prontamente comunicada,

ao Agente Fiduciário, peLa Emissora, em I (um) Dià Úttt contado dâ o.orrência do evento.

8.2.2. Na ocorrência de quaisquer dos eventos de que trata a Ctáusuta 8.2 acima, o Ágente

Fiducjárjo deverá convocar, em âté 2 (dois) Dias Útejs contados da data em que tomar

conhecjmento do evênto, Assembleia Geral dos Íitutares dos CRI para detiberar sobre a liquidaçáo

ou náo do Patrimônio Separôdo- Referidà assembleia deverá ser reatizadâ no prazo de 20 (vinte)

dias corridos a contar da datà de pubticação do êditaI retativo à píimeira convocaçáo.

8.3. DeLibeÍacão Retôtiva ao Patrimônio Separado: Â Assembleia Geral dos Titulâres dos CRI deverá

detiberar peta tiquidàçáo do Pàtrimônio Sepârado ou pela continuidade de sua administração pela nova

companhiâ securitizadora de créditos imobitiários, fixando, neste caso, a remuneraçáo desta úttima, bem

como as condições de sua viabiLjdade econômico'financeira.

8.3.í. Na hipótese de a Âssembteià GêraL dos Titulares dos CRI deliberàr peLa Liquidação do

Patámônio Separôdo, os Íitulares dos CRI deveráo detiberar sobre (i) o novo administrador do

Patrimônio Separado e as regras parà suâ administraçáo; ou (ii) a nomeaçáo do liquidante e as

íormas de liquidação do Patrimônio Separado.

8.1.2. Â náo reaLizàção da respectiva Àsembteia Geral de TituLares de CRl, por quaLquer motivo,

no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que tomar cjênoa do referido evento, será

interpretada como manifestaçáo favorávet à tiquidôçào do Patrimônio Separado. Â tiquidâçáo do

Pâtrimônio Sepârado será reâlizada mediante tranaferêncja dos créditos decorrentes do Pâtrimônio

Separado aos respectivos Titulares de CRl, para fins de extinção de toda e quatquer obrigaçáo da

Emissora decorrente do5 respectivos CRl. Nesse caso, caberá ao Agente Fiduciário (ou à instituiÉo

administradora que vier a ser nomeada pelos Íitulares de CRI), conforme deliberação dos Titutares

de CRI: (i) administrar os créditos decorrentes do Pâtrimônio Separado; (ji) esgotar todos os

recursos iudiciais e extrajudiciais pârâ a realizàçáo dos créditos decorrentes do Patrimônio

Separado quê lhe foràm transferidos; (iii) rateâr os recuBos obtidos entre os respectjvos Titutares

de CRl, na proporçáo de CRI detidos; e (iv)transferir 05 Crájitos lmobiliários representados peta

CCl, a CCI e os event!ôis recuÍsos da Conta Centralizadora e da paÍceta da Conta Ârrecadadora, na

proporçáo do satdo devedor dos respe€tivos CRI eventualmente nào reâlizados aos TituLàres de CRl,

na proporçâo de CRI detidos, operândo-se, no momento dâ referida dâçào em pagamento, a

quitação dos CRl, que assumiráo as eventuais obrigaçôes e deveres inerentes aos Créditos

lmobiUários e demajs bens e direitos inerentes ao PatÍimônio Separado.

t
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CúUSULA NoNÂ . DESPESÀs Do PÂTRIA{ÔNIo SEPARADo

9.1. Desoesas do Patrimônio Separado: São despesâs de responsâbitidâde do Patrimônio sepârâdo e, câso

ocorram, serâo tratadas conÍorme preüsto nâ CtáusuLâ 3.10 àcimô:

(i) as despesas com a gestáo, cobrança, reaLizãção, adminjstração, custfoia, escriturâção e

tiquidaçáo dos Créditos lmobiLiários e do Patrimônio Separado, incLuindo, mas náo se limjtando a

(a) a remuneraçào dos prestadoaes de seíviços; (b) as despesas com sistefia de processamento de

dados; (c) as despesas cartorárias com âutenticações, reconhecimento de firmas, emissôes de

certidóes, regjstros e emolumentos em gerat; (d) ôs despesas com cópias, impressóes, expediçôes

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

demôis docLrmentos societários, relatórios, iníormaçóes periódicas e comunicados; (f) as despesâs

com empresàs especializàdàs em cobrançâ, leitoeiros e comissóes de corretoras imobitiárias; (g) as

despesâs bancárias reLacionadôs à Conta Ârrecadadora e à Conta Centralizadorà; e (h) quaisquer

outGs despesas relacionadâs à administraçáo dos Créditos lmobiLiários e do Patrimônio Separado,

incLusive as referentes à sua transferênciâ para outra companhia securitizadora de créditos

imobitiários, nô hipótese de o Agente Fiduciário vir a assumir a sua administração;

despêsas nêcessánas para a realizaçáo das AssembLeias Gêrâis, inctujndo as despesas com sua

convocaçáo e pubtjcàção, desde que soLicitàdas petos Titutares de CRl, peta Emissora ou peto

Àgente Fiduciário, inctuindo a remuneraçáo adicionat, peto trabâlho de proíissionais da Emissora

e/ou do Âgente FiduciáÍio dedicados à tâis atividades, bem como honorários advocatícios

decorrentes, caso seja necessária a etaborâçáo de aditivos aos instrumêntos contratuais;

honorários de advogados, custas, condênaçôes e despesas correlatas (inctuindo veÍbas de

sucumbência) incorridâs petâ Emissorâ ê/ou pelo Agente Fiduciário na defesa de eventuai§

processos aÚninistrativos, àrbitrais e/ou judiciais propostos contra o Patrimônio separado, à

Emissora ou o agente Fiduciário, desde que reLâcionados aos cRl, inctusive após o término do

plazo dos Créditos lmobiliário5, exceto se tais processos forem instaurados por motivo imputáveL à

EmissoÍa e/ou ao Àqente Fiduciário;

honorários e despesas incorridas na contrataçáo de serviços para procedimentos extraordinários

especificamente pÍeüstos nos Documentos da Operação ê que Sejam atribuidos à Emissora;

as despesâs com terceirot especialistas, advogâdos, auditores ou íiscais, bem como as dêspess

com procedimêntos legais, incLuindo sucumbência, incorridas para resguaídar 05 interesses dos

Titutares dos CRI e a reatjzaçáo dos Creditos lmobiliários ê dâs Gàrãntiàs jntegrantes do

Pâtrimônio Separado, e, em caso de insuficiência de recursos no Patrimônio Separado, pagas pelos

Titutares dos CRI;

(ii)

(rn)

(iv)

{
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(vi) os eventuais tributos àtuâlmente vigentes, ou que, a partir da Data de Emis§âo, venham a ser

criàdos e/ou majorados ou que tenham sua bâse de cálcuLo ou base de incidência atterada,

questionadâ ou reconhecida, de Íorma a representar, de forma absoluta ou retativa, um

incremento da tributàçáo incidente sobre or CRI e/ou sobre os Crájitos lmobitiános ê as

Garantias; ê

(üi) demais de5pe5as previstas em lei, regutamentaçào aphcáveL ou n$te Termo de Se(uritizôção.

9.2. Reestruturacáo e inadimotemento dos CRI: Caso quatquer reestruturação venha a ocorrer até o

pâgamento integral das Obrigaçôes Garantidas e â mesma impLique na etaboração de aditamentos aos

Documentos da Operaçâo e/ou na reaLização de Âssembleias de Titutàres de CRl, sêrá devida à EmissoÍa,

pela Cedente ou por quêm esta indicar, uma remuneraçáo adicionat, equivàlente a R§ 500,00 (quinhêntos

reais) por hora de trabatho dos profissionais da Emissorê dedicados a tâis atiüdades, atuaLizado anuatmente

petâ vâriôçâo acumutada do IPCA/IBGE, ou na fatta deste, ou ainda na impossibitidade de sua utilizaçáo,

peto índicê que vier a substitui.to, calcutadas pÍo roto die, se necessário. A Cedente, ou quem esta indicar,

deverá arcar, com recursos que náo sejam do Pâtrimônio SepaÍado, com todos os custos decorrentes dâ

formatização e constituiÉo dessas atteraçôes, inctusive aquetes retativos a honorários advo(atícios deüdos

ao a§sessor legal escolhido a critério da EÍnissora, acrescido das d6pesàs e custos dêvidos a taL assessor

tegat

9.3. Responsabilidade dos Titutàres dos CR,: Consideíando-se que a responsabitidade da Emissora se

limjta ào Patrimônio Separado, nos termos da Lei n" 9.514/97, caso o Patrimônio Separado sejà insuficiente

para arcar com as despesas mencionadas nâ ctáuauta 9.1 acimâ, tais despesas serão suportadas peLos

Titutares dos CRl, na proporção dos CRI tjtutados por cada um detes, mediante apoÍte de recursos no

Pâtrimônio Separado, caso não sejam pagas peta pãrte obrigadâ por tais pâgamentos.

9.4. DesDesas de Responsabilidade dos Titutares dos CRI: Observado o disposto nâs CLáusutas 9.1 ê 9.3

acima, sáo de responsâbitidade dos ÍituLares dos CRI:

(i) eventuais despesas e taxas retativas à negociaçáo e custódja dos CRI

Cláusuta 9.1 acima;

compreendidas na ,

(I) todos os cLrstos e despêsas incorridos para satvaguardar os direitos e prerrogâtivàs dos Tjtularês

dos CRI; e

tributos diretos e indjretos incidentes sobre o investimento nos CRI que lhe sejam ou venham a ser

âtribuidos como responsávet tnbutáno.

9.4.1. No caso de destituiçáo da Emissora nas condiçôes previstas neste Termo de Securjtização,

os recursos ne(essários para cobrir as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessáriàs

(iii)



à sâtvaguardà dos direitos e prerrogativas dos Titutares dos CRI deveráo ser prevjamente apÍovadas

pelos Titutares dos CRI e adiantadas ao Agente Fiduciário, na proporçáo de CRI detidos por cada um

dos Titutares dos CRl, nâ datô da respectiva aprovação.

9.4.2. Em raáo do disposto no item "(ii)" dâ CtáuruLa 9.4 acima, as derpesas a serem adjantadas

petos Titulares dos CRI à Emissora, na defesa dos interesses dos Titutares dos CRl, incLuêm,

exempUficativamente: (a) as despesas com contrataçáo de serviços de auditoria, assessoria (egai,

fiscat, contábit e de outros especiatistàs; (b) as custas judiciais, emotumentos e demais taxas,

honorários e dêspesas incorridas em decorrência dos procedimentos judiciajs ou extrajudiciais a

serem propo§tos contra a Cedente, o Devedor ou terceiros, objetivando salvaguardâr, cobrar ê/ou

executâr os crájitos oriundos da CCI; (c) as despesàs com viàgens e estâdias incorridas petos

admjnistradores da Emissora e/ou pelo Âgente Fiduciário, bem como peLos prestadores de serviços

event!ôtmente contratados, desde que relacionados com as medidas judiciais e/ou extrajudiciais

necessárias à satvaguaÍda dos direitos e/ou cobrança dos craitos oriundos dà CCI; (d) eventuais

indenizações, multas, despesâs e custas incoíridas em decorrência de eventuais condenaçôes

(inctuindo verbas de sucumbência) em ações judiciais propostas pela Emisaora, podendo a Emissora

e/ou o Ágênte Fiduciário, conforme o câso, soticitar garantia prévia dos Titutâres dos CRI para

cobertura do risco da sucumbência; ou (e) â remuneração e âs despesâs reembotsáveis do Agente

Fiduciário, nos têrmos deste Termo de SêcLrritização, bem como a remunerâçáo do Agente

Fjduciário na hipótese de a Emissora permanecer em inadjmplência com retâçào ao pagamento

desta por um período superior a 30 (trinta) dias.

CúUSULÂ DEZ . RISCOS

10.1. E!fg!: O invêstimento em CRI envotve uma

potenciat investjdor. Esses rjscos envotvem fatores

de riscos que deverão ser observados pelo

Uqujdez, crédito, mercado, rentabitjdâde,

série

de

regulamentaçáo especificâ, entre outro§, que se relâcionam tanto à Emissora, quanto ao Devedor e aos

próprios CRl, objeto desta Emissáo. O potencial investidor deve ler cuidadosâmente todas as informàçôes

que estão descritas neste Íermo de Securitizaçào, bem como consuttar seu consultor de investimentos e

outros profissionais Q!e jLrlqar necessários antes de tomar umâ decisáo de investimento:

(i) Direitos dos Credores da Emissora: A Emissáo tem como lastro a CCl, representativa de parte dos

Créditos lmobitjários, a qLraL constitui Patrimônjo Sepârado do patrimônio comum da Emissora. A Lei no

9.514/97 e à Lei n" 10.931/04 possibilitam que a CCl, repÍesentâtivà de parte dos Créditos lmobjliários,

seja segregada dos demais ativos e passivos da Emissora. No entanto, ainda nào há ju.isprudêncja firmada

com retaçào ao tratamento dispensado aos demais credores da Emissora no que se reíere a crédjtos

trabalhistas, fiscais e prêvidenciários, êm fàcê do que dispõe o artigo 7ó da Medida Provisória n" 2.15E-

35/01. A Mêdida Provi!óriâ n'2.158-35/01, ainda em vjgor, em seu artjgo 76, estabetece que "o5 normos

que estobeleçom o oÍetoçõo ou o seporoçõo, o quolquer lítulo, de Wttimônio de pess@ Íísico ou jurídico

nõo produzem eÍeitos com reloçõo oos débitos de noturezo Íiscol, previden.iório ou trobolhisto, em

í
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EE
especiol quonto às gorontios e oos priviléSios que lhes sõo otribuidos". Ademais, em seu parágraío único,

ela prevê que "desta Íormo permoneaem respondendo pelos débitos oli íeÍeridos o totolidode dos bens e

dos íendos do sujeito possivo, seu espólio ou suo mosso Íolído, inclusive os que tenhom sido objeto de

seporoçõo ou oÍetoçoo." Pot força da norma acima citada, os Crédjtos lmobitiáíos e os recursos deLe

decorrentes, inctusive a5 Garântias, náo obstànte serem objeto do Patrimônio Separado, poderáo ser

aLcançados por credores fiscais, trabalhistas e preüdenciários da Emissorà e, em aLguns casos, por credores

trabaLhistàs e previdenciááos de pessoas físicas e jurídicâs pertencentes ao mesmo grupo e€onômico da

Emissora, tendo em vista as normàs de re5ponsabilidade sotidária e subsidiária de empresas pertencentes ao

mesmo grupo econômico existentes em tais casos. caso j55o ocorrâ, concoÍreráo os detentores destes

créditos com os Titutares dos CRl, de forma privilegiada, sobíe o produto de reatizaçáo dos Créditos

lmobitiários, em caso de faLênciâ. Nesta hipótese, é possível que Créditos lmobitiáíios não venham a ser

suficientês para o pagamento integral dos CRI após o pàgâmento daqueLes credores.

(ii) Riscos de lnâdimpLemento dos Créditos lmobitiários: Os pagamentos dos CRI poderáo ser afêtados

peto atraso ou ausência de pagâmento do Devedor no pagamento dos Crájitos lmobiliários. 0

inadimptemento do Devedor, no que se refere a essa obrigaçâo, àfetará o rêcebjmênto dos Créditos

lmobiLiários, que sáo o lastÍo para o pagamento das amortizaçôes dos CRl. Ao avatiarem os riscos inerentes

à operaçáo, os investidores devem atentar para a câpàcidade do Devedor de honrar o adimptemento dos

Creditos lmobitiários.

(jii) Risco da Cedente de honrar suas obriqacões nos termos do Contrato de Cessáo: A Cedente alsumiu

diversas obrigações nos têrmos do Contrato de Cessáo, tais como Recompra Computsória. Âo avatiar os

riscos inerentes à operaçáo, os investidores devem atentaÍ para a capacidade da Cedente em honrâr o

adimptemento de tais obrigações. Em caso de inadimptemento da Cedente, a Emissora nào disporá de

recursos próprios para honrar o pagamento dos CRI uma vez que as GaÍantias náo cobrem tai obriSações

assumidâs peLa Cedente.

(iv) Bj!fe§_E!ê!fCjIq!: Há três espécies de riscos financeiros geratmente identificados em operaçôes de

,ecuritizaÇão no mercado brasitêiro: (a) ascos decorrentes de possíveis descompassos enLre as tôxas de í\
remuneração de ativos e passivos; (b) rjsco de insuficiência de garantia por acúmuto de âtràsos ou peÍdas; e f
(c) risco de fatta de tiquidez, sendo que a ocorrência de qualquer um destes eventos poderá rmpticar em I

eventuais prejuizos paÍa os titulares de CRl. 
I

t,

(v) Risco referente ôo escooo timitado da auditoria iurídica: Foi íeaLizada auditonà juridica com o 
I

escopo limitado a anátise dos aspectos re(evantes: (a) da Cedente; e (b) do imóvet no quaL fol desenvotvldo

o Empreendimento, náo abrangendo, por exempto, a auditoria do Der'edor, da propÍiêtária e/ou dos

antece5sor6 na propriedade do imóvêl no quat foi dêsenvotvido o Empreendimento. No âmbito da referida

ditigência Legat, de âcordo com as premissas, escopo e demais disposiçóes constantes da opiniáo tegal, nào

foram identificâdos, peto assessor jurídico, fatos ou situações que pudessem inviabitizar a operàçáo.
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(vi) Ri5co5 reLacionados à lnsuficiência dâs Garantias: Não há como assegurar que, na eventualidade de

execução dâs Garantias, o produto resuttante dessa execução será suficiente para viabitizar a amortizaçáo

integral dos CRl. Caso isso aconteça, os Titulares dos CRI poderáo ser prejudicados. Adicionatmente, em

que pese a previsão, nos termos do Contrato de Cessão, de cumprimento, peta Cedente, das obrigaçôes que

lhe cabem nos contratos que formatizam âs Garantjas, a Garantia CDHU é uma comptementaçâo da

Garantia CPP, que tem caráter facultativo e oneroso, de modo que, sua mànutençáo está condicionada ao

pâgamento, pela Cedente, de remuneraçáo à CDHU, em bases ânuâis, a partjr do início do pagamento da

contraprestaçáo pecuniária devida pelo oevedor, correspondente a 0,5% (cinco décimos poÍ ceoto) do

montante dã garantia contratadà petô Cedente, dê modo que, caso o pagamento do vator acima

mencionado náo venha a aer reatizado, os Titutares de CRI poderão vir a sofrer prejuízos deaorrentes da

impossibilidade de execução ou êxcussáo, conforme o caso, dâ referida garantiâ.

Âdemais, nos termos do Contrato de Penhor de Cotas e do Contrato de Penhor dê Dirêitos Creditórios,

ocorrido o descumpÍimento da obrigação de pagamento da contraprestação pecuniárja pelo Devedor, a

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

sendo certo que, caso haja rejeiçâo parcial da nota í;scat apresentâdâ petâ Emjssora ao Devedor, o agente

de garantia deverá procedeí ao pagamento única e exctusjvamente da parceta incontroversa, assim

entendida a que náo foi objeto de glosa ou rejejção pârciàt, de modo que, caso haja a contestação, pelo

Devedor dos vaLores objeto do documento de cobrança, e impugnâção da nota fiscaL, os Íitutares de CRI

poderáo vir a sofreÍ prejuízos decorrentes da impossjbjtidade de rêcebimento do vaLor integral dãs referidas

gamntias.

(vii) Risco de Compensacáo: Nos termos do Contrato de PPP, há a previsáo de compensaçáo, peto

Devedor, do valor por ete dêvido à titLiLo de contraprêstação pecuniáóà com eventuais de muLtas, despesas,

encargos devidor peta Cedentê no âmbito do contrâto de PPP, de modo que, caso o Devedor reâlize tal

compensaçáo, os Titulares de CRI poderáo soírer prej!ízos decorrentes do pagamento a mênor, pelo

oevedor, do vàlor originatmente devido.

(viii) Risco de Comunháo dê Credores das Garantias: Tendo em vista que, nos termos do Contrato de

Cessão, a Cedente poderá ceder ou pratjcàr quaisquet outíos ôtos de oneraçáo das Garantias com retaçáo

ao vator resuttante da diferença entre o Valor Total da Garântiâ e o vator das Garantias,

independentemente de subordinaçáo ao Contrato de Cessão ou de anuência prévia da Emi§sora, há o rjsco

de os recurso§ obtidos com à excussáo das Gàrantias serem compârtithados com outros credores e isto

poderá ocasionar perdas aos Íitutares dos CRl. Deste modo, caso as Garantias sejam objeto de execuçáo, o

vôtor eventuatmente obtido poderá nào teÍ suficiente para o integrat adimptemento das obrigàçóes

Garantidas, ocasiáo em que a Emissora não disporá de outras fontes de recur§o para satisfaçáo do crédito

do investidor. adicionatmêntê, nos termos do contrato de Penhor de Dirêitos Creditórios, os direitos

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

senioridade em relaçáo aos diÍeitos creditórios empenhados em garantia da obrigaçáo de pagamento da

contraprestação pecuniária devidâ peto Devedor nos termos do Contrâto de PPP, dê modo que no ca§o de
\f
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excussão da Garantia CDHU, a garantia cedjda nos termos do Contrato de Cessáo será subordinàda à Câixâ

Econômica Federat, de modo que, no caso de excussáo da Garantja CDHIJ, o vator eventualmente obtjdo,

decorrente dos direitos creditórios empenhados, poderá náo ser suficiente parâ o integral adimptemento

das Obrigações Gârântidàs, ocâsião em que a Emissora náo disporá de outras fontes de re«lrso para

sâtisfação do crédito do investidor.

(ix) Risco Íributário: Este pode ser definido como o risco de pe.das devido à criàçâo ou majoração de

tributos, nova interpretaçâo ou, ainda, interpretaçáo djferente que venha a se consotidar sobre a
jncidência de quâisquer tributos, obrigando a Emissora ou os Titutares dos CRI a novos recothjmentos, ainda

que relativos â opêraçôes já efetuada§.

(x) Risco de Estrutura: A Emissão tem o caráter de "operação estruturada". Destâ forma e pela,

características inerentes a este concêito, à arquitetura do modelo financeiro, econômico e juridico

considera um conjunto de rigorer e obrigações de parte a parte, estjpuLados atrôvê de contrâtos públicos

ou privados tendo por diretriz a legjsLaÉo em vigor. No entanto, em raáo da pouca maturidade ê da fatta

de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a operâçôes dê CRl, em

situações de stress, poderá haver perdas por pãrte dos investidores em raáo do dispêndio de tempo e

recursos para eficácia do arcàbouço contratuaL.

(xi) Risco êm Funçào da Disoensa de Repistro: A oferta dos CRl, distÍibuída nor termos da lnstrução CVM

n" 476109, está ôutomaticâmênte dispensadô de registro perante a CVM, de íorma que as informôções

prestâdas petâ Emissora e peto Coordenador Líder nâo foram ob.jeto de anáLise petâ referida autârquia

íederat.

(xii) Reducáo do Prazo dos CRI: Os CRI poderáo estar suieitos, na forma definida neste Termo de

SecuritizaÇáo, a eventos de Rêsgate Antêopàdo, na hipótese de Recompra Facultativa- Â efetivâçáo destes

eventos poderá resuttâr em reduçáo do prazo dos CRI e em dificutdâde de rejnvestimento por parte dos

titutaÍes dos CRI a mesma (axâ de remuneràçâo.

(xiii) lnfluêncja do Governo Federal sobre a Economia Braaiteira: o Governo brasileiro, com o intuito,

entre outros, de atjngir as metas dê inftação e fiscat, ajustar o batânço de pagamentos ou estimutar o nível

de atividade, frequentemente jntervém na economia através de ajustes nas potíticas monetária e fiscat,

criaçáo, extinçáo ou atteraçáo de tributos, atuaçào no mercado cambiat e mudançàs regutatórias. Estas

inteNençóes, que úo em sua maioria impÍeüsíveis, podem impactàr negativamente â Emissora, o Devedor,

a Cedente e os ativos retacionados aos CRl, gerando âssim riscos para o desempenho íinanceiro dos CRl.

(xiv) Coniuntura Econômica BÍasiteira: os fatores macroeconômicos do Brasit, como tàxas de câmbio,

inflaçáo, arrecadaçáo e gastos do governo, atividade econômica e taxas de juros, oscitam constantemente

de acordo com a inftuência da economia externa, inteÍvenções do governo e outras de€isões tomadas pelos

í'
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agentes dô economia. Estas osciLações podem afetâr adversamente a Emissoíà, o Devedor, a Cedente e os

ativos relacionados aos CRl, gerando assim riscos para o de5empenho financeiro dos CRl.

(xv) Caoacidadê do Devedor ê/ou da Cedente de honrâr suas obriqacóes: Náo obstante a presente

Emissáo de CRI 5er realizada com base em uma operâção estruturada, a exjstência de outrâs obrjgações

assumidas peto Devedor e/ou peta Cedente poderá comprometer sua capacjdade de cumprir o íluxo de

pagamentos dos Créditos lmobjliários e/ou demais obrigaçÔes preüstas nos Documentos da OperÀçáo,

conforme o ca50.

(xvi) Risco Relacionado à Extincâo do Contrato de PPP: Constam no item l2-1 do Contrato de PPP, 5

(cinco) hipóteses de extinçáo da concessáo, para as quajs aplicam-se disposiçóês específicas quanto à

indenização devjda, quais sejam: (a) encampàção; (b) caducidade; (c) rescisáo; (d) anutaçáo; e (e) fatência

ou extinção da concessionária. Adicionalmente, o Contrato de PPP prevê que este poderá, aindà, ser

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

mediante açào judiciat moüda especiatmente para esse fim ou (2) nã hipótese de extinçáo dà Cedente por

decretação de íatência íraudutenta ou dissoluçáo da Cedente por deliberaçào de seus acionistas; ou

anulado, nas hipóteses de ilegatidade no processo licitatório, em sua formaLização ou em cláusuta essenciat

que comprometa a prestaçáo do serviço ou extinto. A extinçào do Contràto de PPP poderá afetar

negativamente os Créditos lmobitiários e consequentemente os Íitutares dos CRl.

(xvii) Risco de lnadimglemento do Paqamento dos Créditos lmobitiários pelo oevedor e da Excussão das

Garantias: O inadimptemento da obrigação de pagamento dos Créditos lmobitiários assumida pelo Devedor

no Contrato de PPP acarretará a excussáo das Garantias, obseÍvado que a execuçáo das Garantias dar-se_á

nà ordem e forma preústas na Ctáusuia 5,5, deste TeÍmo de Securitizaçáo, de modo que, caso as referidâs

garantias sejam insuficientes para pagamento do débito garantido, os Tjtulares de CRI poderáo vir a sofrer

prejuízos decorrentês da não suficiência das referidas garantias. Além disso, os recursos decorrentes dos

Créditos lmobjtiários, bem como aqueles decorrentes da excussáo das Gârantias deveÍão ser depositâdos na

Conta Vinculada Máe, sendo certo que, nos termos previstos no Contrato de cessâo e no Termo de adesão

ao lnstrumento ParticuLar de Constituiçào e administração de conta vinculada, Custódia de Recu6os

Financeiros e Outras Avenças cetêbrado entre a Cêdente, a Emissora e a Caixa Econômica Federal, após a

conciLiaçáo das fatuÍas emitida pela Cedente, vatidadas peta Fundaçáo lnstituto de Pesquisas Econômicas '
FIPE, a Caixa Econômicâ Federat transíerirá, integratmênte, para a Conta VincuLadà, os recursos Íeferentes

âos vatores de€orrentes da contraprestâçáo mensal paga pelo Devedor referente à Pârceta Â e à ParceLa C

do Empreendimento, bem como aqueles decorrentes da ercussáo das Garantjas, e, até o dia útit

imediatamente subsequente ao recebimento dos recursos na Conta Vincutada, para a Conta Arrecadadora,

vjncutada ao Pâtrimônio Separado. Dessa forma, considerando que não foi instituido patrimônio de afetaçáo

sobre a Conta Vincutâda Mãe, caso ã Conta Vincutadà Mãe venha a sofrer penhora, os recursos poderão ficar

retidos em tal conta, o que poderá acàrretar prejuizos aos TitLrlares do CRl.
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(xviii) Risco de Concentracão e Efeitos Ádveísos na Remuneracáo e Amortjzacáo dos CRI: Os Créditos

lmobiliários que lastreiam a prêsente emissão sáo devidos jntegratmente pelo Devedor, podendo, em âlguns

casos, serem objeto de vencimento antecipado, Caso o Dêvedor náo tenha condições de pâgar os Créditos

lmobiliários nos prazos e condicóes estabeLecidas no Contrato de PPP, os Titutares dos CRI poderão vjr a ser

afetados.

(xix) Risco de ouórum de Deliberacão em Assembteia Geral: As detiberaçôes a serem tomadas em

Assembteiâs Gerâis de TjtuLares dos CRI são aprovadas respeitando os quóruns específjcos estabetecidos no

Termo de Securitizaçáo. Os Tjtularea dos CRI êstáo submetidos às decisões da maioria, ajnda que se

manjfeste voto de formâ contrária e não há mecanismos de venda computsória no caso de dissidência do

Titutar de CRI em determinadas matérias submetidas à deliberaçáo em Assembteia GeraL.

(xx) DgI!3jLEleq§: Os CRI estáo sujeitos às variações e condições potíticas e económicàs nàcronàrs e

internacionais. Os cRl também poderáo estar sujejtos a outros riscos advindos de motivos athejos ou

exógênos, tais como moratória, guerras, revotuções, mudanças nas regras apticáveis aos CRl, atteraçáo na

poLítica econômica, decisóes judicjaia, entre outros.

cúusulÀ oNzE - clÀsstFtcaçÁo DE Rtsco

'11.1. Ctassificacáo de Risco: Os CRI objeto desta emissáo náo seráo objeto de ânáhse de cLassificaçáo de

risco.

CúUSULÂ DOZE - DECLARAçÓES E OBRIGAçÓES DA EIi,TISSORA

12.1, Dectaracôes da Emissora: À Emissora neste ato dêctara que:

é umà sociedade devidamentê organizada, constituida e existente sob a forrna de sociedade por

açôes, com registro de companhia aberta de acordo com as teis brasiteirâs;

está devjdâmente autorizada e obteve todas as autorizãçôes necessárias à cetebraçáo deste

Termo de Securitizaçào e dos demajs Documentos da Operação de que seja parte, à emissão dos

CRI e ao cumprimento de suas obrigações aquj prevjstâs e previstas nos demais Documentos da

Operaçâo de que seja pârte, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários

neceSsários para tanto;

os representantês lêgais que assinarr este Termo dê Securitizaçáo ê os demais Documentos da

Operaçáo de que sejâ partê têm podêres estatutários ê/ou delegados pàrâ âssumir, êm seu nomê,

as obrigações ora estabetêcjdas e, sendo mandâtários, tjveram os poderes legitimamente

outorgados, estândo os respectivos mandatos em pleno vjgor;

(j)

(ii) I
q

(iii)
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(iv)

(vi)

(v)

é tegítima e única titutar do5 Crálitos lmobitiárjos repÍesentados peta CCl, da Conta Arrecadadora

e dâ Contâ Centrôlizadora;

conforme o Contrato de Cessão, a Cedente é responsável petà existêncja dos Créditos lmobiLiário,,

nos exatos vatores e nas condiçôes descritas na Escritura de Emissáo de CCI;

conforme decLarâdo peta Cedente no Contrato de Cessão, 05 Créditos lmobitiários encontíam-se

livres e desembàraçados de quâisquer ônus, gíavames ou restriçóe5 de natureza pessoat e/ou reat,

náo sendo do conhecimento da Emissora a exjstêncià de qualquer fato que impeça ou restrin.ia o

direito da Emissora de cetebràr este Íermo de Securitizâçáo e os demais Documentos da operação

de que seja parie;

conforme decLârâdo peta Cedente no Contíato de Ceasão, náo tem conhecimento da eÍstênciô de

procedimentos administrativos ou açóes judiciais, pessoais ou reais, de quatquer natureza, contra

a Cedente em quatquer tribunal, que âfêtem ou possàm vir a afetar os Crélitos lmobitiários ou,

ainda que indiretamente, este Íermo de Securitizaçào;

nào tem conhecimento dâ existência de procedimentos administrativos ou ações judiciais,

pessoais, reais, ou arbitÍais de qualquer natureza, contra a Securitizadora em quaLquer tribunat,

que afetem ou possam vir à afetâr a capacidâde da Emissora de cumprir com as obrigaçôes

assumidas neste Teímo de Securitizaçáo e nos demais Documentos da Operôção, os Crájitos

lmobitiários representados peta CCl, a Conta Arrecãdâdora, à Conta Centrôtizadora ou, âinda que

indiretamente, o presente TeÍmo de Securitlzação:

a cetebraçáo destê Têrmo de SecuritizaÉo e o cumprimento de suas obrjgações (à) náo viotam

quâtquer disposiçáo contidà em seus documentos societários ou constitutivos; (b) náo viotam

quatquêr lei, regutamento, decisáo judiaial, âdministràtiva ou arbitrat, aos quais esteja vrncutadai 
a

(c) náo violam quatquer instrumento ou contrato que tenhâ firmado, bem como náo geram o U
vencimento ôntecipado de nenhumâ dívida contrâída; e (d) não exjgem quatquer consentrmento,/

(vii)

açáo orJ autorizaçáo de quatquer naturezô;

(x) cumpre e faz com que suas respectivas afitiadas, acionistas e funcjonários, conforme aptjcávet,

cumpram as normas apticáveis que versam Sobre atos de corrupção e atos Lesivos contra a

administrâçào púbtica, na forma da Lej n" 12.84ó, de 01 de agosto de 2013, conforme aLteradâ, na

medida em que (a) mantém politicas e procedjmentos internos que asseguram integrat

cumprimento de tais normas; (b) dá pteno conhecimento de tais normas a todos os profissionais

que venhãm a se rêtâcionar com a parte; e (c) abstém-sê de pràticar atos de coÍrupção e de agjr

de forma lesiva à administraçáo pública, nacionôl e estrangeiÍa, no interesse dâ outra parte ou

para seu beneíício, o(ctusivo ou náo;

irl

(viii)

(ix)
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(xi) cumpre e faz com que suas respectivas afitiadas, acionjstas e funcionários, conforme apLicável,

cumprâm a legistaçáo socioàmbiental, obrigândo-se a âdotar toda e quatquer medida preventiva e

remediadora nece§aárià pâra o integrat cumprimento de refeóda tegistaçào;

náo há qualquer ligação êntre a Emissora ê o agente Fiduciário que impeça o Agente Fiduciário de

exercer ptenamente suas funções; e

este Íermo de Securitização e os demais Documentos da Operaçâo de que seja parte constituem

obágaçóes legais, vátidas e vincutativas da Emissorâ, exequíveis de acordo com os seua termos e

condiçóes.

12.1.1. A Emjssora compromete-se a notificâr os Titulares de CRI e o Agente Fiducjário, em até 1

(um) Diô Útit, caso tome ciência que quaisquer das declarações âqui prestadôs tornem-se totôt ou

paícialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.

(xii)

(xili)

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

Emissão e da própria Emissora, mediante pubLicaçáo no site do jornal de pubLicação de seus atos

societários, àssiín como pÍontamente jnformâr tâis fàtos diretamente âo Agente Fiduciário por meio de

comunjcação por escrito, em até 1 (um) Dia ÚtiL a conta, de sua créncra. Adtctonàtmente, a Emissorâ

obrigâ-se ainda a etaborar um relatório mensat, cotocá-to à disposiçáo dos investidores e enviá{o ào Âgente

Fiduciário até o 20" (vigésimo)diâ de cada mês, ratificando a vincutação dos Créditos lmobiliáÍios aos CRl.

12.2.1. O refeído retatório mensal deverá inctuir:

Íi)
(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

data de emissão dos CRI;

satdo devedor dos CRI;

critério de reajuste dos CRI;

data de vencimento final dos CRI;

vôtor pago aos titulares dos CRI no m&; e

saldo devedor dos Créditos lmobitiários. t
I

12.2.2. Â Emissora obriga-se a cuidar para que as operações que venha a prâticâr no ambiente 83

seràm 5empre amparadâs pelas normas e rêgutahentaçáo apticáveis, bem como com obseNâncta à

tegistàção geraL aptjcáveL à matéria.

12.2.3. Â Emissora obriga-se desde já a jnÍormar e enviar o oÍganograma, todos os dados financeiros

e atos sociêtários necêssários à reatizâçáo do relatório anuaL, coníorme lnstruçáo CVM no 583/16,

que venham a ser solicitâdos pelo Agente Fjduciário, os quais deverão ser dêvidamente

encaminhados peta Emissorâ em até 30 (trinta) dias àntes do êncerrâmento do prazo para

disponibiLizâção na CVll. O referido organogràma do grupo sociêtário da Emissora deverá conter,
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(i)

lii)

(iii)

inclusive, controladores, controtadas, controle comum, cotigadas, e jntegrante de btoco de

controLe, no encerramento de cada êxercício sociat. Os referidos documentos deverào ser

àcompânhados de declaràção assinada pelo(s) diretor(es) dà EmissoÍa atestando (i) que

permanecem válidas as disposições contidas no Termo de Securitização; (ii) acerca da inexistênciâ

de descumprimento de obrigaçóes da Emissora preüstas neste Termo de Securitizaçáo; e (jji) que

náo foràm praticados atos em de5acordo com o estatuto sociat.

12.2.4. Â Emissorà obrigô-se, aindà, a:

(iv)

administrar o Pâtrimônio Separado, màntendo para os mesmos registros contábeis próprios

e independentes de suas demonstraçôes finan(eiras;

manter sempre atuàUzado seu registro de companhià ôberta perante a CVM;

manter contratôda, durânte a vigência deste Termo de Securitizãção, instituiçào financeirà

habilitada para a prestâçào do serviço de banco liquidante;

náo praticar quatquer ato em desacordo com seu estatuto sociâI, com este Termo de
Securitjzaçáo e/ou com os demais Documentos da Operação, em especjat os que possam,

direta ou indjretamente, comprometer o pontual e jntegral cumprimento das obrigâçoes

assumidas neste Íermo de securitizôçáo;

(v)

(vi)

Ínanter ou fazer com

mejo de seus agentes,

fornecer aos Titutares

soticitaçáo respectiva,

que seia mântido em adequado funcionamento, diretamente ou por

serviço de atendimento aos Titulares de CRI;

de CRl, no prazo de 10 (dez) Djas úteis contados do recebimento da
jnformãçóes retàtivas aos Créditos lmobitiári(,5:

12.3. lnformacões: A Emissora obrigã-se a forneceÍ aos Titutàres dos CRl, no prazo de j5 (quinze) Dias

Úteis contados do recebimento da respectiva soLicitaçáo, todas as informaçóes retativas aos cr&itos
lmobitiários.

'12.4. Contratacão de Banco Liouidante e Escriturador: A Emissora se obriga a manter contratadâ, durante
â vigência deste Termo de Secuítização, instituição ÍinanceiÍa habilitada pârô a prestaçáo do serviço de
banco liquidante e escrituÊdor na hipótese da resciaào do contrâto ügente para tais serviços.

12.5. Declaracó€s Requlamentarês: 
^s 

dêclarâções exigidas dà Emissora, do Âgente Fiduciário e do
Coordenador Líder, nos termos da regutamentâção aptjcávet, constam dos Ânexos deste Termo de
Securitizâção, os quais são partes integrantes e inseparáveis deste instrumento.

t'
I
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CúUSULÀ TREZE - AGENTE FIDUCIÁRIo

13.1. Nomeacáo: Á Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiducjário, que íoÍmàlmente aceita a sua

nomeàçào, pâÍa desempenhâr os deveres ê atribujÇôes que lhe competem, sendo-lhe devjda uma

remuneração nos termos da lei e deste Têrmo de Seauriti?âçáo.

13.2. De€taracôes do Aeente Fiduciário: Atuando como representantê dos Titulares dos CRl, o Agente
Fiduciário d€,ctâra:

(i) aceitar integralmente as condiçôes previstas neste Termo de Securitizaçáo, em todas as ,uas
ctáusulas e condições;

(ij) âcejta a função para à quat foi nomeado, assumjndo integratmente os deveres e atrjbuições
prevjstas na legiíaçáo e regulamentaçáo ejpecifica e neste TeÍmo de Securitizaçáo;

(iii) náo se encontrâr em nenhuma dâs situaçóes de conftito de interesse previstas no artigo 6" da
lnstrução CVM n' 581/16;

(iv) sob as penâ5 da [ei, não ter quatquer impedimento tegat para o exercícjo da funçáo que Lhe é
atribuída, conforme o s 3" do artigo 66 da Lei das Sociedades por Açóes e o artjgo 11 da lnstrução
CV ,{ n'581/16;

(v) a celebraçáo d6te Termo de Securitjzaçáo e o cumprimento de suas obrigâçôes aqui pÍevistas nào
infringem quaLquer obrigação anteriormente assumida peto Âgente Fiduciário:

(ú) recebeu todos os documentos que possibilitaram o deüdo cumprimento das àtivrdades ineÍente5 á
condiçáo de agente fiduciário, conforme soticitados à Emjssora e ao Coordenâdor LjdeÍ; C

(vii) exceto conforme indicado em contráTio neste Termo de secuítizaçáo, os créditos rmobitiários
consubstanciam o Patrimônio Separado, estando vinculados única e exctusivamente aos l

respectivos CRI; A

I
(üii) asse€ura e assegurará, nos termos do parágrafo t. do artigo 6 da lnstruçáo CVM n. 581/tó, -

tratamento equitâtivo a todos os TituLâres de cRr em retaçào a outros titutares de certificados de
recebiveis imobitiários de eventuais emissôes realizadas peta Emissora, sociedadê coLigada,

controlada, controLadora ou integrante do mesmo grupo da EmissoÍa, em que venha atuar nà
quãlidàde de àgente fidu.iário;

(ix) não possui qualquer relaçáo com a Emissora ou com a cedente que o impeça de exercer suàs

funçôes de forma ditigente;

Págrnâ al d. ô2



(x)

renuncjar à função, na hipótese da superveniência de conflito
modaLidade de inaptidáo e reatizàr a imediata convocàção da
lnstruçáo CVM n" 583/Í6 para detiberar sobre sua substitujção;

proteger os direitos e interesses dos Tjtulares dos CRl, empregando no exercício dà função o
cuidado e a diLigênciâ que todo homem ativo e probo costuma empr€!àr nà administração de seus
próprios bens;

(xi)

decLara que conhece, está em consonância e que jnexistem quaisquer violações dàs Leis

Ánticorrupçáo, e, em particular, dectara, sem limitaçáo, que: (a) não financia, custeia, patrocina

ou de qualquer modo subvencionâ a prática dos atos iLícitos previstos nas Leh Anticorrupção e/ou
organizâçóes antissociais e crime organizado; (b) náo promete, oferecê ou dá, dirêta ou
indiretamente, vantagem indevida a agente púbUco, ou a tercejra pessoa a etâ retacionada; e (c)

em todas as suas atividades reLacjonadas à este Termo de Securitizaçáo, cumprirá, a todo tempo,
com todos os regutamentos, leis e legislaçâo aplicáveis;

está devidamente àutoízado a celebrar este Termo de Securitjzàção e a cumprir com suas

obrigações aqui pÍeüstâs, tendo sido satisfeitos todos os requisitos regais e estatutários
necessários para tânto;

verificou a tegaLidade e â ausêncja de vícjos na operaçáo, além da veracidade, consjstência,
correçáo e suficiênciâ das informaçõÉ5 pr€stadas pela Emjssorô neste Termo dê Securitização; e

verificou nesta datâ que atua em outras emissões de títutos e vatores mobjtiários emitidos pela
Emissora, conforme Ânexo Vll deste Íermo de Securitizaçáo.

(xij)

(xiii)

(iii)

í1.1. Atribuicôes do Aeente Fiduciário: lncumbê ao Agente Fiduciário ora nomeado:

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

(ii)

de jnteresses ou de quatquer

as§embleia previstà no artigo I
L

outra

(iv)

(v)

conservar em boà guardà toda à documentâçáo retativa ao exercício de suas funçóes;

verificar, no momento de aceitar a funçáo, a veracidade da, informâçóes relativas às Garanttas e
a consistência das demais informaçôes contida, no Termo de Securitjzaçáo, ditigenciando no
sentido de que sejam sanadas as omissões, íathas ou deÍeitos de que tenha conhecimento;

ditigenciar iunto à Emissora para que este Termo de
aditamentos, sejam registrados na lnstituiçâo Custodiante,
Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei;

Securitizaçáo, e seus respectivos

adotàndo, no caso da omjssão da

(vr)



(vij) acompanhar a prestaçáo das informações penódicas pêta Emissora e alertar os Titutares dos CRl,

no retatório anuaL de que trata o artjgo 15 da lnstruçáo CVM n' 583/16, sobre inconsistências ou

omissóes de que tenha conhecimento;

(viii) acompanhar a atuaçáo da Emissora nâ admjnistrâçáo do Patrimônio Sepôrado por meio dôs

informações divutgadas peLa companhja sobre o âssunto;

(ix) opinar sobre â suficiência das informaçóes prestadas nas propostas de modificaçáo das condiçôes

dos CRI;

(x) vêrificar a regutaridade da constituiçáo das Garantias, bem como o vator dos bens dados em

gârantia, obsêrvando à manutenção de sua suficiência e exequibilidade nos termos das disposiçóes

estabetecidas neste Termo de SecuÍitizaÉo, observados os riscos relacionados à excussáo das

garantias, conforme prêvisto nas atíneas (vi), (viii)e (ix) da Ctáusuta 10.1 acima;

(xi) examinar proposta de substituiçào de bêns dâdos em gàràntia, mànifestândo sua opiniào à

respêito do aa$nto de forma justiÍicada;

(xii) intimar, conforme o caso, à Emissora, a Cedente, o gârantidor ou o coobrigado a reforçar a

garôntia dada, conforme apLicávet, na hipótese de sua deteriorôçào ou depreciaçào;

(xiii) solicitar, quando juLgar necessário para o fieL desempenho de suas funçóes, certidóes atuaLizadâs

dos distrjbuidorês cíveis, das VaÍas de Fazenda Púbtica, cartórios de protesto, dâs Varas do

Trabatho, Procuradoria da Fazenda Pública, da locatidade onde se situe o bem dado em garântia

ou o domicílio ou â sede do Devedor, da Cedente, do garantidor ou do coobrigado, conforme o

ca50;

(xiv) solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa da Emissora ou do Patrimônio Separado;

(xv) convocar, quàndo necessário, a assembteia dos Titulares dos CRl, na forma do artigo 10 da

lnstruçáo CVM n' 581/1ó;

(xvi) comparecer à assembleia dos Titutares dos CRI à fim de prestar as iníormaçôes que lhe forem

soLicitada!;

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

f,
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(xviii) veriÍicaí os procedimentos adotados pelo Emjssora para assegurôr a existência e a integridade dos

Créditos lmobitiários, inctusjve quàndo custodiados ou objeto de guarda por terceiro contratado

pàra està finâlidade;

(xix) verificar os procedimentos adotados peta Emissora pârâ âssegurar que os Créditos lmobjliários,

inc(usive quando custodiados ou objeto de guarda poÍ terceiro contratado para esta íina(idàde,

náo sejam cedidos a terceiros;

(xx) prestar contas à Emissora das despesas ne€esúrias à sâtvaguarda dos direitos e interesses dos

Titulares de CRl, que serão imputadas âo Pâtrimônio Separado;

divutgar em rua página na rede mundial de computadores, em até 4 (quatro) meses após o fim do

exercicio sociat da Emissora, reLatório anual descrevendo, pôra a Emissão, os fatos retevantes

ocorridos durante o exercícjo relativos aos CRl, nos termos do artiqo 15 da lnstruçào CVM 583, o

qual deverá conter, no mínimo, as iníormações previstas no Ànexo '15 lnstruçáo CVM 583;

fiscatizar o cumprimento das cláusutas constante5 neste Termo de Securitizãção, especiatmente

daquelas impositivas de obrjgaçôes de Íâzer e de náo fazer;

()cô )

(xxii)

(xxiii) fiscatizar o cumprimento peta Cedente das ctáusulas constantes do Contrato de Cessáo,

especialmente daquelas impositivas de obrigôçôes de íazer e de náo fazer; e

()cdv) comunjcar aos Tjtutares dos CRI quatquer inadjmplemento, peta Emissorà, de obrigâçóes

financeiras assumjdas neste Termo dê Securitizaçào, inctuindo as obrigaçóes íeLativas as Garantias

e a ctáusutas contratuais destinada§ a proteger o interesse dos Titulares doa cRl e que

estabeLecem condições que náo devem ser descumpridas peta Emissora, indicândo as

consequências para os Titutares dos CRI e as providências que pretende tomar a respeito do

assLrnto, observado o prazo previsto no artigo 1ó, ll, da lnstruçáo CVIú n" 583/16.

11.4. Remuneracão do Aqente Fiduciário: O Agente Fiduciário receberá da Emi§sora, como remuneraçào

peto desempenho dos deveres e âtribuiçôes que Lhe competem, nos termos da lei e deste Termo de

Securitizaçáo, parceta§ anuôis de RS 1ó.000,00 (dezesseis miL reais), sendo a primeira paÍcetã devida até o

5'(quinto) Dia Útit a contar da data de integralizaçáo dos CRI ou em 30 (tnnta) diâs contados dà Data de

Emisúo, o que ocorrer primeiro, e os seguintes no mesmo dia dos ano' §ubsequentes.

13,4.'1. A remuneração nào inctuj as despesâs que sejam conslderadas nêcessánas ao exêrcicio dâ

Íunção do Âqente Fiduciário, tais como, exemptificativamente, pubticaçôes em geral (exemptos:

editat de convocação de Asembleia Gerat dos Titutares dos CRl, ata da Assembteia Gerãl dos

Titulares dos CRl, ànúncio comunicàndo que o retatóno ânual do Agente Fiduciário encontrà_se à

disposiçáo, entre outros), notifjcações, extraçâo de certidões, envio de documentos, despesas com

./\ li,:;i;i
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viagens ê estadias, trànsportes e aLimentâçáo de seus agentes, contrataçào de êspeoalistas, tais

como auditoria e/ou fiscatizaçáo, entre outros, ou assessoria legat ao Agente Fiduciário, bem como

custas e dêspêsas cartorárias retâcionadâs aos termos de quitâção ê âcompânhàmento das

6ârantiâs, contatos tetêfônicos ou conÍerence coll, necessáriâs ao exercicio da função do Agente

Fiduciário, as quai§ serão cobertâs peLo Patrimônio Separado, observando-se que a Emissora será,

Sempre que possível, comunicada sobre tais de5pesat pÍeviamente, por escrito.

13.4.2. Caso a Emissora atrase o pagamento de quaisquer dàs remuneraçÕe§ previstas na Ctáusuta

13.4 acima, estará sujeita a mutta moratórja de 2% (dois por cento) sobre o vôtor do débito, bem

como a iuros moratórios de 1% (um por cento) âo mês, ficando o vator do débito em atraso sujejto

ao Íeajuste peto IPCÂ/IBGE, adotando-se, ainda, os mesmos crjtérios de substituiçáo desse indice, o

qual incidirá desde a data de mora até a dâta de efêtjvo pagâmento, caLculado pro rato die, se

nec65ário,

13.4.1, As parcetas de remuneÍaçáo seráo atualizâdas anualmente, a contar da presentê datô, com

base no IPCÂ/IBGE, ou na sua falta, pelo índice que vjer a sub§tjtui{o.

11.4.4. À remuneraçào definida acima, será devida mesmo após o vencimento dos CRl, caso o

Âgente Fjduciário ainda esteja exercendo funções inerentes à íra atividade na Emissáo, inctusjve

câso estiver atuando na cobrançà de inadimptências não sanadas.

11.4.5. As parceLas seráo acrescidas de (i) lmposto Sobre Serviços de quâlquer naturezâ (l5S); (ii)

Progrâma de lntegrâçào Socjat (P15); (iii) Contribuiçáo para Financiamento da Seguridade Social

(COFINS); (iv) CSLL; (v) IRRF; e (vi) quaisqLler oútros impostos que venhâm a incidir sobre a

remuneraçào do Agente Fiduciáao.

11.4.5.1. A primeira parcela dos honorários do Agente Fjducjário poderá ser faturada por qualquer

empresa do qrupo econômico, inctuindo, mas náo se timitando, à vórtx Servjços Fjduciários Ltda.,

CNPJ n" 17.595.680/0001 -ló.

13.4.5.2. Em caso de inadjmplemento, pecuniário ou não, peta Emissora, ou de reestruturaçào das

condiçóes da operâçáo, será devida ao Agente Fiduciário umà rêmuneraçào adicional equivãtente â

RS 50O,OO (quinhentos reâis) por hora'homem de trabalho dêdi(ado às atividâdes relacionadas à

Emissáo. Á mesma remunerâçâo será devida quando da participâção em assêmbteias, anátise e

cetebraçào de àditamentos, coníerências teLefônicas e reuniôes presenciais, remuneraçâo esta a ser

paga no prazo de 1O (dez) dias após â confeÍência e aprovaçào pela EmissoÍa do respectivo

"Rêtâtório de Horâs".

13.4.6. Todas as despesas decorrentes de procêdimentos legais, jnctusive as administrativâs, em

que o Áqente Fiduciário venhà a incorrer para resguardàr os interesses dos titulares dos CRI deverão

r



ser previamente aprovadas, sempre que possível, e adiantadas petos titutares dos CRI e,

postenormente, conforme preüsto em lei, ressarcidas peta Emissora. Tais despesas a serem

adiantadas pelos titutares dos CRI, correspondem â depósitos, custas e taxas judjciárias nàs açóes

propostas peLo Agente Fiduciário, ênquanto representânte dâ comunhào dos titulares dos CRl. Os

honorários de sucumbência em ações judiciais seráo iguatmente suportados petos tituLares dos CRl,

bem como a remunerâção do Âgente Fiduciário na hipótese da Emissora permanecêr em

inadimpLência com relaçáo ao pagamento desta por um período superior a 30 (trjnta) dias, podendo

o Âgente Fjduciário soLicitâr garantia dos tituLares dos CRI para cobertura do risco de sucumbênciâ.

13.5. Substituicão do Â{ente Fiduciário: Na hipótese de impedimento, renúncia, intervençáo ou

liquidaÉo extraiudiciat do Âgente Fiduciário, este deve ser substituído no prazo de até 30 (trintâ) dias,

mediante deliberaçáo da assembteia GeraL dos Titutares dos CRl.

11.5.1. Â ôssembteia destinadâ à escolha do novo agente fjduciário deve ser convocôda peto Agente

Fiduciário, podendo também ser convocôda por TituLares dos cRl que representem 10% (dez por

cento), no mínrmo, dos CRI em Crícutaçáo.

13.5.2. 5e â convocação dâ assembleia não ocorrer até 15 (quinze) dras antes do final do prazo

rêíerido no caput, cabe à Emissora efetuar a imediata convocaçáo. Em casos excepcionais, a CvM

pode proceder à convocaçáo da assembteia parâ a escolha de novo agente fiduciário ou nomear

substituto provisório.

í3.6. HiDóteses de Destituicâo do Aqente Fiduciário: Os Íitulares dos CRI podem substituir o Âgênte

Fiduciário e indicar seu eventual sub§tituto a quatquer tempo após o encerràmento da distnbuição púb{icâ,

em assembteia especiâtmente convocáda para esse fim. aptica-se à assembteja referidâ nêstã ctáusuLa o

djsposto na CLáusuta 13.5.1 àcima. a substituição do agente fiducjário deve ser comunjcàda à CvM' no

prazo de até 7 (sete) Dias Úteis, coíltados do registro do aditâmento deste Termo de sêcuritizaçào na

lnstituiçáo Custodiante. Juntâmente com a comunicaçáo, devem ser encaminhadas à CvM a dectaraçâo e as

demais informâções exigidas no caput e § 1" do artigo 5'da lnstruçáo CVM n" 581/16

,l3.T.NovoAqenteFiduciário:oagenteíjduciárioeteitoemsubstituiçáoassumiráintegratmenteos

deveres, atribuiçóes e responsabitidades constântes da tegistação apticávet e deste Termo de Securitizaçào'

11.8. Aditamento a e§te Termo de Securitizacão: Â substjtuiçào do Agente Fidu'iário em caráter

permânente deverá ser objeto de aditamento a este Íermo de Securitizaçào'

13.9. qúiqêEág: O Âgente Fiduciário nào emitirá qualquer tipo de opinião oLr fará quâtquer juízo sobre a

orientaçáo acerca de qualquer fato da emissáo quê §eja de competência de definição peLos TitutaÍes dos

CRl,comprometendo-setáo_somenteaagiremconformidadecoma§instruçõesquetheforemtransmitidas

petos Titutares dos CRl. Neste sentjdo, o agente Fiduciário não possui quaLquer respon§ãbilidade sobre o

(
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resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientaçôes dos TitutaÍes

dos CRI a ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares dos CRl, independentemente de eventuais

prejuízos que venham â ser causâdos em decorrência disto aos Titulares dos CRl. A âtuaçáo do Âgente

Fiduciário limita-sê ào escopo da lnstruçáo CVM n'583/16 e dos artigos aplicáveis da Lej das Sociedader por

Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de quatquer responaabitidade adicional que

náo tenha decorrido da Legislaçâo aplicávet.

13.10. Fraude ou Adulteracão: Sem prejuízo do dever de ditigência do Agente Fiduciárjo, o Agente

Fiduciário assumirá que os documêntos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhàdos peta

Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteraçáo. Náo será àinda, sob

quatquer hipótese, responsável peta etaboração de doaumentos societários dà Emissora, que permànecerào

sob obígaçáo legat e regulamentar da Emissora elaborá-tos, nos têrmos da legistaçâo aplicávet.

13.11. Préviô Deliberacão: Os atos or.r manifestaçóes por parte do Agente Fiduciáno, que cnarem

responsabitidade para os Titutares dos CRI e/ou exoneraÍem terceiÍos de obrigaçôes pôra com etes, bem

como aqueles reLacionados ao devido cumprimento das obrigaçóes assumidas neste Termo de Securitizaçáo,

somente serão válidos quando previamente âssim deLiberado em AssembLeia 6erâl dos Titulares dos CRl.

CúUSULA qUATORZE . ASSEA{BLEIA GERÀL DOS MULARES DOs CRI

14.1. Âssembteiô Geral dos Titulares dol CRI: Â5 assembtêias gerais qu€ tiveÍem por objeto deliberâr

sobre matérias de interesse comum dos Titutares do5 cRi, ou que afetem, dirêta ou indiretamente, os

direitos dos Titutares dos CRI seráo convocâdas e as matérias discutidâ§ ne5sas assembteiat §eráo

deLiberadas pelos Titutares dos CRl, de acordo com os quóruns e demais disposiçóes previstos nesta

Ctáusuta, sêndo que as detiberações tomadas peLos ÍitutaÍes dos CRI nâs referidas assembteiôs obrigaráo a

todos os TituLares dos CRl, em caráter irrevogávet e irretratáveL, parâ todos os fins e efeitos de direito.

14.1.1. Sáo exemptos de matérias de interesse comum dos Íitulares dos CRI: (i) remuneração e

amortizaçáo dos CRI; (ii) despesas da Emissão ê da Emissora, náo prevjstas nêste Termo de

Securitizâçáo; (iji) direito de voto dos Titutares dos CRI e alteraçÓes de quóruns da assembteia

Gerat dos Titutares dos cRl; (iv) novas normas dê administraçâo do Patrimônio sepârado ou opção

petà tiquidaçáo deste; (v) substituiçáo do Âgente Fjduciáno, §âlvo nas hipóteses expressamente

previstas neste Íermo de sêcuritizâção; (vi) eventos de Recompra Computsória; (vi) atteraçáo nos

termos e condições de quatquer do5 Documentos da Operâçào, incLuindo, mas náo se limitando a

alterações que alterem o ftuxo de pagamentos dos Créditos lmobitiários; e (vii) escotha da entidade

que substituirá a Emissorà, nâs hipóteses expÍe§samente previstas neste Termo de Securitizâçào,

entre outro5.

14.2. ReaLizâcáo das Assembleias Gerais dos TituLàrês dos CRI: os Titulares dos CRI poderáo, â qualquer

tempo, reunir-se em assembleia gerat, a íim de dêtiberarem Sobre matéria de interesse da comunháo dos

a
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TituLares dos CRl. ApLicarse-á à Assembteia Geral dos Íitulàres dos CRl, no que couber, o disposto na Lei

n'9.514/97, bem como o düposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias gerais de

acionlstas, salvo no que se reíere aos representântes dos Titulares de CRl, que poderào seÍ quaisquer

procuradores, Titulares de CRI ou náo, dêvidamente constituídos há menos de 1 (um) ano por meio de

instrumento de màndato vátido e eficaz.

14,2.1, A assembteia geral reaLizôr-se-á no local onde a Emissora tiver a sede, sendo certo que

quando hower necessidade de efetuaÊse em outro lugar, as correspondênciâs de convocação

indicaráo, com ctôreza, o Lugar da reuniáo. É permitido aos Titutares de cRl participar dà

ôssembLeia gerat por meio de coníerência eletrônicâ e/ou videoconferência, entretanto deveráo

manifestar o voto em àssembLeia gerat por comunicâçào escrita ou eletrônica.

14.3. Competência oarâ Convocacáo: A Assembteia Gerat dos Íjtutares dos CRI poderá ser convocada:

(i)

(ii)

(jii)

(iv)

(i)

14.4. ç9!y9çê9àq: Â convocaçâo da Assembteia Gerat dos TitutaÍes dos CRI far'se'á mediante editat

pubticado por 3 (três) vezes, no joínaL em que â Emissora divutga suas informaçôes societáÍias, com a

ànte(edência de 15 {quinze) dias corrido§ para ô pÉmeiÍa convocaçáo e 8 (oito) dias para a se8lndâ

convocaçáo da Âssembteiã GeraL dos Titutares dos CRl, sendo que se instatará, em primeira convocâçáo,

com a presençô dos Íitutares dos CRI que representem, pelo meno§, 2/3 (dois terços) dos CRI em Circutaçáo

e, em segunda convocaçáo, com qualquer número, exctuidoa, para os fins do§ quóruns estabelêcidos neste

item, os CRI que não possuirem o direito de voto.

14.4.í. A convocação também poderá ser feita mediante correspondência escritâ enviada, poí meio

etetrônico ou postagem, a câda Íjtutar de CRl, podendo, para esse fim, ser utitizãdo quatquer meio

de comunicaçáo cuja comprovação de recebimento seja pos§ível (por aviso de re(ebimento ou

sjstema de confirmaçáo de Leiturà etetrônica), e de5de que o fim pretendido seja atingido, tais

como envio de correspondência com aviso dê recebimento, fac_símite ê correio etetrônico (e'mait).

14.5. ECgi!ê!qÉ: A presidência das Assembteias Gerais dos Titutares dos CRI caberá, de acordo com

quem a tenha convocado, respectivamente:

ao diretor-presidente ou diretor de retaçô€s com investidores da Emissora; ou

ao Titutar de CRI eLeito petos TituLares dos CRI preseÍltes e que possuirem djíeito de voto.

pelo Agente Fiduciário;

peta cVM;

petâ Emjssora; ou

por Tjtulares dos CRI que representem, no minimo, 10% (dez por cento) dos CRI em Circulaçáo,

exctuídos, para os fins deste quórum, os CRI que nâo possuírem o direito de voto.

(ii)
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14-ó. Outros Representantes: sem prejuízo do disposto acima, a Emissora e/ou os Titutàres dos CRI

poderão convocâr representantes da Emissora, ou quâisquer tercejros, para participar dâs Assembtejas

Geràis dos ÍituLares dos CRl, sempre que a presença de qualquer dessâs pessoâs Íor reLevânte pârâ ã

delibêrâção dà ordem do dia-

14.7. ReDresentantes do Aeente Fiduciário: O Agente Fjduciário deverá comparecer a todas as

Ássembteias Gerais dos Titutares dos CRI e prestar aos Titutaíes dos CRI ar informaçóes que lhe íorem

soticitadas.

14.8. DelibêrâcÕes: Para os fins deste Termo de Securitização, as detiberações em Assembteia Gerat dos

Titulares dos CRI seráo tomadas por Titulares dos CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por

cento) mais um dos CRI eln Circulaçào.

14.8.1. Cadâ CRI corresponderá â um voto, sendo âdmjtida a constituiçáo de mandatárjos,

observadas as disposições dos pàrágrâfos í'e 2'do artigo 126 da Lei das Sociedades por Açóes.

14.8.2. A5 dêliberaçoes tomadaa pelos Titutares dos cRl em assembleia gêral de titutares de cRl no

âmbito de suâ competência legal, observôdos os quóruns e as disposiçóes estabeLecido! neste

Termo de Securitizaçào, serão existentes, váLidas e eficazes perante a Emissora, bem como

vinculaíão a mesma e obrigarào a todos os titulares dos CRl, jndependentemente de terem

comparecido à assembleia gerat de titutâres de CRI ou do voto profeÍido nas respectivas

Assembleias Gerôis de TituLâres de CRl.

14.9. Apueçlág: Para eíeito de cáLculo de quaisquer dos quóruns de instaiaçáo e/ou deliberâção dô

Assembleià Gerât dos Titulares dos CRl, serào considerados apenas or CRI em Circutâção.

14.10. \1À!!E!g: As detiberaçôes tomadas pelos Titutares dos CRl, observados os quóruns e as disposições

estabeLecidos nestê Termo dê Securitjzaçáo, seráo existentes, vátidas e efjcazes perante a Emissora, bem

como obrigârào a todos os Titulares dos CRl.

14.11. qEEgGê_d.Cl9ry9fêçêS: lndependentemênte das formatidâdês previstas na Lei e neste Têrmo de

Securitizaçáo, será considerada reguLarmente instalada â Âssembleia Gerat dos Titulares dos CRI a que

comparecerem todos os Titulares dos CRI que tenham direito de voto, sem pÍejuizo das disposiçoes

relacionadas com os quôruns de deliberâção estàbetecidos neste Termo de Securitização.

14.12.@:ÂsPartesconcordamqueopre5enteTermode
Sêcuritizaçáo, assim como os demâis documentos da Emissáo poderão ser atterados, sem a neceS5idade de

quatquer aprovação dos TituLares dos cRl, sempre que e somente (i) quando tal aLteraçâo decorrer

exctusivamente da necessidade de âtêndimento â exjgências de adequaçáo â normas legais, reguLamentares

r
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ou exigências da CVM, ÂNBlÀ1,4 e 83; {ii)quando verificado erro material, sejã êlê um erro gíosseiro, de

digitaçáo ou aritmético; ou ainda (iii) em virtude da atuatização dos dados cadastrais das Partes, tais como

atteraçáo na raáo rociat, endereço e teLefone, entre outros, desde que não hajâ (a) quâtquer custo ou

despesa adicionaI para os Titutares do CRl.

14.12.1. Fica a Emissora obrigada a informar os investidores em até 5 (cinco) Dias Úteis contàdos da

sua realizaçáo a respeito da âtteração deste Íermo de Securitizaçáo, conforme disposto na Ctáusula

14.12 âcimô, o que fará mediante a pubticaçáo do aditamento a este Termo de Securitizâçáo

contendo as atteraçôes em sêu website.

'14.13. Manifestacâo da Emissora e do Âqente Fiduclário: Somente após definição da orientaçào petos

Titulares dos CRI em assembleia Geral dos TituLâres de CRl, a Emissora e/ou agente Fiduciáío deveráo

exercer seu direito e deveráo se manifestar conforme lhes for orientado, exceto se de outra forma prevista

noi Documentos dâ Operaçáo. Caso náo haja quórum necessário para a jnstataÉo ou deliberaçào da

fusembteia Gerô[ de Titutares de CRl, a Emissora e/ou Agente Fiduciário poderáo peÍmanecer sitentes

quanto ao exercício do direito em questão, sendo certo que o sitêncio náo será interpretado como

nêgtigência em retaçáo aos direitos dos Titutâres dos CRl, não podendo ser imputadô à EmissoÍa e/ou

Âgente Fiduciário quatquer responsâbihzaÉo decorrente de ausência de manifestaçáo.

CúUSULÀ QUINZE . TMTAMENTO TRIBUTÁRP ÂPLICÁVEL ÀOS INVESTIDORES

15.1. filuêgag: Seráo de responsabitidade dos Titutares dos CRI todos os tóbutos dÍetos e indiretos

mencionados abaixo, ressattando-se que os investidores náo devem considerar unlcamênte as informaçóes

contidas a seguir para fins de avatiar o investimento em CRl, devendo consuttar seus próprios consuLtores

quânto à trjbutaçáo espêcífica que sofreÍáo enquanto titutârês de CRI:

(i) lmposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Como regra gerôl, o tratamento íiscât dispensâdo aos rendimentos e ganhos relativos a certificados de 
,--

recebíveis imobitiários é o mesmo àpticado aos tituLos de renda tixã. Ç
/

A partir de 1" de janeiro de 2005, a tributaçáo de rendimentos destes titutos íoi alterada sendd I
eatabelêcidas atíquotas diveBas em íarâo do tempo de apticação dos re€ursos. Assim, os Íendimentos dos 

l,

certjficados dos recebiveis imobiLiários seráo tributados peto IRRF às âtíquotas de (i) 22,5% lunte e dors í
inteiros e cinco décimos por cento) quando os investimentos forem reâLizôdos com prazo de até í80 (cento \
e oitenta) dias; (ii) 2OX (únte por cento) quando os invettimentos forem reauzados com prazo de 181

(cento e oitenta e um) dias àté 3óO (trezênto§ e sessenta) dias; (iii) 17,5% (dezes§ete inteiros e cinco

decimos por cento) quando os investimentos forem reáhzados com prâzo de 36'l (trezentos e sessenta e um)

dias até 720 (setecentos e vjnte) dias; e (iv) 15% (quinze por cento) quando os investimentos forêm

realizados com prazo superior a 721 (setecentos e vinte ê um) dias.

\,l
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Não obstante, há regras específicas aplicáveis a câdâ tipo de investidor, conformê suâ quàtjficaÇáo como

pessoa fisjcâ, pessoâ juridjca, incturive isenta, fundo de investimento, jnstituiçáo íinanceira, sociedàde de

seguro, de previdêncjâ privàda, de capitalizaçáo, corretora de títutos, vatores mobiliários e câmbio,

distribuidora de titutos e vàtores mobiLiários, sociedade de arrendamento mercantjL ou investidor

estrangeiro.

A remuneraçào produzida por certificados de recebíveis imobiliários, excetuando-se o ganho de capitat na

alienaçào ou ces!ão, detidos por investidores pessoas físicas a partir de 1'de janeiro 2005, íica isenta do

imposto de rendâ (na Íonte e na de€taraçáo de ajuste anuat) jndependentemente da data de emissáo do

referido certificado. Os ganhos de capital estaráo sujeitos ao IRRF conformê as regras aplicáveis a

investidores pessoa física ou pessoa jurídica, no que se reíere à tributaçáo de gânhos de capitat. De acordo

com a posiçáo da Receita Federat do Brasil ("8E9"), êxpressa no ârtigo 55, parágrafo único, da lnstruçáo

Normativa RFB n"'1.585, de 11 de agosto de 2015, tal isençáo abíânge, âinda, o ganho de câpitat auferido

nâ ôtienação ou cessâo dos CRl.

Os investidores quatificados como pessoas físicas ou pessoas jurídicas i,entas terào seus gànhos e

rendjmêntos tributados exclusivamente na fonte, ou sêja, o imposto náo é compensável. As entidades

imunes estão dispensâdas dâ rêtençáo do imposto na fonte desde que declarem suâ condição à fonte

pagadora. No entanto, estar entidades podem sujejtar-se à tributaçáo peLo IRRF à qualquer tempo,

inctusive íetroativamente, uma vez que a Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, em seu artigo 12,

parágrafo 1', estabele€e que a imunidade náo abrange os rendimentos aufeados em apucaçôes íinanceiras,

dê renda fixa ou de rendà variávet. Este dispositivo legat está suspenso por forçà de açáo direta de

inconstjtucionaLidade movida peta Confederaçáo NacioíaL dâ Saúde.

O IRRF pago por investidores pessoas juridicas tributadas peto tucro presumido, àrbitrado ou reat

considêrâdo antecipâçào, gerândo o direito à compensaçáo com o IRPJ apurado em cada período

apuraçáo.

é

A partir de 1" de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos âuferidos nas aplicaçôes de recursos das

provisóes, reservas técnicas e Íundos de ptanos de benefícios de entjdade de previdência complementar,

sociedade seguradorâ e Fundo de Aposentadoria Programada lndiüduat _ FAPI, bem como de seguro de vida

com ctáusula de cobertura por sobrevivência, haverá dispensa dê retenção do imposto de renda incidente

na fonte ou pago em separado.

Também, na hipótese de apticaçáo financeira em certificados de recebíveis imobitiários reatizada por

instituiçoês finanaeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidâdes de previdência complementar

âbertas (com recursos não derivados das provisões, reseÍvâs t&njcas e fundo§), sociedades de

capitàLizâçào, corrêtoràs e distribuidoras de títulos e vaLores mobiliários e sociedades de arrendamento

mercantit, há dispensa de retenção na fonte e do pagâmento do jmposto.

(
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Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoâs físicas ou jurídicas náo financeiràs que não possuírem contas

individuatizadâs do referido sistemâ devem sêr creditados êm sLrôs respectivas contas pela Emissora,

câbêndo às instituiçóes finânceiras titutâres das Íeferidas contas a Íetenção do e o recoLhimento do IRRF-

A retençáo deve ser efetuadà por ocasião do pagamento dos rendimentos e ganhos aos investidores e o

recothimento do IRRF deve ser reatizado âté o teÍceiro Dia Útil subsequente ao decêndio de ocorrência do

referido pagamento.

Em retaçáo aos inve5tidores residentes, doíniciLiados ou com sedê no exterior, aptica-se, como regra geÍa[,

o mesmo tratamento cabíveL em reLação aos rendimentos e ganhos percebidos petos residentes no País. Por

§ra vez, há um regime especial de tributação apLicável aos rendimentos e ganhos auferidos peLos

investidores não residentes cujos Íe€ursos adentrarem o país de ôcordo com as normas do Conselho

Monetáíio Nacional (Resotuçáo CMN n'2.689, de 2ó de janeiro de 2000). Nesta hipótese, os rendimentos

auferidos por investidores estrangeiÍos estáo sujeitos à incidência do imposto de renda, à atiquota de 15%,

ao passo que os ganhos realizados em ambientê bursátil sáo isentos de tributação. Em retaçáo aos

investimentos oriundos de paises que náo tributem â renda ou que a tributem por atíquota inferior a 2O%,

êm qualquer situaçáo há incidência do imposto de renda à aLíquotà de 25% (vinte e cinco por cento).

Nos casos de CRI êmitidos observando o disposto no ârtigo 1', parágrafo'tô-4, inciso lll, da Lei n" 12.411, de

24 de junho de 20'11, íica reduzida a zero â alíquota do IRF sobre os rendimentos auferidos por investidores

resjdentes, domiciLiados ou com sede no exterior que investirem em tais CRI de acordo com as normas

previstas na Rerotuçáo CI N n" 2.689, de 2ó de janeiro de 2000, exceto em pâis que náo tribute a renda ou

que a tribute à atíquota máxima inferior a 20* (vinte por cento).

Ainda, com retaÉo aos investidores náo-residentes, o Regulamento do IOF determina que o ingÍesso de

recursos estrangeiros para apticàçáo nos mercados financeiro e de capitais, nâ forma regutamentada peto

Conselho Monetário Nacionat (ResoLuçáo CMN n" 2.689, de 26 de janeiro de 2000) a aLíquota do toF/Câmbio

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

extraíiscal, as atíquotas poderáo ser aLterâdas de formà automática via Decreto do Poder úecutivo.

ÂdicionaLmente, de uma maneirâ gerât, cumpre lembraÍ que há a incidência do IOF/Títutos ou Vatores

Mobiliários, cujo fato gerador será a aquisiçáo, cessáo, resgate, repactuaçáo ou pagamento para tiquidaçáo

de titulos e vatores mobiliários. Regra gerat, parâ as operações cujo resgate, ce5sáo ou repactuação ocorra

após o periodo de 30 (trintà) diâs contâdos da data de sua âquisição, haverá isenção do toF/Títutos ou

Valores Mobiliários.

toF(ii)
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Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas Íísicas ou jurídicas náo financeiras que não possuirem contas

individualizadas do refeaido sistema devem ser creditados em suas respectivas contas pela Emissora,

cabendo às instituições financeiras titulares das referidas contas a retençáo do e o recothimento do IRRF.

A retençáo deve ser efetuada por ocasião do pagamento dos rêndimentos e ganhos aos investidores e o
recothimento do IRRF deve ser reàtizndo até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência do

referido pagamento.

(ii, ContÍibuiÉo ao Programa de lntegràçáo Sociàl - PIS e para o Financiamento da Seguridade

So<ial.COFlNS

Â contribuiçáo âo Pls e à COFINS incidem sobre o vator do faturamento mensal das pessoôs juridicas ou a

etas equiparadas, considerando-se a totatidade das receitas por estas auferidas, independentemente do

tjpo de atividàde exercida e da ctâssificaçáo contábil adotàda para tais reaeitas.

No tocante à contribuiçáo ao PIS e à COFINS, é importànte mencionar que a remuneraçâo coníêrida a título
de pagâmento dos juros dos cêrtificados de recebíveis imobiliários âos investidores pessoas jurídicas

constitui receita financeira. Para as empresas sujeitôs ao regime cumuLativo (apticável vià de regra para

empresas do tucro real), a atteÍaçáo recente promovjda pelo Dêcreto n.8.42ó, de j" de abriL dê 2015,
rêvogou o rêgime de aLíquota zero anteriormente vjgente e etêvou as alíquotàs parà O,ó5% (pls) e 4X
(COFINS) sobre receitas financeiras auferidas a partir de 1" de juLho de 2015.

No caso dos investidores pessoas jurídicas tÍibutadas pero túcro presumido, a remuneraçáo conferida a
títuLo de pagamento dos iuros dos certificados de re(ebíveis imobiliários constitui receita tinànceira,
porém, náo estáo suieitas à contribuição ao pls e à COFINS, face à revogaçào do parágrafo 1. do artigo l"
da Lei n" 9.718/98 pela Lei n. 11.941/Og, teyqàdo em decorrência dã anterior dectaraçáo de
inconstitucionalidade do refêrido disposjtivo peto pLenário do Suprêmo Tribunôt Federal _ STF.

É importante ressalvar que no caso das pessoas iuridicas que tenhâÍn como âtividade prrncipat a exploraçáo
de operaçõe6 financeiras, como, por exempto, as instituiçôes financeirôs e entidades assemerhadas, a

Íemuneração conferida a títuto de pagamento dos juros dos certificados de re€ebíveis imobiliários é
consideradà, peta Receitâ Federal do Brasil e pela procuradoriô 6erat da Fazenda Nacionat, como receita
operacionat dessâs pessoas iu.idicas, estando, portânto, sujeita à tributação peta contribuição âo pls e pela
COFINS, na forma da legislâçáo apticável à p€55oa iurídica que a auferir.

sobre os rendimentos auferidos por investidoíes pÉssoas fisicas nào há qualquer incidência dos referidos
tributos.
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O pagômento da contribuiÉo ao PIS e dâ COFINS deve ser efetuado até o vigésimo quinto dia do mês

subsequentê ao de aferjmento da refeídâ recêita pelo investidor êm geral, ou até o vigésimo dia do mês

subsequente no caso das institujções financeiraa e entidades assemethadas.

cúUSULA oEzEssEIs . PUBLIcIoAoE

1ó.1. Pubticidade: Os fatos e atos reLevantes de jnteresse dos TjtuLares dos CRl, deveráo ser divulgados

mediante publicaçào nos jornais "O Dia" de Sáo Pauto e No Diário Oficial Empresariat (DOE) do Estado de

Sáo Pâulo. Caso a ÊmissoÍa altere seu jornaL de pubticaçáo após â Data de Emissão, deverá enviar

notiÍicaçáo ao Agente Fiduciário informando o novo veícuto.

cúusulA DEzEssErE - REGtsTRo DEsrE TER {o DE sEcuRtlzAçÃo

17.1. Recistro: Este Íermo de Securitizaçáo será entregue para a lnstituiçáo Custodiante da CCl, nos

termos do parágrafo único, do artigo 2l da Lei n" 10.931104, pa'ã que seja registrado peta lnstituiçáo
Custodiânte o Regime Fiduciário instjtuído petâ Emissora no presente Termo de Securitizàção.

cúusuLÂ oEzotTo - conuNrcÂçóEs

18.1. Comunicacóest Todos os àvisos, notiÍicaçóes ou comunicaçôes que, de acordo com este
instrumento, devam ser feitos por escrito serão considerados entregues quando recebidos 50b protocoto ou
com "aviso de recebimento,, expedido peta Empresa BrasiteiÍa de Correios e Tetégrafos , ECT, ou por
correio eLetrônico, quando da confirmàção do recebimento da mensagem eLetrônica, nos endereços
indicados abaixo.

Se pora o Emissoro:

TMVESSIA SECURITIZADORA S.Â.

Rua ConseLheiro Crispinjano, n" 105, conjunto 43, saLa 5, RepúbLica

cEP 01017-001

5áo Pauto/SP

At.: Vjnicius BeÍnardes Basite 5itveira Stopa

Tel.: (1Í)41Í5-8700

E-majt: rj@qruootravessia.com

Se poro o Agente Fiduciório:

vÓRTx DISTRIBUIDoRÂ DE TíTULos E vÂLoREs r,toBILIÁRIos LTDÀ.

Avenida Brigadeirô Fãria Li-r,à, no 2.277,2ô àndàt, cj. 202, Jârdim pautistano

cEP 01452-000

Sáo Paulo/SP

At.: Eugênia Queiroga

í



ts
TeL.: (11) 3030-71r/

E-mail: aqenteíiduciario@vortx.com.br; pu@vortx.com.br (parâ fins de precificação de ativo)

í8.1.'1. As Partes obrigam-se a informar, por escrito, toda e quaLquer modificaçáo em seus dados

cadastrais, sob pena de serem considêradas como efetuadas 2 (dois) diô, após a respectjva
expediçáo, as comunicaçóes, notificaçôes ou jnterpelações enviadas aos endereços constantes
neste instrumento, ou nas comunicaçôes anteriores que atteraraÍn os dâdos cadastrais, desde que
não haia comprovante de protocoto demonstrando prazo ànterior.

cúusuLA DEzENovE - otspostçôEs GERAts

19.1. lnformacõ€s: sempre que soticitada pelos Titulares dos cRr, a Emissora lhes dará acesso aos
retatórios de gestáo dos Crájitos lmobiliários ünculados por meio deste Termo de Securitizâção.

19.2. Divisibitidade: Nâ hipótese de quàtquer disposição deste Termo de Securitizaçáo ser julgada itegat,
ineficaz ou inválida, prevalecerào as demais djsposjçóes náo aÍetadas por tat jutgamento, comprometendo-
se as Partes a substituir a djsposiçáo afetada por outra que, na medida do possívet, produza efeitos
semelhantes.

19.3. Âuaência de Vícios: À Emissora e o Agente Fiduciário declaram, sob as penâs da tei, que vêrificaram
a legãlidade e ausência de vícios da prêsente operaçâo de securitizaçáo, além da veracidade, consistência,
correção e suficiência das informàções prestadas neste Termo de Securitizàção.

cúusuLÂ vtNTE - LEGtsLÂçÃo ÂpLtcÁvEL E FoRo

20.í. Lei Ao(icáveL: Os termos e condiçôes deste Termo dê Securitjzação devem ser tnterpretados de
acordo com à legidaçào vigente na Repúbtica FedeÍativa do Brasit.

20.í. &I9: As Partes etegem o foro da Comarca de São pâuto, Estado de São pauto,
competente para dirimir quajsquer questões ou titígios originários deste Termo de
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privitegiâdo que seja ou venha a ser.

como o único

Securitizaçáo, (

(i

Este Termo de Securitização é íirmàdo em 2 (duas) vias, dê iguàL teor e Íormà, na presença de 2 (duàs)
testemunhas

5âo pâulo, 4 de março de 2020.

(As ossinoturos seguem nos páginos seguintes_)

(Restonte desto pógino intenciorolmente deixado em bíoní]o I



(Páginâ 1/2 de assinaturas do Termo de Securitizaçáo de Créditos lmobitiários da 34'série da 1'Emissão de

Certificados de Recebíveis lmobiliários da Travessia Se(uritizadora S.A., Íirmado entre a Trâvessia

Se€uritizàdorâ 5.4. e a VóÍtx oistribuidorâ de Titutos e Vatores Mobitiários Ltda. em 4 de março de 2020.)

.. vtNtctus L B. s. STOPNome: 
RG.: 30.393.860.2 ssprsp

Cargo: CPF.:218.718.568-09

Nomei

Cargo:
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(Págioa 2/2 de assinaturas do Termo de.S'ecuritizaçáo de

Certiíicados de Recebíveis lmobitiários dâ Travessi/

SecuÍitizàdora S.Â. e â Vórtr Distribuidora de

lmobihários da da 1" Enrissào de

SecL.rritizadorà S.Â., entre a Travessià

Mobiliários 4 de março de 2020.)
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IDORA DE ALORES 38r 514 ôà

8, B. S, SÍOPÂ
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RG 15461802mF3
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'ú3.24TESTEA4UNHAS:

RG:

christianê E. R. da §lYê
RGi 53t42851{ SSP/SP

CPt:475637 40A'56

Nome:

RG:

! 30.3s3.860.? ssPlsP
CPF.: 218.718.568-0S

," IJRA IFAREC DA GOIIES
rG.: 28. i 91.920-3 SSp/Sp

CPF.i 268.621.788-06
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Nome:

Cargo:
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ÀNO(O I

TABELÂ DE Â}iIORTIZAçÃO E JUROS REMUNERATÓRIOS DOS CRI

Data Juros

15/03 /2070 Não 0,0000%

15/04/2070 Sim 0,1255%

15/05/2070 5im 0,1281%

15/06 /2420 Sim 0,1308%

15 /47 /2020 Sim 0.3I5%

15 /08/2020 Sim 0,3367%

15 /09 /2020 Sim 0,3190%

15 /10/2010 Sim 0.1418%

15 /11/7020 Sim 0,3441X

15 / 12/2070 Sim 0,3475%

15 /01/2021 Sinr 0,3505%

15/02/2071 5im 0,3514%

15 /03 /1011 5im 0.1992%

15/04/2071 5im 0.3589%

15/05 /2471 5im 0,3620%

15 /06/2021 Sim 0,t650%

15 /07 /2021 Sim 0,1682%

15 /08/7021 Sim 0,171)%

15/09 /7071 Sim 0,3145%

15/ 10/2011 5im 0)178%

15/ 11/2071 5im 0,1810%

15/ 11/2071 5im 0,3844

15 /01/2077 Sim 0,38n%

15/07/207t Sim o,3911%

15 /03/2022 Sim 0,3348*

15/44/2027 5im 0,1975%

15/05 /2022 5im 0/o11%

15 /06/2422 Sim 0,q46%

15/07/2022 Sim 0,&83%

15 /08/7027 5im o,4119%

15/09 /2022 5im 0,415ó%

15/ 10/2072 5im 0,4194%

15/ 11/2022 Sim 0,4737%

't5 /11/7427 Sim a,4711%

'15 /01/7023 5im 0,4310%

15/O7/2023 Sim 0,4350%

15/03/2073 Sim 0,3767%

15/04/2471 Sim a,4425%

15 /05 /2021 5im 0,4466%
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'15/06/7023 Sim 0,4508%

15 /47 /2421 Sim 0.4551%

15/48/2413 Sim 0,4594%

15/ a9 /2023 Sim 0,4ô37%

15 / 10/2023 Sinr 4/ó81%
15/ 11/2021 Sinr 0,4727%

15/17/2423 Sim 0.4n2%

15/01/2424 5im 0,4818%

15/02/2024 5im 0,4865%

15/43 /2424 5im 0,4249%

15/44/2024 5im 0.4955%

15/05 /2074 Sim 0,5003%
'15/06/2074 Sim 0,5053%

15 /07 /2024 Sim 0,5104%

15 /08/7074 Sim 0,5155%

15 /09 /2024 Sim 0,5707%

15 / 10/2024 Sinr a _5759?,

15/ 11/2024 5im 0,5311%

15/ 12/2074 Sim 0,5361%

15/01/2025 5im o,5472't

15 /02/7025 5im 0,5479%
.15 /03 /2025 Slnr 0,4{]]0%

15 /44/2025 Sinr 0,5586%

15/ 05 /7025 5im 0,5645%

15 /06/2025 5im a,5744%

15/07/2015 5im 0,5765%
.15 /08/2025 5im 0,5827'.Á
.15 /09 /2025 Sinr 0,5889%

15 / 10/2025 Sim 0,5951%

15/11/2025 Sim 0,6018%

15/ 12/2015 Sim 0,6084%

15 /01/2026 0,6151%

15 /02/2026 5im 0,6219%

15 /03/7016 Sinr 0,5512%

15/44/2026 5im 0,ó351%

't5/05 /2426 SiDr 4,6422%

15 /0612026 5im 0,b495%

15 /07 /1016 Sim 0,6569%

1s /08/2026 Sim 0,6645%

15 /09 /2026 Sim o,6772%

15 /10/2026 Sim 0,6801%

15 /11/2026 Sinr 0.6880%

15/ 12/2026 Sim a,6967%

15/01/2027 Sim 4,7445%
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15/42/2427 Sim 0,7179%

15/ 03 /2027 Sim 0,619ó%

15 /04/2027 5im 0,7293%

15 /05/2027 Sim 0,7383%

15 /06/2027 Sim 0,7474%

15 /01/7077 Sinr a,7567%

15 /08/2027 5im 0,7661%

15 /09 /2027 Sim a.7758%

15 /10/2027 Sim 4.7857%

15/11/2077 Sim 0,7958%

15 /',t2/2027 Sim 0.8060t

15 /01/2028 5im 0.8166%

15 /07/7028 Sinr 0,8273%

15 /43 /2028 Sim 0,7484%

15/ A4/2A28 5im 0,8482%

15/45 /2428 Sim o,8597%

15/06/2078 5im 0,8713%

15/07 /7028 5im 0,8831%

15/08/1028 5im 0,8955%

15 /09 /2028 Sim 0,9080%

15 / 10/2028 Sim 0,9207%

15 /11/7028 Sinr 0,9318%

'15/12/2028 Sinr 0,9472%

15/01/2029 Sim 0,9ó09%

15 /0212029 Sim 0,9754%

15/03 /7029 Sim 0,8892%

15 /44/7029 Sim 1,0026*

15 /05/7029 5im 1,O177%

15 /06/2029 5im .t,0337%

15/07/2029 Sim 1,4494%

15/08/2029 5im 1,0653%

15/09 /7029 5im 1,0824%

15 / 1A /7029 5im 1,0992%

15 / 11/2029 Sim 1,11ó8%

15 /12/2029 Sim 1,1349%

15 /41/2030 Sim 1,1535%

15/0211030 Sim 1,1127%

15/03/2010 5im 1,0785%

15 /44/ 2010 Sim 1,2107%

15 /05/2030 Sim 1,1315%

'15 /06/2030 Sinr 1,2579%

15 /07 /2034 Sim 1,2754%

15/48/2430 5im 1,7971%

15/09/2430 Sim 1,3212%

I
o.

/\ liililli



15 / 10 /7030 Sim 1,3454%

15 /11/2030 Sim 1,3744%

15 / 17/2030 5im 1.3962%

15/01/2031 5im .t,4229%

15/02/1031 5im 1,4544%

15 /01/2031 Sinr 1,3456%

15 /44/2031 5im 1,5057%

15/05 /2A)1 5im .t,5367%

15/06/2031 Sim 1.5678%

15/07/7011 Sim 1,6005%

15 /08/2031 Sinr '1,6344%

15/09 /2031 Sim '1,6697%

15/10/2031 Sim 1,7063%

15/11/1031 Sim 1,7444%

15 / 12/2031 Sim 1.7844%

15/ 01/2012 Sim 1,8252%

15/02/2012 Sim 1,8682%

15 /03/2032 5im 1 ,7502%
15/44/2037 5im 1,9558%

15/05 /7012 Sim 2,c045%
15/06/2037 Sinr 1,0555%
'15/07/2032 5im 2,1088%

15/08/1032 Sim 7.1647%

15 /09/2032 5im 2.2234%

15 /10 /2032 5im 2,7850%

15/11/2012 Sim 2,3498%
'15 / 12/2032 Sinr 7,4181%
'15/01/2033 Sim 7,4901%

15/02/20]3 Sim 2,5661%

15/03/2c]3 Sim 1,4339%

15/04/2031 5im 2,7247%

15 /05/1033 Sim 7,814áI
15 /06/703) 5im 1,9102%

15/07/2031 Sim 3,0121%

15 /08/2013 Sim 3,1207%

15/09 /2033 Sim 3,7369%

15/ 10/2031 Sim 1,t615%

15 / 11/7013 Sim 1,4953%

15 / 12/2033 Sim 3,619ó%

15/01/2034 Sim 3,7954%
'15 / 07/2031 Sim 3,9644%
'15/03 /2034 Sim 3,8316%
'15/04/2034 Sim 4,3329%
15 /05/2034 Sim 5512%

@

[^

(^

G



15/06/2034 Sim 4,7914%

15/07/2034 5im 5,0574%

15/08/2014 Sim 5,3523%

15/09 /2034 Sim 5,6825%

15/ 10/2034 Sim 6,0541%

15/ 11/2034 Sim 6,4751%

15/12/2014 Sim 6,9577%

15 /01/2015 Sim 7,5144%
.15 /02/7035 Sim 8,1645%

15 /03/7035 5im 8,2945%

15 /44/2035 Sim 9,7851%

15/ 05 /2A35 5im r0,9000%

15/06/2035 5im 12,2930%

15/07/2015 5im 14,08127,

15 /08/2035 Sinr 16,4728%

ls /09 /2035 Sim '19,8175%

15/10/7035 Sinr 24,8358%

'15/ 11/2035 5im 31,2029%

15/ 12/2015 Sim 49,9494%

15/01/2036 5im 100,2820%
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15 /08 /1035 5im .16,4348%

17 / 09 /20)5 5im 19,7719%

15/ 10/2035 Sim 24,8458%

16/ 11/2035 Sirn 31,1433%

17 / 12/ 2035 Sim 49,8617y.

15/01/2036 5iÍn 100,0000%
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ÁNEXO I

rDEl{fl F|CAçÃO DOS CRÉDIOS t^.roBtLtÁRtos

Mês dê
Competêncià

Data de Oàta do Rêpàssê
à Securitizadora

50% Parcelã A
ToÍre 5

5(»6 Parcêlâ C
Torre 5 Vàlor Tot Í Parcêlãs A +

c

1 íev / 20 31/01/2010 15 /04/2020 RS 190.ó28.33 RS 197.650,44 Rs 388.27E,772 tnat /70 10/M/2020 15/ 05 /2020 RS 190 (,?A R5 197.650,44

RS 'l 97 Ásn dn
R§ 388.278,77

aú /20 11/05/2020 15 /06 /2070 Rs'ro-',,] RS 388.278,774 mai/20 30/06/ 2020 15 /07 /2020 R5 190.ó28,33 RS 197.650,44 RS 38E.278,775 jur/20 31/07 /2010 15 /08/2020 RS 190.628 :l r RS 197.650,44 ES 388.278,776 jvl/20 31/08/2020 -15/09 
/ 2020 RS 190.628,31 RS 197 .650 44

"5 
3A8.278,777 ago/20 30/09 /2020 15/ 10/2020 RS 190.6?8 1 R§ 197.650,44 RS 3aa-278,t78 set/20 71/ 10/2020 15/11/2020 RS 190.628 33 RS 197.650,44 R§ 38E.278,779 out/20 30/ 11/2020 15 / 12 /7020 R5 í90.ó28,13 RS 197.650,44 RS 388.278,7710 nov / 20 31/12/2070 15/01/2071 RS 190 6?8 ?1 Rs rE8.278,7711 dez/20 11/01/2021 15/ 02/2021 RS 190.628,31 R§ Í97.ó50,44 l§ 388.278,7712 )àn/21 28/02/2021 15/ 03/2021 RS 190.628,33 R5 197.650,44 R§ 388.278,7713 fey/21 31/03/2021 15 /04 /7021 R§ 190.ó28,31 R5 197 .650 ,44 R$ 388.278,77-14

.r,at /21 30/04/2071 15/05/ 2021 RS 197.ós0,44 R5 188.278,7715 abt /21 31/05 /2021 15 /06 /2021 ns rqo.oza,:: I ns rsz;5oJa- RS 388.278,7716 1 naitz1 I zotootzou '15/07/2021
R$ 190.628,33 R5 1e7.ó50lq,L Rs §e.275,n17 I jun/21 31/ 07 /2021 15 /08/7021 RS 197.650,«

I ns rez.oso,r.r
RS 38E.278,7718 juuZl 31/08/2071 15 /09 / )O)1 RS 190.ó28.13 R$ 388.278,7719 àgo/ 21 30/09 /7021 15 / 10/7021 RS 190.ó28,33 RS 388.278,7720 set/21 31/ 10/2021 15/ 11/7021 R5 190.628,33 R5 197.650,44 R§ 388.278,7721 ot)t/21 fo/1t/2021 15/ 12/2021 RS 190 Á7r 11 R§ í97.650,44

i n5 rez.rso.lr
R§ 388.278,7722 nov /21 31/17/2021 15/01/ 2022 RS 190.6?8',]1 RS 388.278,7723 dez/21 31/01/7022 15 /02/7022 R5 197.650,44 RS 388.278,7724 jàn/21 18/OZ/2022 15/03 /202? RS R5 197.65A,44 R§ 388.278.7725 fev /22 31/03/2022 15/04/1ú) RS 190.ó28,31 R5 197.650,44 R§ 388.278,77)6 màt /22 30/ u/2022 15/05/2022 RS 194 6?A RS 197.650,44 R5 38A.27A,7727

u
31/05/7022 15 /06 /2022 R5 190.628.33 RS 197.650,44 RS 388.278,77

mài /22 30/06/ 2022 15 /07 /2022 Âs 190.ó28,13 RS 197.6s0,44 RS 388.278,7729 jún/72 11/07 /2022 15/08/2022 R( R§ 197.ó50,44 R§ 388.278,77l0 júl/22 31/ 08/2022 15/09 /2022 RS 190.628,11 Rs 197.650,.44 Rt 3a8.27a,7731 ago/22 30/09 /2022 15/10/)07) RS 190.628,13 RS 197.650 44 RS 3E8.278,7732 set/22 31/10/2022 15/11/2022 R5 190.ó28.33 RS 197.650,44 R§ 3EE.278,77l3 out/ 2t 30/11/2022 15/ 12/2021 Rq R5 197.650,44 R§ 388.278,7734 no\ / 22 31/12/2072 '15/01/2023 R5 190.ó28,33 RS 197.6s0,44 RS 388.278,77l5 dez/27 31/01/1023 15 /01/2023 R5 190.628,33 I RS 197.6s0,44 R§ 388.278,77



36 jan/ 23 28 /02/2021 15 /O3 /202a Rs 190.ó28,Ji ] ns rçz.oso,« RS 388.278 77
37 Íev /73 3 t /03 /2073 '15 /04/7021 R§ 190.ó28,13 R5 197.ó50,44

RS 190.ó28,31 R5 197.ó50,44

RS 3E8.278,77
38 mat /23 30/04/1023 15/ 05/2023 R§ 388.278,77

abt /23 31/05/1023 15t06t2073

15/07/2021
Rs í90.628,13 I ns rgz.oso.q+

tRxroJrsJsT RÍr?lso14
tRs rro'urs::T Rs rrz.oso.44

R§ 388.278,77
4A mài/21t;,,- 10/06 /2023 Rs 3E8.278,77
i1l 31/O7/2021 15/08/2073 Rs 388.278,77:!) jrll2f 31/0A/2023 ) 1s/09/zoz} R§ r90.ó2B,li i RS 197.650,aa RS 188.278,77

ago/23 30/09 /1023 15/ 10/7023 RS 190.ó28,11 R§ t97.ó50,44 R§ 388.278,77
44 setiz: 

I
31/10/2023 15/ 11/2023 R5 Íe0.ó28,33 i RS 1e7.ó50,« R§ 388.278,77

out/ lJ 30/ 11/ 2023 15/ 12/2073 RS 190.ó28,33 R$ Í97.650,44 R§ 388.27E,77
46 nov /2] 31/12/2023

31/01/2024

28 /02/2074

31/O1t 7074
'30t04/2074

I rsrorrzoz.r I ns rso.oze.:: I RS 191.650,44
t5/02/zoz4 | RS 190.628,ll R§ í97.650,44
15/03/2024 I R5 í90.62S,13 RS 197.ó50,44
15/04/2024 | RS 190.ó28,13 RS 197.650,44
'15/05/2024 R5r90.628,11 RS 197.650,44
15/06/zoz4 | RS 190.ó28.j1 RS 197.ó50,44

RS 197.ó50,4,4

RS 388.278,77
47

48
dez/23
jà /24

fev /14

màt /24

R§ 388-278,77
Rs 188.278,77

49

50
R§ 388.278,77

RS 388.278,77
51 aú /24 31/05/7024

RS 388.278,71
52 mai/ 24 30/06/2024

Rs 388.278,77

54

un/ t4
rl/24

31/Ot /1074

31/O8/20?4 )

-t

30/09 / 2024

15/0a/2o11 I

tstogtzozq I

-+

15 / 10t 70?4

R5 190.ó28,33 I R5 1e7.650.44

RS 190.628,31 RS 1e7.650,44

RS 388.278,77

RS 3E8.278,77
ago/24 R5 190.628.11 R( 1s7 Á5n á1 RS 3E8.278,775ó ] set/24 J1/ 10/7024 15/11/2024 R5 190.ó28,31 R5 197.ó50.44 R§ 388.278,77
ort/24 )0/11/2024 15/ 12/7024 R5 190.628,11 R§ 197.650,44 RS 388.278,77

58

5'
noy /74 31/ 12/2074 15/01/2025 RS 190.628,33 RS 197 650 R5 3t8-278,77
oez/ t4
jàn/ 25

3-t /01/2025 15/ 02/2025 RS 190.628,31 RS 197.ó50,4! R§ 388.278,7760 28 /07/1025 '15 /03 /2025 R5 190.ó28,33 R5 197.650.44 RS 3E8.278,776l fe\ /25 31/01/ 7025 15 / 04/2025 RS 190.628,33 RS 197.ó50,44 R§ 388.278,77
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aNEXO t

DEGLARÂçÃo DA EtâtssoM pREvtsTA No tTEl.l i5 oO ANE(O t DA tNsTRUçÃo CVn N. 4i4l04

TRAVESSIÂ SECURmZADORA S.A., sociedàde anônima com sede na Cidade de Sáo pauto, Estado de São
Pauto, na RLla ConsetheiÍo Crispiniano, n. 105, conjunto 4j, sala 5, Repúbljca, CEp 010j7-001, inscrita no
CNPJ sob o n" 26.óO9.O5O/0OOt-64, neste ato representada na forma do seu Estatuto Sociâl (,.Etrj!§elê,,), na
qualidade de companhia emissorà dos certificados de Recebíveis rmobitiários dâ 34. série de sua r. Emissáo
("çE!" e "Emissáo", respectivamente), que seráo obieto de oferta públicâ de distribuiçáo, nos termos da
ln§truçáo da comiasáo de vaLoíes 

^.{obitiáÍios 
(,,cvM") n.476, de 1ó de janeiro de 2009, conforme atteradâ,

em que e a EANCO MERCANTIL DE INVEST}áENTOS S.Â., sociedade com sede na Cidade de Beto Horjzonte,
Ertado de t,tinas Gerais, nâ Ruà Rio de Janeiro, n" 654, 9. andar, Centro, CEp 30160-9Í2, inscrita no CNPJ
sob o n" 34.1ó9.557lOOOj -72, âtua como instituiçào jntermediária LídeÍ (.,Coordenador Lider") e a VóRTX
DISTR|BU|DoRA DE TíTULO5 E vALoREs 

^toBtlúRlos 
LToA., instituição Íinânceira, ; sede nà cidade de

São Pauto, Estado de Sáo paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Ljma, n" 2.22, 2" andar, c.i. 202, Jardim
Paulistano, CEP Ot4S2-000, inscÍita no CN,J sob o n" 22.610.500/0001-'8 atua como agente fiduciário
("aeente Fiduciário"), declara, para todos os Íins e eÍeitos, que verificou, em coniunto com o coordenador
Líder e o Agente Fiduciário, a legàlidade e ausêncià de vicios da operação, àlém de ter agido com diLigênciapâÍa verificar â verâcidade, consistência, correÉo e suficiênciâ das informaçôes prestâdas pela Emissora
no Termo de Secuítizaçáo de CráJitos lmobitiário! da Emissão.

5âo Paulo, 4 de março de 2020.

TRÁ

Nome:

Cargo:

vtNtctús B.8. S. SToPA

RG.: 30.393.860-2 SSPTSP

CPF.: 2l E,7r8.56C4, I
\

/)(\ tff:*I

Nome:

Cargo:
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ANEXO IV

oEcLÂMgo Do acENTE FtDUctÁRto pREvtsTA No tTE l l5 oo aNExo t DA tNsTRUçÁo cv^{ No 4í4104

VORTX D|STR|BU|DORÁ DE TITULOS E VALORES 
^lOBtLtÁRtOS 

LTDÂ., instituição finônceirà, com sede na
Cidade de São Pauto, Estado de Sâo pauto, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, noZ.Z77, Z. andar, cj. 202,
Jardim Paulistano, CEp 0í452.000, inscrita no CNPJ sob o n" 22.ó1O.5OO/0001-88, neste ato representada
na forma do seu Contrato Sociat (,,Aiente Fiduciário,,), na qualidade de agente fiduciáío da oferta púbtica
de distribuiçâo dos certificados de Recebíveis lmobitiárjos da 34" série da 1. Emissào (..çEI,,e.,Emjssão,,,
respectivamente) da TRAVESSIA SECURITIZADORÁ S.A., socjedade anônima com sede na Cidade de São
PàuLo, Estado de Sào pauto, na Rua Consetheiro Crispiniano, n. 105, con)unto 4j, saLa 5, República,
CEP 01037-00í, inscrita no CNPJ sob ô n" 2ó.609.050/000í.64 (.,Emissora,,), nos termos da lnstruçáo da
Comissào de Valores MobitiáÍios n.476, de tó de janeiro de 2009, coníorme atterada, em que e o BÂNCO

^4ERCANTIL 
DE INVESTI^IENTOS S.A., sociedade com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas

Gerais, na Rua Rio de Janejro, n.654,9" àndar, Centro, CEp 30160-912, jnscrita no CNPJ sob o
n' J4.169.5r7 / 0ú1-72, atua como institujçào intermediária tíder (,,Coordenador Lider,,), dectãra, pâra
todos os fins e efejtos, que verifiaou, em conjunto com a Emissora e o Coordenâdor Lídêr, â legatidade e
ausência de vícios dâ operàçáo, aLém de ter àgido com ditigência para verificar a veracidade, consistência,
correçáo e suficiêncja das jnformàçôes prestadaZeta Emissorà no Termo de Sêcunu?âção de Cr&itos
lmobiLárlos da Emrssáo.

marco de 2O2o. --J
,',/ 

-

DISTRIBUI DE TITULOS E VALO IO5 LTDA.

Nome:

Cargo: f
"nâ 

ÊuÉü óo JÉ, §ort! üte,A3

fiG rs46t80200s3
oô9.635.a43'24

GROLINE ISUCHIVÊ'r'i 
r',\

RG 36 2tli f1' ',u

CPF 381 51a iÂÚ'r''

'//)1 U
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oECLARAçÂO DE |NEX|STÊNC|A DE CONFLTTO DE |}{TERESSES

AGENTE FIDUCÁRIO CADASÍRADO NA CVM

O Agente Fiduciário à s€!!ir identificàdo:

da oferta púbtica com esforços restritos do seguinte vator mobitiáho:

Declarã, nos termos da lnstruçâo da

conforme alteradâ, a não existênciâ

de agente fiduciário para a

imediatamente, à Bl S.A. - Brasjt,

atterar refeídâ situaçào.

Comjssâo de VâLores MobiLjárjos n" 583, de 20 de dezembro de 2016,
de situâçáo de confhto de jnteresses que o tmpeçà de exercer à íunçào
ssya acima indicàda, e se compromete a comuntcar, formàl e

â ocorrência de qualquer.Íato superveniente que ven

ulo, 4 de março de

IDORA DE LOSEV

Ágente Fiduciório

""í

l
Nomei

Cargo: Ána EU{]&iü d€ J€E! SqE üprw
RG 1546180200G3

c09.635.843-24
CAROLINE TSUCHIYA SILVA

RG 35 2a9 6lo{
cPF 381 514 66a-m

Nome:

Cargo:

Raáo Social: DISTRIBUIDORÀ DE E VALORES 

^4õ8tLtÁRtOS 
LTOÀ

Endereço: Avenida Erigadeiro Farià Ljmà, n 2.277 , Z, andat , cj. ZO2, Jardjm pautistano,
CEP 01452-000, Cidôde de Sáo paulo, Estado de São paulo

CNPJ n': 22.610.500/OoOt -88

RepÍesentado neste ato poÍ seu diretor estatutário: Ana Eugênja de Jesus Souza eueiroga
Número do Documento de ldentidade: 15.4ó1.S02-l , SSp/Sp
CPF no: 009.ó35.84i-24

vatortt%
Número da Emissáo: í.
Número da Série: i4.
Emissori TRÀVESSIA SECURITTZADOM S.A.

Quantidade: 47.189 (quarenta e sete mil, cenlo e oitenta e nove) CRI
vaLor TotaL da série: R§ 47.189.000,00 (quarenta e §ete milhôes, cento e oitenta e nove mit
reais), na dâta de emissào

Forma: Nominativa e escrituÍal
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ÂNEXO V

oEcLÂMçÃO DO COORDEà{ADOR LíDER PREVISTA NO tTEl,l í 5 DO ANEXO DÂ TNSTRUçÂO CVI No

414tO4

B^NCO 
^{ERCANÍIL 

OE INVESÍ|MENTOS S.A., sociedade com sede nâ Cidade de Beto Horizonte. Esrâdo dê
Minas Gerais, na Rua Rio de Janeiro, n' 654, 9o andâr, Centro, CEp 3Oj6O 912, inscrita no CNP.J sob o
n" 34.1ó9.557/0001-72, neste àto represêntado na forma de seu Estatuto Sociàt (..Coordenador Lrder,,), na
quàtidade de instituiçào intermediáaa rider da oferta púbtica de distribuiçào dos certificados de Recebiveis
hobitiários dà 34: Série da 1à Emissão (..egl,, e ..Emissão,,, respêctivamente) da TRÂVESSTA
sEcuRlrlzÂDoM s.4., sociedâde anônima com sedê na cidade de são pauro, Estâdo de são pauro. na Ruâ
conserheiro crispiniano, n'105, conjunto 43, sata 5, Repúbtica, cEp 01037-001, inscrita no cNpJ sob o
n' 26.609.050 /0001 _64 f'Emissora"), nos termos da rnstruçào da comissão de valores Mobiriários n,47ó, de
1ó de janeiro de 2009, coníorme atterada, dectara, para todos os fins e efeitos, que verificou, em conjunto
com a Emissora, a tegatidâde e âusêncià dê vicios da op€raçào, atém de ter àgido com ditigência para
verificar à veracidade,.onsistência, correção e suíiciência das iníormações prestadas pela Emissora ôo
Íermo de Securitizaçào de Crédjtos hobitiários da Emhsão.

Pauto, 4 de mãrço de

LDII

J0l0 r$f ffi) cA §{.lA
urÀÊÍoR

tboúrllDdo
Obío, ,rt! UarbCargo:

\7

Cargo:
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ÂNEXO Vt

oEcLÂRAçÁo DÂ tNsTÍTUtçÁo cUsToDtANTE DA cct Nos TER ros Do paúGRAFo úNrco Do aRTtco 23

DA LEt N. 10.931/04

vóRTx DtsTRtButDoRA DE TíTULos E vÂLoREs 
^4OBtLúRtOs 

LToA., instituiçáo financeira, com sede na
Cidade de 5áo PauLo, Estâdo de São pau to, na Avenida BÍigadeiro Faria L\mà, n" Z.Zn , 7. andat , cj. ZOZ,
Jardim Paulistano, CEP 0Í452-000, inscrita no CNPJ sob o n.22.610.500/0001-88, neste ato representada
na forma do seu contrato s.ciaL ("rnstituicão custodiânte"), na quatidade de instituiçáo custodiante do
lnstrumento Porticurar de Emitsõo de céduros de crédito lmob iário Frocionórios, sen 

'orontio 
Reol

Imobiliório, sob o Formo Escriturol e Outros Avenços firmado, êm 4 de março de 2020, entre à TPúVESSIA
SECURITIZÀDORA S.4., sociedade anônima com sede na Cidade de Sáo paulo, Estado de Sáo pauto, na Rua
Conselheiío Crispiniàno, no tO5, conjunto 41, saLô 5, República, CEp 010i7-001, inscnta no CNPJ sob o
n" 26.609.050/ 0001 -64 ("Emissora',), e a lnstituição Custodiânte (,,Escriturâ de Emissão,,), poÍ meio do qual
foram emitidàs a Cájutâ de Crédito tmobiLiário n. 01 identificada no reíerido instÍumento (,.CqI,,),
DECLAM, para os fins do parágrafo único do artjgo 2J da Lei n" t0_931/(N, que lhe foi entregue para
custódia a Escritura de Emissáo e que a ccl se encontra devidamente vincutada aos certificados de
Recebíveis lmobiLiários da 34. serie da .t. Emjssào (,.gEl,,e .,Emissáo,,, rêspectivamente) da EÍnissora, sendo
que os cRr Íorâm Lastreados peta ccl por meio do Termo de securitizaçâo de créditos rmobiLiários da
Emisúo, firmado êntre â Emissora e a lnstituição Custodiante, na quatidàde de agente íiduciáÍio (,.Termo
de 5e(uritizacáo"), tendo sido instituído o regime fiduciário peta Emissora, no Termo de securitizaçã.,
sobre a CCI e os créditos imobitiário5 que etas representam, nos termos da Lei no 9.514197, regime
fiduciário que orâ é registrâdo nesta lnstjtuiçáo Custodiante, que dêctara, aindâ, que o Termo de
Securitizàçào e à Escritura de Emissáo, por meio da quat a CCt foi emitidâ, encontram-se registrado e

s terÍnos do artigo 18, § 4" e parágrâÍo único

'/

de 2020.

lnstítuiçõo C

custodiada nesta tnstjtuiçào CuÍodjante, respectivamente; no
do artigo 21, da Lei n'10.931/04. ,"/''

Paut5áo O/ Ide/4 d

/,

A1a tu.Éfu de ,l6oa §üaa ürairw
RG 1S46180200G3

aô0 Âl5.R4t-14

TARO'JNE ISUCHIYA SILVA

RG 16 289 6ItÉ
cPF 381 514 668-20

Nome:

Cargo:

YT

Nome:

Cargo:

t,



ÂNEXO V[

ouTRÂs E .íSSoES COM Á ATUAçÁO DO ÂGENTE FtOUCtARtO

-ft,odjo-
N/09nO21

6ar.nr6

CR ÍRÁVE5SIÂ

SECURITIZADORÁ 5.A,

14 t00
1 15t49/2A17 Alienaçáo Fiduciária de lmovet,

Cessáo Frdutiáriô de oÍeitos

IredrtoÍios, Aval, FundoTRAVESSIÁ

srcuRtTtzÁDoM 5_Á.

18603r8923 8.919 000,00 8.919

r.8n

5 1)147 t2A18 7014117027 LOTT 5

SECURITIZÁDORÁ S,A

18G03r3929 3.822 000,00 1l/071101a 70/a7 t7a29 LOTE 5 r'drmpleite

SECI]RITIZÁOORÁ 5,A.

1811208617 12 448

1

17/17/2018 zatazt2a2S FITTING ÀvàI, Fiança, Alie.àçào FidGiána

de lmovel, Ce$áo Fiductária de

DÍêitos C.editôrios

5EC URITIZÁDORA S,Â

5 ll5 000,00 5 ll5

15.650

FITTING rrança, rvat, arien-!ãã nariEri-
d. lmoveL. Cesâo Fr.lu.,ànÀ dê

Dreiiôs Creditoíos

SECURITIZ4DORÁ 5.Â,

19E0963002
11/0r17019 10to1/7074 Fiânça, Alieôaçâo Fidlciána de

SECURITIZÁDOM 5 Â,

19G081s159 r9.000.000,00 19 000 10

r1

31/O7 t2019 10/03t2073 AvôI, CBrão Fiduc,ària de oireitos

Creditorios, Àlienação Fiduoária de

5EC URrÍlZÀDORA S.Â.

19G08ttTó0 9 5m m0,00 9 500

1.500,00 %

Ávat, Áljenação Fidu.rária de

lmovel. Cetsão Fidu.iárià dê

Di.ertos Creditorios

sEclJRrIlzÁDoM S.Á.

19t0755306 13 900 12 t0/09/2019 20/01t7022 Cessao riduciária dê Dúêito§

C Íeditorios, Âliéraçáo Fidu.iána de

lmovel, Hipote.a de tmovel

^ 
l,üi;i
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aNE(O V

^,INUTA 
ÂD|TAIIENTO AO TERl.iO DE SECURtTtZÂçÃO

[.] aDITÂMENTO AO TERI O 0E SECURTTTZAçÁO DE CRÉD|TOS t^lOBtLtÁRtOS DA 34. SÉRE DA í. EMTSSÃO

DA TRAVESSIA SECURTTIZADORA S.A.

Peto presente [.] Aditomento ao Termo de Securitizoçõo de Créditos lmobiliários do 34o Série do to
Emissõo do Travessio Securitizodoro S.À. (,.Aditamento',) e na methor forma de direito, às pânes:

I - PARTES

TRAVESSIA SECURÍTIZADOM S.4., sociedàde anônima com sede na Cidade de São paulo, tstâdo de Sào
Pauto, na Rua Conselheiro Crispiniano, no .t05, conjunto 43, sâla 5, Repúbtica, CEp 01037-OOí, inscritâ no
CNPJ sob o n'26.ó09.050/0001-64, neste àto representada na forma do seu Estàluto SociaL (..Emúsora,,); e

vÓRTx DtsTRtBUtDoM oE TÍTULos E vALoREs MoBtLtÁRtos LTDÂ., institujção íinancerra, com.ede nà
Cidade de 5ão PauLo, Estado de Sâo pauto, na Avenida Brigadeiro Faria Limà, n,2.277,2" àndat, cj. ZO2,
Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNP.J sob o no 22.ó1O.5OO/OOO1_88, neste ato representada
nà forma do seu Contrato Socjat (..Âeente Fiduciário,,).

(a Emisaora e o Agênte Fiducjário adiante denomjnàdos em conjunto como ..partes,, e. individuâl ê
indistintamente, como,,Pêt:tC,,).

lt - coNstoERÀçóES PRELTMTNARES

integrantes da contraprestaçáo pecuniária devidas peLo Estado Sáo paulo (.,Devedor,,) no âmbito do
Contrato de PàrceÍia Público-privada SH n. OO1/20Í5, cetebrâdo entre a Cedente, o Devedor, a
Companhja Pautista de parcerias - Cpp, na quatidade de interveniente fiadora, e a Companhia de
Desenvotvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sáo pauto _ CDHU, na quatidade dê
interveniente, em 23 de março de 2015, rêndo por objero, entre outros, a conce§sâo administrativa
para a jmptantação de hâbitações de interesse sociat e de habitâções de mercado poputâr na regtáo
central da Cidade de São pauLo (,,Contrato de ppp,,), pagôs mensâlmente pelo Devedor,

(i) em 4 de mârço de 2020, a ppp HÂB|TÂC|ONÂL Sp LOTE í S.A., sociedàde anônima com sede na
Cidade de 5ão Pauto, Etado de São paulo, nâ Rua Fjdêncio Ramos, n" 302, conjunto 64-A, Vita
otímpiâ, CEP 0455í-0i0, inscrita no CNPJ sob o n.21.876.833/000í-90 (,,Cedente,,), por meio da
celebraçáo do rnstiumento porticurar de controto de cessõo de créditos tmob ionos e outro' Ç
Ávençal ("ço!lta!9__plg_.,]:ê!ú") cedeu à Emissora pàrte das parcetas fixas de remuneraçáo /



(ii)

relativamente às unidades habitacionais entregues pela Cedentê e aceitas pelo Devedor, que

compõem o empreendimento imobitiário "Condomínio Residenciat Jútio Prestes l, Torre 5",

catculadas na forma do item 7.1. do Contrato de PPP, no vator, nesta data, de RS 147.545.930,70

(cento e quârenta e sete miLhões, quinhêntos e quarenta e cinco mit, novecentos e trintâ reais e

setenta centàvos), correspondente âo ftuxo determinado de pagamentos descrito no Anexo I do

Contrato de Cessào, bem como todos os respectivos ace5sórios nos termos do Contrato de PPP, tais

como atuaLização monetária, encargos moratórios, muttas, penaLidades e eventuais indenizaçôes,

GaÍantias do Devedor e demais encargos contrâtuâis e legais ("çÍtli!9lbqUüéfi9!");

em 4 de março de 2020, a Emissora, por meio do ,nstrumento Particular de Emissõo de Cédulos de

Crédíto lnobiliário Frocionórios, Sem Gorontio Reol lmobiliório, sob o FoÍmo Escriturol e Outras

Ávenços Í"EgÍtU4lqEEE!a9lE-.lGI"), emjtiu 2 (duas) c&utâs de crÁiito imobiliáno ("çç!")

frâcionáriâs, representativas, em conjunto, dos Crálitos lmobiliános, tendo instituído regime

fiduciário sobre as CCl, a fim de lastrear a emissáo de certificados de recebíveis imobiliários

("CRl"), emissáo essa que foi devidamente aprovada nos termos de seu Estatuto Sociat, inclusive

com a criação dê pâtrimônio separado, conforme o disposto no Tetmo de Securitizoçõo de Cíéditos

lmobiliários do 34a Série do 1a Emissõo do Írovessio Securitizodoro S.Á. ceLebrado em 4 de março

de 2020 entre a Emissorà e o Agente Fiduciário ("Termo de Securitizacão");

tendo em vista o pâgamênto de parte dos Créditos lmobitiários pelo Devedor, a Cedentê fãz rus, nos

termos da Ctáusuta 5.3 do Contrato de Cessáo, à reduçáo do Vator Totàt da Garantia, de modo qLre

o Vôtor Total dâ Garantia deverá seÍ equivalente ao satdo devedor atualizado dos CRl, nesta data,

raáo peta quat resoLvem as Partês cetebrar, na forma dâ CláusuLa 5.3.1 do Íeímo de securitjzaçáo,

o presente Aditamento, de forma a âjustar o Valor Totat da Garantia.

ResoLvem as Partes, na melhor formâ de direito, celebrar o presente Âditamento, que se regerá petas

cLáusulas e condiçóes a seguÍ.

- CúUSULAS

cúusuLA PRt^,rEtM - DEF|NtçóEs

1.1. Os termos iniciados em letrâ maiúscuta e náo definidos neste Aditamento têm o significado que lhes

foi àtribuído no Termo de Securitizaçáo.

CúUSULA SEGUNDÂ. oBJETo

2.1. Considerando o quânto indicado no item "(iii)" das Considerações Prelimjnares deste Aditâmento,

as Partes resotvem, de comum acordo, ajustar a redaçáo da Cláusula 5.3 do Termo de Securitizaçáo, que

passará a vigorar da segujnte forma:

(iii)

f
I

',J



"5.3. Volor dos Gorontios: Sem prejuízo dos otuolizoções opliaóveis, os gorontias cedidos

gorontem o volor, rpsto doto, de RS [.] ([.]) ("yg!91_I9!9!_dg_ç9!SfijS") e o volor certo, Íixo e,

nesto doto, determinodo de RS [.] úl) oo ll],ês da aontroprestoçõo pecuniório correspondente oos

Empreendimentos, monetoriomente reojustodo pelo mesmo critério e períodos previstos poÍo o
pogomento de omortizoção e juros nos teímos deste Teímo de Se.uíitização ("Volor Mensal do

Gotontio") os quois são consistentes, rcspectivomente, com (i) o volor nomirpl dos Créditos

lmobiliáÍios cedidos, que rcpÍesentam o somatório do Íluxo de pogomentos reproduzido no Anexo

I do Controto de Cessõo; e (ii) com o prestoçõo mensol de omortizoção e júros deÍinido nos

termos deste Termo de Securitizoçõo."

CúUSULA TERCEIRÀ - RATIFIcAçÓEs

3.1. Permânecem inaLterâdâs as demais disposjçóes anteriormente firmadas que náo apresentem

incompatjbilidade com este Âditamento, as quais sáo neste ato ratificadas integratmente, o que inctuj, mas

náo se timita, às dectaraçôes prêstadas petâs Partes no Íermo de SecuritizaÇáo, obrigando-se as Partes e

seus sucessores âo integral cumprimento dos seus termos, a quatquer títuto, âo integraL cumprimento dos

seus têrmos.

CúUSULA QUARTA - REGISTRO

4.1. O prêsênte Aditamento será rêgistrado nâ lnstituiçáo Custodjante da CCl, nos termos do parágràfo

único do artigo 23 da Lei n" 10.931/04.

CúUSULA QUINTA - FORO

5.1. As Partes eLegem o foro da Comârca de 5áo Pâuto paÍa dirimir quaisquer dúvidas ou questões

de€orrentes deste instrumento, com renúncia a quatquer outro, por mais privilegiado que selà,

Este Aditamênto é firmado em 2 (duas) úas, de iguâL teor e forma, na presença de 2 (duas) têstemunhas.
[,

I
Sáo Pauto, [.] de [.] de [.].

(As ossinoturos seguem nos póginos seguintes, )

(Restonte desto prigino intencionolmente deixodo em bionco.) q

./\ ili;íii



(Página 1/1 de assinaturas do [.] aditamento âo Íermo de securitização de crédiros hobiliários da 14.
Série da 1'Emissáo de Certificados de Recebíveis lmobiLiários da Travessià Se€uritizadora S.A., firmado
entre a Travessia securitizadora s.a. e â vórtx Distribuidora de Títutos e vatores Mobiliários Ltda. em [.] de

t.l de hl.)

Nome:

Cargo:

Emissoro

Nome:

Cargo.

Nome:

Cargo:

Agente Fiduciário

Nome:

Cargo:

TESTEÀ{UNHAS:

Nome:

RG:

CPF / MF:

Nome:

RG:
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