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TERMO DE SECURITIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 169' SERIE DA P EmissAo DE 
CERTIFICADOS DE RECEBlVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

I — PARTES 

Pelo presente instrumento particular, as partes: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcAO, sociedade anonima corn sede na cidade de Sao 
Paulo, estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 4.440 — 110  andar, parte, Itaim Bibi, CEP 
04538-132, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda ("CNPJ/MF") 

sob o n.° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Emissora" ou 
"Securitizadora"); e 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituicao 
financeira corn sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n.° 
4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 

17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciario"). 

(adiante designados ern conjunto a Emissora, o Agente Fiduciario e os investidores que vierem a subscrever 
ou adquirir os CRI como "Partes" e, isoladamente e indistintamente, como "Parte"). 

Firmam o presente "Termo de Securitizacdo de Creditos Imobiliários da 169° Serie da 1" Emisseio de 
Certificados de Recebiveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitizacdo" ("Termo de 
Securitizacao" ou "Termo"), para vincular as CCI (conforme abaixo definidas) aos Certificados de 

Recebiveis Imobiliarios da 169a Serie da 1' Emissao da RB Capital Companhia de Securitizacao, de acordo 
corn o artigo 8° da Lei n.° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme em vigor, a Instrucao da Comissao 
de Valores Mobiliarios ("CVM") n.° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme em vigor ("Instrucao CVM  
n.° 400"), e demais disposicoes legais aplicaveis e as clausulas abaixo redigidas. 

II— CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES 

1.1. Exceto se expressamente indicado: (i) palavras e expressoes iniciadas em maiusculas, nao definidas 

neste Termo de Securitizacao, terao o significado previsto abaixo ou nos Prospectos; e (ii) o masculino 
incluira o feminino e o singular incluird o plural. 

"Agencia de Classificacao de 
Risco" 

FITCH RATINGS BRASIL LTDA., agencia de classificacao de risco corn 
sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praca 

XV de Novembro, n° 20, sala 401 B, Centro, CEP 20.010-010, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 01.813.375/0001-33. 
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"Agente Fiduciario" ou Significa a PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TETULOS E 

VALORES MOBILIARIOS, acima qualificada. "Custodiante" 

"Ajuste do Valor da Cessao" Tern o significado previsto na Clausula 3.6 deste Termo. 
"Amortizacao de Principal" Significa a amortizacao de principal incidente sobre o saldo do Valor 

Nominal Unitario dos CRI, conforme descrita na Clausula 4.1., item 
	  XX deste Termo. 
"Amortizacao Extraordinaria" Tern o significado previsto na Clausula 5.1. deste Termo. 
"ANBIMA" Significa a Associacao Brasileira das Entidades 	dos Mercados 

Financeiro e de Capitais, pessoa juridica de direito privado corn sede 

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

Republica do Chile, n.° 230, 13° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
34.271.171/0001-77. 

"AnUncio de Encerramento" Significa o "Anancio de Encerramento de Distribuiccio Pz,iblica da 
169 Serie da 1° Emisseio de Certificados de Recebiveis Imobiliarios 
da RB Capital Companhia de Securitizaceio", na forma do artigo 29 e 
do artigo 54-A da Instrucao CVM 400. 

"AnUncio de Inicio" Significa o "Anancio de Inicio de Distribuiceio Pablica da 169a Serie 
da 1 a  Emisseio de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB 
Capital Companhia de Securitizacao", nos termos do artigo 52 e do 

	  artigo 54-A da Instrucan CVM 400. 
"AplicacOes Financeiras Qualquer um dos seguintes investimentos: (a) titulos pUblicos federais, 

corn liquidez diaria, (b) certificados de depositos bancarios corn 
liquidez diaria emitidos por instituicoes financeiras que tenham a 

classificacao de risco igual ou superior a AAA em escala nacional, 

atribuida pelas agencias Standard & Poor's e/ou Fitch Ratings e/ou 
Aaa 	pela 	Moody's 	Investors 	Service, 	ou 	qualquer 	de 	suas 
representantes no Brasil; e (c) operacoes compromissadas, realizadas 
junto a qualquer instituicoes financeiras que tenham a classificacao de 
risco igual ou superior a AAA em escala nacional, atribuida pelas 
agencias Standard & Poor's e/ou Fitch Ratings e/ou Aaa pela Moody's 
Investors Service, ou qualquer de suas representantes no Pais, que 

sejam resgataveis de maneira que estejam imediatamente disponiveis 
na Conta Centralizadora. 

Permitidas" 

"Assembleia de Titulares de A assembleia geral de titulares de CRI, realizada na forma da Clausula 
Treze deste Termo. CRI", "Assembleia Geral" ou 

"Assembleia" 

"Aviso ao Mercado" Significa o aviso 	divulgado em 19 de dezembro nos websites da 
Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, informando os termos 
e condicoes da Oferta, nos termos do artigo 53 e do artigo 54-A da 
Instrucao CVM 400. 
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"B3 (segmento CETIP Significa a B3 S.A. —Brasil, Bolsa, Balcao (segmento CETIP UTVM), 
entidade 	administradora 	de 	mercados 	organizados 	de 	valores 
mobiliarios, autorizada a funcionar pelo BACEN e pela CVM. 

UTVM)" 

"B3" Significa a B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcao, entidade administradora 
de 	mercados 	organizados 	de 	valores 	mobiliarios, 	autorizada 	a 
funcionar pelo BACEN e pela CVM. 

"BACEN" 0 Banco Central do Brasil. 
"Banco Significa o BANCO BRADESCO S.A., instituicao financeira corn sede 

na cidade de Osasco, estado de Sao Paulo, no nude° administrativo 

denominado "Cidade de Deus", s/n.°, Vila Yara, CEP 06029-900, 
inscrito no 	CNPJ/MF 	sob 	o n° 	60.746.948/0001-12, 	ou outra 
instituicao financeira que venha substitui-lo nessa funcao, contratado 

pela Emissora para operacionalizar o pagamento e a liquidacao de 
quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares de CRI 

responsavel pelas liquidacOes financeiras da Emissora. 

Liquidante/Mandatario" 

"Boletim de Subscricao" Significa cada boletim de subscricao por meio do qual os titulares de 
CRI formalizarao a subscricao dos CRI. 

"CCI Localiza" Significa a Cedula de Credito Imobiliario, serie "RBLZ", numero 

sem garantia real imobiliaria, sob a forma escritural, a ser 

emitida pela Cedente por meio da Escritura de Emissao de CCI, de 
acordo corn as normas previstas na Lei n.° 10.931, representativa da 
integralidade dos Creditos Imobiliarios Localiza 

"CCI Localiza Fleet" Significa a Cedula de Credito Imobiliario, serie "RBLZ", numero 

sem garantia real imobiliaria, sob a forma escritural, a ser 
emitida pela Cedente por meio da Escritura de Emissao de CCI, de 

acordo corn as normas previstas na Lei n.° 10.931, representativa da 
integralidade dos Creditos Imobiliarios Localiza Fleet. 

"CCI" significa a CCI Localiza e a CCI Localiza Fleet, quando referidas em 
conjunto. 

"Cedente" Significa a RENTAL BRASIL ADMINISTRACAO PARTICIPACAO S.A., 

sociedade an6nima de capital fechado, corn sede na cidade de Belo 
Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de 

Vasconcelos, n° 377, Bairro Cachoeirinha, CEP 31150-000, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 16.840.861/0001-18. 

"CETIP21" Ambiente de custodia eletronica e negociacao secundaria de ativos de 
renda fixa, administrado e operacionalizado pela B3. 

"Codigo ANBIMA" C6digo ANBIMA de Regulacao e Melhores Praticas para as 
Atividades Conveniadas, atualmente em vigor. 

"Codigo Civil Brasileiro" Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme em vigor. 
"COFINS" Significa a Contribuicao para Financiamento da Seguridade Social. 
"Conta Centralizadora" A Conta corrente n.° n.° 5.324-4, agencia 3381/2, do Banco Bradesco, 

de titularidade da Emissora. 
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"Conta Livre Movimentacao" A Conta corrente n.° 51845-0, agencia 2011, no Banco Bradesco, de 
titularidade da Cedente. 

"Contrato de Cessao" Significa 	o 	"Instrumento 	Particular 	de 	Gesso° 	de 	Creditos 
Imobiliarios e Outras Avencas", celebrado em 02 de fevereiro de 2018, 
entre a Cedente, a Emissora, a Localiza e a Localiza Fleet, por meio 
do qual os Creditos Imobiliarios, representados integralmente pelas 

CCI, foram cedidos pela Cedente a Emissora. 
"Contrato de Distribuicao" Significa o "Contrato de Coordenacao, Colocaciio e Distribuicao 

Pablica de Certificados de Recebiveis Imobiliarios, Sob o Regime de 

Garantia Firme de Colocacdo, da 169' Serie da la Emisscio da RB 
Capital Companhia de Securitizacao", celebrado em 18 de dezembro 
de 	2017 	entre 	a 	Emissora, 	a 	Cedente, 	as 	Devedoras 	e 	os 
Coordenadores. 

"Contrato de Locacao Significa o "Instrumento Particular de Contrato de Locaciio de 
Imovel Para Fins Nei° Residenciais" celebrado entre a Localiza e a 
Cedente em 22 de setembro de 2017, por meio do qual a Cedente 
alugou a Localiza os andares 10, 2°, 6°, 9° ao 12° e 16° ao 25° do 
Imovel. 

Localiza" 

"Contrato de Locacao Significa o "Instrumento Particular de Contrato de Locacao de 
'mai/el Para Fins MI° Residenciais" celebrado entre a Localiza Fleet 
e a Cedente em 22 de setembro de 2017, por meio do qual a Cedente 
alugou a Localiza Fleet os andares 30  ao 5°, 7°, 8° e 13° ao 15° do 
ImOvel. 

Localiza Fleet" 

"Contratos de Locacao" Significa o Contrato de Locacao Localiza e o Contrato de Locacao 
Localiza Fleet, em conjunto. 

"Controle" (bem como os Significa a definicao prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por 
Acoes. correlatos "Controlar" ou 

"Controlada") 

"Coordenador Lider" Significa o BANCO ITAt BBA S.A., instituicao financeira integrante 
do sistema de distribuicao de valores mobiliarios, corn sede na cidade 
de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
n° 3.500, 1°, 2°, 3° (parte), 4° e 5° andares, Itaim Bibi, CEP 04.538-

132, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.298.092/0001-30, atuando na 

qualidade de instituicao intermediaria no ambito da Oferta. 
"Coordenadores" Significam, em conjunto, o Coordenador Lider e a XP. 
"Participantes Especiais" Significam as instituicoes financeiras autorizadas a operar no sistema 

de distribuicao de valores mobiliarios para participar da Oferta na 

qualidade de participantes especiais, que poderao ser convidadas no 

ambito da Oferta pelos Coordenadores, sendo que, neste caso, serao 
celebrados os contratos de adesao, nos termos do Contrato de 
Distribuicao. 
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"Creditos Imobiliarios": 
Significa 	o 	Creditos 	Imobiliarios 	Localiza 	Fleet 	e 	os 	Creditos 
Imobiliarios Localiza, em conjunto. 

"Creditos Imobiliarios Significa o montante dos Creditos Imobiliarios Totais Localiza Fleet 
que for devido no Periodo Securitizado. Localiza Fleet": 

"Creditos Imobiliarios Significa o montante dos Creditos Imobiliarios Totais Localiza que 
for devido no Periodo Securitizado. Localiza": 

"Creditos Imobiliarios Totais Significa os alugueis anuais, no valor de R$11.904.000,00 (onze 

milhoes, novecentos e quatro mil reais), devidos a partir de 20 de 

novembro de 2018 e corn vencimento em 20 de novembro de 2037, 

bem como todos e quaisquer outros direitos creditorios devidos pela 

Localiza Fleet em virtude do pagamento dos alugueis, a partir da 

referida data, nos termos do Contrato de Locoed() Localiza Fleet, 
incluindo a totalidade dos acessorios, tais como atualizacao monetaria, 
encargos 	moratorios, 	multas, 	eventuais 	indenizaceies 	e 	outras 
penalidades 	e/ou 	direito 	de 	regresso, 	garantias, 	reembolso 	de 
despesas, custas, honorarios e demais encargos contratuais e legais 
previstos no Contrato de Locoed() Localiza Fleet. 

Localiza Fleet" 

"Creditos Imobiliarios Totais Significa os alugueis anuais, no valor de R$25.296.000,00 (vinte e 
cinco milhoes, duzentos e noventa e seis mil reais), devidos a partir de 

20 de novembro de 2018 e corn vencimento em 20 de novembro de 

2037, bem como todos e quaisquer outros direitos creditorios devidos 
pela Localiza em virtude do pagamento dos alugueis, a partir da 

referida data, nos termos do Contrato de Locacao Localiza, incluindo 
a totalidade dos acesseirios, tais como atualizacao monetaria, encargos 
moratorios, multas, eventuais indenizacoes e outras penalidades e/ou 
direito 	de 	regresso, 	garantias, 	reembolso 	de 	despesas, 	custas, 
honorarios e demais encargos contratuais e legais previsto no Contrato 
de Locacao Localiza. 

Localiza" 

"CRI" Significam os CRI da 169a serie da P emissao da Emissora que terao 

como lastro os Creditos Imobiliarios representados integralmente 
pelas CCI, nos termos dos artigos 6° a 8° da Lei n.° 9.514. 

"CRI em Circulacao" Significam todos os CRI subscritos e integralizados e nao resgatados, 

excluidos os CRI que a Emissora, as Devedoras ou a Cedente 
eventualmente sejam titulares ou possuam em tesouraria, os que sejam 

de titularidade (direta ou indireta) de empresas ligadas a Emissora, as 

Devedoras, a Cedente, ou de fundos de investimento administrados por 
empresas ligadas a Emissora, as Devedoras ou a Cedente, assim 

entendidas empresas que sejam subsidiarias, Controladas, direta ou 

indiretamente, empresas sob Controle comum ou qualquer de seus 
diretores, 	conselheiros, 	acionistas, 	bem 	como 	seus 	conjuges, 
companheiros, 	ascendentes, 	descendentes 	e 	colaterais 	ate 	o 	2° 
(segundo) grau. 

"CSLL" Significa a Contribuiedo Social sobre o Lucro Liquido. 
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"CVM" Significa a Comissao de Valores Mobiliarios. 
"Data de Emissao dos CRI" 21 de novembro de 2017. 
"Data de Integralizacao" Significa a data em que ocorrera a subscricao e integralizacao dos CRI, 

ou, caso sejam verificados erros operacionais que impecam que a 

integralizacao ocorra no mesmo dia da subscricao, a data correspondente 
ao Dia Otil subsequente a subscricao dos CRI. 

"Data de Pagamento de Significa cada data de pagamento da amortizacao do saldo devedor do 
Valor Nominal Unitario dos CRI e da Remuneracao aos titulares de 

CRI, que devera ser realizado anualmente, nas datas previstas no 
Anexo V ao presente Termo. 

Amortizacdo e Remuneracao" 

"Data de Resgate Obrigatorio" 
E a data que corresponder ao termino do 70  (setimo) ano contado da 
Data de Emissao, ou seja, 21 de novembro de 2024 (inclusive). 

"Data de Vencimento dos 21 de novembro de 2032. 
CRI" 

"Despesas Financeiras Significam as despesas financeiras relativas aos 12 (doze) Ultimos 

meses calculadas pelo regime de competencia, em bases consolidadas 

pela Localiza, ou seja, (a) juros relativos a dividas bancarias (liquida 
de receitas de aplicacoes financeiras), (b) parcela corn impacto no 

caixa da variacao monetaria e cambial sobre juros das modalidades de 
divida, (c) juros pagos aos Creditos Imobiliarios e demais titulos e 
valores mobiliarios emitidos nos mercados financeiro e de capitais, 

internacional e nacional (liquidas de receitas de aplicacoes em titulos 
e valores mobiliarios ou em titulos pUblicos e privados de qualquer 

natureza), (d) despesas financeiras corn impacto de caixa relativas a 
miituos corn partes relacionadas listados no passivo (liquidas de 

receitas financeiras corn impacto no caixa recebidas relativamente a 

mutuos corn partes relacionadas listadas no ativo), bem como (e) o 
valor efetivamente desembolsado referente a passivos de operacoes de 
derivativos de protecao de dividas (liquido dos valores efetivamente 
recebidos referentes a ativos de operacoes corn derivativos de protecao 
de dividas). 

Liquidas" 

"Despesas" Significam todas e quaisquer despesas, honorarios, encargos, custas e 
emolumentos 	decorrentes 	da 	estruturacao, 	da 	securitizacao 	e 
viabilizacao da emissao, distribuicao e liquidacao dos CRI, indicadas 
na Clausula Quatorze deste Termo de Securitizacao. 

"Devedoras" Significa a Localiza e a Localiza Fleet, em conjunto. 

"Dever de Exigir a 

Os Titulares de CRI terao a opcdo de, individualmente e a seu 

exclusivo criteria exigir o resgate dos CRI por eles detidos, na data 

que corresponder ao termino do 7° (setimo) ano contado da Data de 

Emissao dos CRI, ou seja, 21 de novembro de 2024 (inclusive), sendo 

que, nesta hipotese, a Emissora devera exigir a recompra pela Cedente 

dos Creditos Imobiliarios em montante suficiente para garantir o 

Recompra": 
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pagamento pela Emissora aos titulares de CRI do resga e por eles 
solicitado. 

"Dia OW" ou "Dias Oteis" Significa, qualquer dia, exceto: (a) sabados, domingos ou feriados 

nacionais, no estado ou na cidade de Sao Paulo; e (b) aqueles sem 
expediente na B3. 

"Direito de Exigir o Resgate": 

Significa o direito atribuido aos Titulares de CRI de, individualmente 

e a seu exclusivo criteria exigir o resgate dos CRI por eles detidos, na 
data que corresponder ao termino do 7° (setimo) ano contado da Data 

de Emissao, ou seja, 21 de novembro de 2024 (inclusive). 

"Divida Liquida" 

Significa o valor calculado em bases consolidadas na Localiza igual 

(a) a soma dos passivos junto a instituicaes financeiras, das operacoes 

de leasing operacional e financeiro, dos titulos e valores mobiliarios 

representativos de divida emitidos, bem como dos mntuos corn partes 
relacionadas e do saldo liquido de operacOes de derivativos (passivos 

menos ativos de operacoes corn derivativos); diminuido (b) das 
disponibilidades (caixa), bancos, aplicacoes de liquidez imediata ou 

aplicacoes de curto prazo, titulos e valores mobiliarios de propria 

Emissao ou de terceiros, e titulos pnblicos e privados de qualquer 
natureza e (c) dos efeitos da marcacao a mercado das operacaes de 
derivativos. 

"Documentos da Operacao" Significam (i) os Contratos de Locacao; (ii) o Contrato de Cessao; (iii) 
a Escritura de Emissao de CCI; (iv) a Escritura de Hipoteca; (v) o 

Termo de Securitizacao; (vi) o Contrato de Distribuicao; (vii) os 

Prospectos Preliminar e Definitivo; (viii) os boletins de subscricao dos 
CRI; (ix) os Pedidos de Reserva; e (x) os demais instrumentos 

celebrados coin prestadores de servicos contratados no ambito da 
Emissao e da Oferta. 

"EBITDA" Significa 	o 	lucro 	ou 	prejuizo 	liquido 	da 	Localiza, 	em 	bases 
consolidadas, relativo aos 12 (doze) nitimos meses, antes: (a) das 
despesas (receitas) financeiras liquidas, (b) do imposto de renda e da 
contribuicao social, (c) das despesas de depreciacao e amortizacao, (d) 
do custo de stock option, (e) das despesas nao recorrentes e (f) do 
impairment (grupo de controle regulamento novo mercado). 

"Emissao" A presente emissao de CRI, a qual constitui a 169" serie da 1 a emissao 
de certificados de recebiveis imobiliarios da Emissora. 

"Emissora" ou Significa a RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, acima 
qualificada. "Securitizadora" 

"Empreendimento": 

E o empreendimento imobiliario comercial composto de 25 andares, 
corn area de 58.690,24 m2, incluindo area de estacionamento para 751 
carros e 38 motos, bem como areas de restaurante, salas de reuniao, 

salas de treinamento e auditoria de legitima propriedade da Cedente, 
localizado no Imovel. 
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"Escritura de Hipoteca": 

E a "Escritura Pablica de Hipoteca em 2" Grau", celebrada em 02 de 
fevereiro de 2018, entre a Cedente e a Emissora, por meio da qua! a 
Cedente constituird em beneficio do Patrimemio Separado dos CRI a 
Hipoteca de 2° Grau. 

"Escritura de Emissao de Significa o "Instrumento Particular de Emissao de Cedulas de 
Creditos Imobiliarios, Sem Garantia Real Imobiliaria sob a Forma 
Escritural e Outras Avencas", celebrado entre a Cedente e a Instituicao 
Custodiante, em 02 de fevereiro de 2018, por meio do qual as CCI 

foram emitidas para representar a totalidade dos Creditos Imobiliarios 

decorrentes dos Contratos de Locacao, nos termos da Lei n.° 10.931. 

CCI" 

"Escriturador" Significa o Banco Bradesco S.A., instituicao financeira corn sede no 

nUcleo Cidade de Deus, s/n°, na Vila Yara, na cidade de Osasco, no 
Estado de Sao Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob n° 60.746.948/0001-
12, responsavel pela escrituracao dos CRI. 

"Eventos de Liquidacao do Significam os eventos que poderao ensejar a assuncao imediata da 

administracao do Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario, corn 
sua consequente liquidacao em favor dos titulares de CRI, previstos 
neste Termo de Securitizacao. 

Patrimonio Separado" 

"Eventos de Multa Significam os eventos previstos na Clausula 4.4 do Contrato de 
Cessao, conforme transcritos na Clausula 5.4.1 	deste Termo de 
Securitizacao. 

Indenizatoria" 

"Eventos de Recompra Em conjunto, os Eventos de Recompra Compulsoria Automaticos e os 
Eventos de Recompra Compulsoria Nao-Autornaticos. Compulsoria" 

"Eventos de Recompra Os eventos previstos na Clausula 4.1.1 do Contrato de Cessao, 
conforme transcritos na Clausula 5.2.1 deste Termo de Securitizacao. Compulsoria Automaticos" 

"Eventos de Recompra Os eventos previstos na Clausula 4.1.2 do Contrato de Cessao, 
conforme transcritos na Clausula 5.2.2 deste Termo de Securitizacao. Compulsoria Nao- 

Automaticos" 

"fh_no" Tern o significado que !he é atribuido nos termos da Clausula 4.1., item 
XIII abaixo. 

"Formador de Mercado" 

Significa o 'TAU UNIBANCO S.A., instituicao financeira com sede 

na Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo 

Setubal, CEP 04344-902, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao 

Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.701.190/0001-04, instituicao 

financeira contratada pela Localiza, para atuar no ambito da Oferta, 

por meio da inclusao de ordens firmes de compra e de venda dos CRI, 
em plataformas administradas pela B3, na forma e conforme 

disposicoes da Instrucao• CVM n° 384, de 17 de marco de 2003, 

conforme em vigor, do Manual de Normas para Formador de Mercado 

(conforme em vigor editado pela B3), do Comunicado CETIP n° 111, 
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de 6 de novembro de 2006 e alteraceies posteriores, e do Regulamento 

para Credenciamento do Formador de Mercado nos Mercados 

Administrados pela da B3, anexo ao Oficio Circular 004/2012-DN da 
BM&FBOVESPA, 	contratado 	exclusivamente 	as 	expensas 	da 
Localiza e escolhido mediante acordo entre as Partes, corn finalidade 
de fomentar a liquidez dos CRI. 

"Garantia Firme" 
Significa a garantia firme prestada pelos Coordenadores de colocacao 

da totalidade dos CRI, nos tennos do Contrato de Distribuicao. 

"Garantias": 

Em garantia do pagamento das Obrigacoes Garantidas sera constituida 

a Hipoteca de 2° Grau sobre o Imovel pela Cedente, por meio da 
celebracao da Escritura de Hipoteca, bem como a Localiza outorgou a 
Fianca, nos termos do Contrato de Cessao. 

"Grupo de Controle" 

Significa o grupo de pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob 
controle comum que seja titular de acoes que lhe tenham assegurado a 

maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas 3 (tits) illtimas 
Assembleias Gerais Ordinarias de uma sociedade, ainda que nao seja 

titular das acoes que lhe assegurem a maioria absoluta do capital 

votante, conforme definicao constante do "Regulamento de Listagem 
do Novo Mercado" da B3, 

"Hipoteca de 2° Grau" Significa a hipoteca em 2° grau a ser constituida sobre o Imovel, por 
meio da Escritura de Hipoteca. 

"IGP-M" 0 indice Geral de Precos ao Mercado, divulgado pela Fundacao 
Get-alio Vargas. 

"Imovel" Significa o imovel de area 29.235m2, formado pelo lote 01, do 
quarteirao 64, localizado na cidade de Belo Horizonte, Estado de 

Minas Gerais, no Bairro Cachoeirinha, entre a Avenida Bernardo 
Vasconcelos, Rua Itapetinga, Rua Itaocara e Rua Gurupa, objeto da 
matricula no 120.387, do 5° Oficio de Registro de Imoveis da Comarca 
de Belo Horizonte, originado do reparcelamento do lote 001A, do 
quarteirao 64, da Vila Cachoeirinha, referente a matricula n° 43.989, 
lote 02, do 50  Oficio de Registro Geral de Imoveis da comarca de Belo 
Horizonte, estado de Minas Gerais, corn 45,10m de frente para a Rua 

Itapetininga, 69,60m de frente para a Rua Gurupa, 201,55m, de frente 

para a Rua Itaocara, 45m de frente para a Rua Gurupa, 68,10m de 

frente para a Rua Gurupa, 359,20m de frente para a Avenida Bernardo 
de Vasconcelos e 83,90m de frente para a Rua Gurupa. 

"Instituiceies Participantes da Significam os Coordenadores e os Participantes Especiais, quando 
referidos em conjunto. Oferta" 

"Instrucao CVM 358" A Instrucao da CVM n.° 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme 
alterada. 
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"Instrucao CVM 384" A Instrucao da CVM n.° 384, de 17 de marco de 2003, conforme 
alterada. 

"Instrucdo CVM 400" A Instrucao da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 
alterada. 

"Instrucao CVM 414" a Instrucao da CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme 
alterada. 

"Instrucao CVM 583" A Instrucao da CVM n° 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme 
em vigor. 

"Investidores" Significam os investidores qualificados, assim definidos nos artigos 
9°-B e 9°-C da Instrucdo CVM 539. 

"I0F" Significa o Imposto sobre Operacoes Financeiras. 

"I0F/Cambio" Significa o Imposto sobre Operacoes Financeiras de Cambio. 

"IOF/Titulos" Significa o Imposto sobre Operaciies Financeiras corn Titulos e 
Valores Mobiliarios. 

"IPCA/IBGE": Significa o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. 

"IRRF" Significa o Imposto de Renda Retido na Fonte. 

"IRPJ" Significa Imposto de Renda da Pessoa Juridica. 

"ISS" Significa o Imposto sobre Servicos de qualquer natureza. 

"JUCESP" Significa a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo. 

"Lei das Sociedades por Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor. 
AcOes" 

"Lei n.° 8.981" Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme em vigor. 
"Lei n.° 9.307" Lei n.° 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme em vigor. 
"Lei n.° 9.514" ou "Lei do A Lei 11.0 9.514,  de 20 de novembro de 1997, conforme alterada. 
Sistema Financeiro 
Imobiliario" 

"Lei n.° 10.931" Lei n.° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme em vigor. 
"Lei n.° 11.033" Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme em vigor. 
"Localiza Fleet" Significa a LOCALIZA FLEET S.A., sociedade corn sede na cidade de 

Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de 
Vasconcelos, n° 377, Bairro Cachoeirinha, CEP 31150-000, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 02.286.479/0001-08. 

"Localiza" LOCALIZA RENT A CAR S.A., sociedade corn sede na Cidade de Belo 
Horizonte, 	Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de 

Vasconcelos, n° 377, Bairro Cachoeirinha, CEP 31150-000, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 16.670.085/0001-55. 
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"MDA" Significa 	o 	Modulo 	de 	Distribuicao 	de 	Ativos, 	ambiente 	de 
distribuicao 	de 	ativos 	de 	renda 	fixa 	em 	mercado 	primario, 
administrado e operacionalizado pela B3. 

"Multa Indenizatoria" A multa indenizatoria a ser paga se ocorrer qualquer um dos Eventos 
de Multa Indenizatoria. 

"Notificacao de Direito de Aviso, na forma do Anexo VI do Contrato de Cessao, corn a finalidade 

de comunicar os Titulares de CRI sobre o Direito de Exigir o Resgate. Res gate": 

"Notificacao de Recompra Notificacao que devera ser enviada pela Cedente, por escrito a 
Emissora, para realizar a Recompra Facultativa. Facultativa": 

"Obrigacoes Garantidas" Significa (A) a totalidade das obrigacoes principais, acessorias e 

moratorias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou 

antecipado, inclusive decorrentes de juros, multas e penalidades 
relativas aos Creditos Imobiliarios; (B) todas as obrigacoes assumidas 

pela Cedente nos termos do Contrato de Cessao, tais como Recompra 

Compulsoria, Pagamento Residual, pagamento do Valor da Recompra 
Facultativa, 	do 	Valor 	de 	Recompra 	Obrigatoria, 	da 	Multa 
Indenizatoria e do Valor de Recompra Antecipada Obrigatoria; e (C) 

os custos e despesas incorridos e a serem incorridos em relacao a 
Emissao dos CRI, de responsabilidade da Cedente, bem como em 
relacao a cobranca dos Creditos Imobiliarios e excussao das garantias, 

incluindo, mas nao se limitando, a penas convencionais, honorarios 
advocaticios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais. 

"Oferta" A distribuicao publica dos CRI, que sera realizada nos termos da 
Instrucao CVM 400 e da Instrucao CVM 414. 

"Pagamento Residual": 

E o pagamento a ser realizado pela Cedente a Emissora, caso, em 

qualquer Data de Verificacao, o VR seja superior a 1 (um), equivalente 

ao montante em reais correspondente a diferenca entre a QMM e o 
VA, a titulo de Ajuste do Valor da Cessao, na data de vencimento da 
respectiva parcela dos Creditos Imobiliarios. 

"Patrimonio Separado" Significa o Patrimonio constituido apos a instituicao do Regime 
Fiduciario, composto pelos Creditos Imobiliarios representados pelas 

CCI, pelas Garantias e pela Conta Centralizadora, o qual nao se 
confunde com o patrimonio comum da Emissora e se destina 

exclusivamente a liquidacao dos CRI a que esta afetado, bem como ao 

pagamento dos respectivos custos de administracao e obrigacaes 
fiscais. 

"Pedido de Reserva" Significa cada formulario especifico, celebrado em carater irrevogavel 
e irretratavel, exceto nas circunstancias ali previstas, referente a 

intencao de subscricao dos CRI no ambito da Oferta, firmado por 
Investidores durante o Periodo de Reserva. 

"Period° de Reserva" Para fins de recebimento dos Pedidos de Reserva, o periodo 

compreendido entre os dias 27 de dezembro de 2017, inclusive, e 01 
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de fevereiro de 2018, inclusive. 
"Period° Securitizado" Significa o periodo de 21 de novembro de 2017 a 21 de novembro de 

2032. 
"Pessoas Vinculadas" Significam as pessoas vinculadas a Oferta as pessoas assim definidas 

pelo inciso VI do artigo 1° da Instrucao CVM 505, respectivamente: 

(a) administradores, empregados, operadores e demais prepostos do 

intermediario que desempenhem atividades de intermediacao ou de 

suporte operacional; (b) agentes autonomos que prestem servicos ao 

intermediario; (c) demais profissionais que mantenham, coin o 
intermediario, 	contrato 	de 	prestacdo 	de 	servicos 	diretamente 
relacionados a atividade de intermediaeao ou de suporte operacional; 

(d) pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras 

ou participem do controle societario do intermediario; (e) sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo intermediario ou por pessoas 

a ele vinculadas; (f) conjuge ou companheiro e filhos menores das 
pessoas mencionadas nas alineas "a" a "d"; e (g) clubes e fundos de 

investimento cuja maioria das cotas pertenca a pessoas vinculadas, 
salvo se geridos discricionariamente por terceiros tido vinculados. 

,,F,IS,5 
Significa a Contribuicao ao Programa de Integracao Social. 

"Poder de Controle" Significa o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais 

e orientar o funcionamento dos orgdos de uma sociedade, de forma 
direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da 

participaedo acionaria detida. Ha presuncao relativa de titularidade do 
controle em relacdo a pessoa ou ao grupo de pessoas vinculado por 
acordo de acionistas ou sob controle comum ("Grupo de Controle") 

que seja titular de noes que lhe tenham assegurado a maioria absoluta 

dos votos dos acionistas presentes nas 3 (tres) Altimas Assembleias 
Gerais Ordinarias de uma sociedade, ainda que tido seja titular das 
acOes que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante, 
conforme definicao constante do "Regulamento de Listagem do Novo 
Mercado" da B3. 

"Prazo Maximo de Significa o prazo maxim° para a colocaeao da Oferta correspondente 
a 6 (seis) meses contados da publicaedo do Animcio de Inicio, ou ate 
a data de divulgacao do Amincio de Encerramento, o que ocorrer 
primeiro. 

Colocacao" 

"Prep de Integralizacao" Sera o Valor Nominal Unitario dos CRI. Caso sejam verificados erros 

operacionais que impecam que a integralizaedo ocorra no mesmo dia 
da 	subscricao, 	e, 	portanto, 	a 	integralizacao 	ocorra 	na 	data 
correspondente ao Dia thil subsequente a subscricao dos CRI, o Preco 
de Integralizaeao sera igual ao Valor Nominal Unitario acrescido da 

Remuneracdo, nos termos da Clausula 4.1, item XX, deste Termo, 
calculada de forma cumulativa pro rata temporis, desde a data de 
subscricao ate a data da efetiva integralizacdo. 
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"Procedimento de Significa o procedimento de coleta de intencoes de investimento 

conduzido pelos Coordenadores no ambito da Oferta, nos termos, dos 
paragrafos 1° e 2° do artigo 23 e do artigo 44, ambos da Instrucao CVM 

400, por meio do qua! os Coordenadores, de comum acordo corn a 
Emissora e corn a Cedente, definiram o percentual a ser adotado para 
apuracao da Remuneraedo dos CRI. 

Bookbuilding" 

"Prospecto" ou "Prospectos" Significam os prospectos preliminar e/ou definitivo da Oferta, que 
serao disponibilizados ao pnblico, referidos em conjunto ou individual 
e 	indistintamente, 	exceto 	se 	expressamente 	indicado 	o 	carater 
preliminar ou definitivo do documento. 

"Recompra Antecipada 

Significa 	a 	obrigacao 	da 	Cedente 	de 	recomprar 	os 	Creditos 
Imobiliarios de forma antecipada caso, na hipotese de extincao, 

limitacao, ausencia de apuracao e/ou divulgaeao por mais de 10 (dez) 
dias consecutivos ap6s a data esperada para sua apuracao e/ou 

divulgacao, ou impossibilidade legal de aplicaeao da Taxa DI aos CRI, 
ou determinacao judicial proibindo tal aplicacao, nao haja acordo 
sobre a taxa substitutiva entre a Cedente e 50% (cinquenta por cento) 

mais urn dos CRI em Circulacao que estiverem presentes na 

assembleia, desde que estes representem, no minimo, 15% (quinze por 
cento) da totalidade dos titulares dos CRI em Circulacao, ou caso nao 

seja instalada a Assembleia Geral mencionada na Clausula 5.4.2 deste 

Termo de Securitizacao, ou nao haja quOrum para deliberaeao, ou a 
Cedente nao compareea a referida Assembleia Geral. 

ObrigatOria" 

"Recompra Compulsoria" 
Possibilidade de os Creditos Imobiliarios representados pelas CCI 

serem objeto de recompra compulsoria pela Cedente em caso de 
ocorrencia de qualquer Evento de Recompra Compulsoria. 

"Recompra Facultativa" 

Significa a prerrogativa atribuida a Cedente de recomprar parcial ou 
totalmente os Creditos Imobiliarios, a qualquer tempo a partir do 1° 
(primeiro) ano contado da Data de Emissao dos CRI, ou seja, a partir 
de 21 de novembro de 2018, inclusive, na forma prevista nas Clausulas 
4.2.1 e seguintes do Contrato de Cessao, conforme transcrito na 
Clausula 5.1 deste Termo de Securitizacao. 

"Regime Fiduciario" significa o regime fiduciario instituido pela Emissora sobre os Creditos 
Imobiliarios representados pelas CCI, 	as Garantias, 	e a Conta 
Centralizadora, corn a constituicao do Patrimonio Separado pela 

Emissora, na forma do artigo 9° da Lei n° 9.514, ate o pagamento 
integral 	dos CRI, 	isentando os bens 	e direitos 	integrantes 	do 
Patrimonio Separado de aceres ou execucoes de credores da Emissora, 

de forma que respondam exclusivamente pelas obrigagoes inerentes 
aos titulos a ele afetados. 

"Remuneracao" ou Tern o significado previsto na Clausula 4.1, item XX deste Termo de 
Securitizacao. "Remuneracao dos CRI" 
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"Resgate Antecipado 

Significa o resgate antecipado obrigatorio e consequente cancelamento 

dos CRI a ser realizado pela Emissora na data do recebimento, pela 
Emissora na Conta Centralizadora, do montante correspondente ao 

pagamento da Multa Indenizatoria ou do Valor de Recompra 
Antecipada 	Obrigatoria, 	observado 	o 	estabelecido 	na 	Clausula 
4.1(xxviii) abaixo deste Termo de Securitizacao. 

Obrigatorio" 

"Serie" Significa a 169a serie de certificados de recebiveis imobiliarios da 
Emissora, no ambito de sua l a  emissao. 

"Taxa DI" Significam as taxas medias diarias dos DI— Depositos Interfinanceiros 

de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Oteis, calculadas e 

divulgadas diariamente pela B3 (segmento CETIP UTVM), no 
informativo 	diario 	disponivel 	em 	sua 	pagina 	na 	Internet 
(http ://www.cetip. com.br). 

"Termo" ou "Termo de 0 presente Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da 169' 
Serie da P Emissao de CRI da Emissora. Securitizacao" 

"Terreno" Significa o imovel de area 29.610m2, formado pelo lote 01, da quadra 
64, localizado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, 
no Bairro Cachoeirinha, entre a Avenida Bernardo Vasconcelos, Rua 

Itapetinga, Rua Itaocara e Rua Gurupa, objeto da matricula n° 120.387, 
do 5° Oficio de Registro de Imoveis da Comarca de Belo Horizonte, 
originado do reparcelamento do lote 001A, do quarteirao 64, da Vila 

Cachoeirinha, referente a matricula n° 43.989, do 5° Oficio de Registro 
de Imoveis da Comarca de Belo Horizonte, corn 45,10m de frente para 

a Rua Itapetininga, 69,60m de frente para a Rua Gurupa, 201,55m, de 

frente para a Rua Itaocara, 45m de frente para a Rua Gurupa, 68,10m 
de frente para a Rua Gurupa, 359,20m de frente para a Avenida 
Bernardo de Vasconcelos e 83,90m de frente para a Rua Gurupa. 

"Titulares de CRI" Sao os subscritores de CRI no ambito da Oferta ou aqueles que vierem 
a adquirir CRI no mercado secundario. 

"Valor da Cessao" Significa o valor de R$370.000.000,00 (trezentos e setenta millfoes de 

reais), conforme previsto na Clausula 2.2 do Contrato de Cessao. 

"Valor de Recompra 

0 valor do pagamento a ser feito pela Cedente a Emissora na hipotese 
da Recompra Antecipada Obrigatoria, o qual deve ser equivalente: 

ao saldo devedor do valor nominal unitario dos CRI, acrescido da 
remuneracao dos CRI calculada pro rata temporis ate a data do 
efetivo 	pagamento 	do 	Valor 	de 	Recompra 	Antecipada 
Obrigatoria, apurado na referida data, calculado na forma e nas 
condicoes estabelecidas na Clausula 4.1, incisdo XX, do Termo 
de Securitizacao; e 
caso sejam devidos, dos tributos, encargos moratorios, multas, 
penalidades e demais encargos contratuais e legais previstos no 
Contrato de Cessao, neste Termo de Securitizacao ou na 

Antecipada Obrigatoria" 
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legislacao 	aplicavel, 	calculados, 	apurados 	ou 	incorridos, 
conforme o caso, ate a data do efetivo pagamento do Valor de 
Recompra Antecipada Obrigatoria, apurado na referida data, 
calculado na forma e nas condicoes estabelecidas neste Termo de 
Securitizacao. 

"Valor da Recompra 

0 valor do pagamento a ser feito pela Cedente a Emissora na hip6tese 
da Recompra Compulsoria, o qual deve ser equivalente: 
(i) 	ao saldo devedor do valor nominal unitario atualizado dos CRI, 

na forma prevista neste Termo de Securitizacao, acrescido da 
remuneracao dos CRI calculada pro rata temporis desde a data de 
emissao dos CRI ou a airna data de pagamento da remuneracao 
dos CRI, conforme o caso, ate a data do efetivo resgate 
antecipado; e 
caso sejam devidos, aos tributos, encargos moratorios, multas, 
penalidades e demais encargos contratuais e legais previstos no 
Contrato de Cessao, neste Termo de Securitizacao ou na 
legislacao 	aplicavel, 	calculados, 	apurados 	ou 	incorridos, 
conforme o caso, ate a respectiva data do efetivo resgate 
antecipado. 

C ompul sori a" 

"Valor da Recompra 
0 valor pretendido para a Recompra Facultativa. 

Facultativa" 

"Valor de Recompra 

Em ate 04 (quatro) Dias Oteis antecedentes a Data de Resgate 

Obrigatorio, a Emissora informard a Cedente o montante dos Creditos 
Imobiliarios que sera objeto do Dever de Exigir a Recompra e o preco 

de recompra do referido montante dos Creditos Imobiliarios, que 
devera ser correspondente ao saldo do valor nominal nao amortizado 
dos CRI, acrescido da Remuneracao incidente ate a Data de Resgate 
Obrigatorio, multiplicado pela quantidade de CRI cujos titulares 
tenham exercido o Direito de Exigir Resgate. 

Obrigatoria": 

"Valor Nominal Unitario" Os CRI terao valor nominal unitario de R$1.000,00 (hum mil reais), 
na Data de Emissao dos CRI. 

"Valor Total da Emissao" Significa o valor nominal da totalidade dos CRI a ser emitido, que 
correspondera a R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhoes de 
reais), na Data de Emissao. 

"Vencimento Antecipado Nao As hip6teses de vencimento antecipado nao automatico estao descritas 

nas Clausulas 5.2.2 e seguintes deste Termo de Securitizacao. Automatico": 

"Vencimento Antecipado": 
Os CRI serao considerados antecipadamente vencidos na ocorrencia 

das hipoteses descritas nas Clausulas 5.2 e seguintes deste Termo de 
Securitizacao. 

"XP" Significa a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TiTULOS 

E VALORES MOBILIARIOS S.A., instituicao financeira corn endereco 

na cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro 

Faria Lima, n° 3.600/3624, 10° andar, conjuntos 101 e 102, bairro Itaim 
Bibi, 	CEP 	04.538-132, 	inscrita 	no 	CNPJ/MF 	sob 	o 	n° 
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02.332.886/0011-78. 

	

1.2. 	Todos os prazos aqui estipulados serao contados em dias corridos, exceto se expressamente indicado 
de modo diverso. Na hipotese de qualquer data aqui prevista nao ser Dia Otil, havera prorrogacao para o 
primeiro Dia Util subsequente, sem qualquer penalidade. 

	

1.3. 	A presente Emissao foi aprovada de forma especifica pelo Conselho de Administracao da 

Securitizadora, conforme Ata de Reuniao do Conselho de Administracao da Securitizadora, realizada em 
18 de agosto de 2017, registrada na JUCESP em 31 de agosto de 2017, sob o n° 402.368/17-4. 

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO E CREDITOS IMOBILIARIOS 

	

2.1. 	Pelo presente Termo, a Emissora vincula, em carater irrevogavel e irretratavel, a totalidade dos 
Creditos Imobiliarios, representados pelas CCI, aos CRI, cujas caracteristicas sao descritas na Clausula 
Terceira abaixo. 

	

2.1.1. 	Para fins do artigo 8° da Lei 9.514, a Emissora declara que sao vinculados ao presente Termo 

os Creditos Imobiliários, devidos exclusivamente pelas Devedoras, nos termos dos Contratos de 
Locacao. 

	

2.1.2. 	0 valor obtido com a integralizacao dos CRI pelos Investidores sera utilizado pela Emissora 
para pagamento do Valor da Cessao decorrente da cessao, pela Cedente A Emissora, dos Creditos 
Imobiliarios representados integralmente pelas CCI. 

	

2.1.3. 	Os recursos obtidos pela Cedente com a cessao dos Creditos Imobiliarios serao destinados 
pela Cedente para o desenvolvimento das suas atividades conforme previsto em seu objeto social. 

	

2.1.4. 	Uma via original da Escritura de Emissao de CCI, encontra-se devidamente custodiada 
junto a Instituicao Custodiante, nos termos do § 4° do artigo 18 da Lei 10.931. 

	

2.1.5. 	0 Regime Fiduciario, a ser instituido pela Emissora conforme previsto neste Termo, sera 

registrado na Instituicao Custodiante das CCI, conforme previsto no artigo 23, paragrafo ñnico, da 
Lei 10.931. Uma vez devidamente registrado o Termo, a Instituicao Custodiante prestard a Emissora 
declaracao elaborada nos moldes do Anexo IV a este Termo. 

	

2.1.6. 	A Emissora pagard A Cedente, pela aquisicao dos Creditos Imobiliarios representados 
integralmente pelas CCI, conforme disposto nas Clausulas 2.2 e seguintes do Contrato de Cessao, o 

Valor da Cessao de R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhaes de reais) na Data da Integralizacao 

dos CRI, sem a incidencia de qualquer taxa de desconto, desde que a liquidacao financeira dos CRI 

ocorra ate as 16:00 horas (inclusive), considerando o horario local da cidade de Sao Paulo, estado de 
Sao Paulo, ou no primeiro Dia Util imediatamente posterior, caso tal liquidacao financeira ocorra 
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apes as 16:00 horas (exclusive), sendo que em tal caso, a Emissora devera transferir o Valor da Cessao 
e demais valores que venha a receber em decorrencia da liquidacao dos CRI. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS CARACTERiSTICAS DOS CREDITOS IMOBILIARIOS E DAS 

CCI 

3.1 Os Creditos Imobiliarios vinculados a presente Emissao tern valor nominal de R$558.000.000,00 
(quinhentos e cinquenta e oito milhoes de reais) em 21 de novembro de 2017. 

3.2 A identificacao completa do Imovel ao qual se vincula os Creditos Imobiliarios encontra-se na 
Clausula 1.1 acima. As caracteristicas dos Creditos Imobiliarios, incluindo as suas datas de pagamento, 
forma de reajuste, encargo moratOrios encontram-se descritas nas CCI. 

	

3.3. 	Os Creditos Imobiliarios representados integralmente pelas CCI sao atualizados monetariamente, 
em periodicidade anual, pelo IPCA/IBGE. 

	

3.4. 	Os Creditos Imobiliarios representados integralmente pelas CCI foram transferidos a Emissora pela 
Cedente nos termos do Contrato de Cessao. A transferencia das CCI da Cedente para a Emissora sera 
realizada por meio de negociacao na B3, conforme previsto no Contrato de Cessao. 

	

3.5. 	A Emissora pagard a Cedente o Valor da Cessao de R$370.000.000,00 (trezentos e sententa milhoes 
de reais) pela aquisicao das CCI representativa da totalidade dos Creditos Imobiliarios, na forma e condieoes 
estabelecidas nas Clausulas 2.2.1 e seguintes do Contrato de Cessao. 

3.6. 	Por meio do Contrato de Cessao, a Cedente obrigou-se a pagar a Emissora eventual diferenca entre 
o fluxo de pagamentos devidos sob os Creditos Imobiliarios e o montante necessario ao pagamento, pela 

Emissora, dos valores devidos aos titulares de CRI, conforme previsto neste Termo de Securitizacao. Em 
cada pagamento dos Creditos Imobiliarios devidos pelas Devedoras, nos termos dos Contratos de Locaedo, 
sempre que o fluxo de pagamentos devidos sob os Creditos Imobiliarios nao for correspondente ao montante 

necessario ao pagamento, pela Emissora, dos valores devidos aos titulares de CRI, o Valor da Cessao sera 
objeto de ajuste, nos termos da presente clausula ("Ajuste do Valor da Cessao"). 0 Ajuste do Valor da 

Cessao sera calculado com 2 (dois) Dias Oteis de antecedencia da data de pagamento dos Creditos 

Imobiliarios pelas Devedoras (sendo cada data em que se realizar referida verificacao e calculo adiante 

designada simplesmente como "Data de Verificacao"), de forma a compatibilizar os recursos a serem 

recebidos com base nas CCI aos recursos a serem despendidos para pagamento dos CRI, sendo que o 

resultado devera ser notificado a Cedente pela Emissora corn pelo menos 1 (urn) Dia Otil de antecedencia 

da data de pagamento dos Creditos Imobiliarios pelas Devedoras. 0 Ajuste do Valor da Cessdo sera 
calculado de acordo corn a Clausula 3.6.1 e seguintes abaixo. 

3.6.1. 0 valor de referencia ("VR") sera calculado com base na seguinte formula: 

VR= QMM 

18 



VA 

onde: 

VR: 	corresponde ao Valor de Referencia, conforme formula acima. 

QMM: Quantidade minima mensal de recursos necessaria para o pagamento integral da (i) parcela 
de amortizacdo programada dos CRI, devida no mes de apuracao, parcela essa acrescida da 

remuneracdo dos CRI na forma prevista neste Termo de Securitizacao, (ii) valores eventualmente 
devidos a titulo de multa e encargos moratorios nos termos deste Termo de Securitizacdo e do 

Contrato de Cessao, sendo certo que, caso sej am os CRI pagos corn mora, devera ser sempre somado 

ao valor de pagamento dos CRI a remuneracdo dos CRI devida entre a data estabelecida para o 
pagamento dos CRI e a data na qua! os CRI forem efetivamente pagos. 

VA: 	Valor dos Creditos Imobiliarios devidos pelas Devedoras no ano de apuracao, calculado nos 
termos dos Contratos de Locacao. 

3.6.2. Caso, em qualquer Data de Verificacao, o VR seja superior a 1 (urn), a Cedente estard 
obrigada a pagar a Emissora o montante em reais correspondente a diferenca entre a QMM e o VA, 

a titulo de Ajuste do Valor da Cessao, na data de vencimento da respectiva parcela dos Creditos 
Imobiliarios ("Pagamento Residual"). 

3.6.3. Para fins da Clausula 3.6.1 acima, entende-se por mes de apuracao o mes civil da respectiva 
Data de Verificacao. 

3.6.4. Caso o VR seja inferior a 1 (urn), a Emissora liberara I Cedente, a titulo de Ajuste do Valor 
da Cessao, o montante em reais correspondente a diferenca entre o VA e o QMM ("Liberacao 
Residual Emissora"): 

3.6.4.1. 	A Liberacao Residual Emissora sera efetivada pela Emissora I Cedente no prazo de 
ate 2 (dois) Dias theis a contar da respectiva data de pagamento dos CRI, conforme prevista 
neste Termo de Securitizacao. 

3.6.5. Caso o VR seja igual a 1 (urn), nenhuma compensacao entre a Emissora e a Cedente sera 
devida. 

3.6.6. Exceto no caso de erro e/ou imprecisdo, os calculos realizados pela Emissora nos termos 
desta Clausula 3.6 sera finais e obrigarao a Cedente ao Pagamento Residual. 

CLAUSULA QUARTA - DAS CARACTERISTICAS DOS CRI 
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4.1. 	Os CRI da presente Emissao, cujo lastro se constitui pelos Creditos Imobiliarios representados 
integralmente pelas CCI, possuem as seguintes caracteristicas: 

I. 	Emissao:  A Emissao sera realizada em serie ünica, que corresponde a 169' (centesima 

sexagesima nona) emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da Emissora; 

11. 	Serie: 169a (centesima sexagesima nona); 

Quantidade de CRI:  Serao emitidos 370.000 (trezentos e setenta mil) CRI; 

Valor Total da Emisseio: 0 valor total da Emissao ("Valor Total da Emissao") sera de 
R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhoes de reais), na Data de Emissao dos CRI; 

Valor Nominal Unitcirio:  Os CRI terao Valor Nominal Unitario de R$1.000,00 (hum mil reais), 
na Data de Emissao; 

Prazo Total: 0 prazo total de dias corridos dos CRI sera o periodo compreendido entre 21 de 
novembro de 2017 e 21 de novembro de 2032; 

Juros Remuneratorios:  Os CRI farao jus a remuneracao prevista na Clausula 4.1()(X) abaixo; 

Atualizaceio Monetaria:  Os CRI nao serao objeto de atualizacao monetaria; 

Periodicidade de Amortizaecio: 0 saldo devedor do Valor Nominal Unitario sera pago 
anualmente, sendo o primeiro pagamento de amortizacao do saldo devedor do Valor Nominal Unitario 
realizado em 21 de novembro de 2018 e os demais nos anos subsequentes, nas datas previstas no Anexo V 

a este Termo, ressalvadas as hip6teses de Amortizacao Extraordinaria, Resgate Antecipado Obrigatorio, 
Vencimento Antecipado, Recompra Antecipada Obrigatoria e Direito de Exigir o Resgate; 

Periodicidade de Pagamento de Juros Remuneratorios:  a Remuneracao dos CRI sera paga 
anualmente, sendo o primeiro pagamento realizado em 21 de novembro de 2018, conforme tabela constante 
no Anexo V a este Termo, ressalvadas as hipoteses de Amortizacao Extraordinaria, Resgate Antecipado, 
Vencimento Antecipado, Recompra Antecipada Obrigatoria e Direito de Exigir o Resgate; 

Regime Fiduciario:  Sera instituido o Regime Fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios 
representados pelas CCI, as Garantias e a Conta Centralizadora, nos termos da Clausula Oitava abaixo; 

Garantia:  Em garantia do pagamento das ObrigacOes Garantidas, a Cedente outorgou a Hipoteca 
de 2° Grau, bem corn a Localiza outorgou a Fianca. Os CRI nao contarao com garantia flutuante da 

Emissora, razao pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimonio, que nao componha o 

Patrim6nio Separado, nao sera utilizado para satisfazer as obrigacoes assumidas no ambito do presente 

Termo de Securitizacao. A Emissora devera sempre eleger a Fianca, em ordem de preferencia, como a 

garantia constituida em seu favor que excutird para realizar seu credit() decorrente do Contrato de Cessao, 
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sendo certo que a excussao de qualquer garantia não prejudicard, nem impedird, a excussao das demais 
garantias, podendo, inclusive, ocorrer de forma simultanea; 

XIII . 	Fianca:  A Localiza constituiu-se, nos termos do Codigo Civil, de forma irrevogavel e 

irretratavel, como fiadora e principal pagadora de todas as Obrigacoes Garantidas, bem como de todas as 

obrigacoes assumidas pela Localiza Fleet no ambito do Contrato de Locacao Localiza Fleet, de forma 

solidaria a Localiza Fleet. Nos termos do Contrato de Cessao e do Contrato de Locacao Localiza Fleet, a 

Localiza: (i) renunciou expressamente aos beneficios previstos nos artigos 333, paragrafo finial., 366, 821, 
824, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Codigo Civil Brasileiro, assim como no artigo 130 do 

C6digo de Processo Civil Brasileiro; (ii) em razao da obrigacao solidaria, reconheceu que nao lhe assiste o 

beneficio de ordem; e (iii) nomeou a Cedente como legitima e eficaz procuradora para os fins de recebimento 

de qualquer notificacao, comunicacao ou citacao em relacao a eventual execucao da fianca outorgada. Alem 
disso, nos termos do Contrato de Cessao e do Contrato de Locacao Localiza Fleet, a Localiza restou por 

obrigada a execer a fianca imediatamente, ou seja, a pagar todas as obrigacoes assumidas pela Cedente no 
ambito do Contrato de Cessao e pela Localiza Fleet no ambito do Contrato de Locacao Localiza Fleet na 

mesma data na qual as referidas obrigacoes deverao ser pagas pela Cedente ou pela Localiza Fleet, conforme 
caso; 

XIV . 	Ambiente de Deposito Eletronico, Distribuicao e Negociacao:  B3; 

XV . 	Data de Emisseio:  Para todos os fins legais, a Data de Emissao dos CRI é 21 de novembro de 
2017; 

Local de Emisseio: 0 local de emissao é a cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo; 

Data de Vencimento Final:  21 de novembro de 2032; 

XV III . 	Classificaceio de Risco:  A Emissao dos CRI foi submetida a apreciacao da Agencia de 
Classificacao de Risco e devera existir durante toda a vigencia dos CRI, devendo tal classificacao ser 
atualizada anualmente, as expensas da Cedente, de acordo corn o disposto no artigo 7, §7° da Instrucao 
CVM 414. A Agencia de Classificacao de Risco podera ser substituida por qualquer uma das seguintes 
empresas, pela Cedente, a seu exclusivo criterio, sem necessidade de Assembleia Geral: (i) a Moody's 
America Latina Ltda., agencia de classificacao de risco corn sede na cidade de Sao Paulo, estado de Sao 

Paulo, na Avenida das Nacoes Unidas, n° 12.551, 16° andar, conjunto 1601, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

02.101.919/0001-05, ou (ii) a Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda., sociedade limitada, corn sede na 

cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 201, conjunto 181 e 182, 
Pinheiros, CEP 05426-100, inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.295.585/0001-40; 

XIX. 	Local de Pagamento:  Os pagamentos dos CRI serao efetuados por meio do sistema de liquidacao 
e compensacao eletronico administrado pela B3 ou por meio de procedimentos adotados pela B3, conforme 

ambiente onde os CRI estejam custodiados eletronicamente. Caso, por qualquer razao, a qualquer tempo, 
os CRI nao estejam custodiados na B3, nas datas de pagamento da remuneracao dos CRI e da Amortizacao 

de Principal dos CRI, a Emissora deixard, em sua sede, o respectivo pagamento a disposicao do respectivo 
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titular de CRI. Nesta hip6tese em que, a partir da referida data de pagamento, no havera qualquer tipo de 
atualizacan ou remuneracao sobre o valor colocado a disposicao do titular de CRI na sede da Emissora; 

XX. 	Calculo do Saldo Devedor, Remuneraciio, Amortizaciio de Principal e Parcela:  A remuneracao 
dos CRI, incidente sobre o Valor Nominal Unitario é composta pelos juros remuneratorios correspondentes 

a 99% (noventa e nove por cento) da variacao acumulada da Taxa DI, base 252 (duzentos e cinquenta e 
dois) Dias ljteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Oteis decorridos, 
desde a data de subscricao ou da Data de Pagamento de Amortizacan e Remuneracao dos CRI 

imediatamente anterior, o que ocorrer por ultimo, ate a data do seu efetivo pagamento, da seguinte forma: 

J = VNe x (Fator Juros - 1) 

Onde: 

J: 	Valor da Remuneracao, devida ao final de cada Periodo de Capitalizacao, calculado corn 8 
(oito) casas decimais sem arredondamento; 

VNe: Valor Nominal Unitario ou saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI, calculado corn 8 
(oito) casas decimais, sem arredondamento; 

Fator biros: Fator de juros calculado corn 8 (oito) casas decimais, corn arredondamento, apurado 
da seguinte forma: 

Fator Juros = (Fator DI) 

Fator DI: 	Produt6rio das Taxas DI desde data de subscricaoou da Data de Pagamento de 
Amortizacao e Remuneracao imediatamente anterior, inclusive, ate a data de calculo, exclusive, 
calculado corn 8 (oito) casas decimais, corn arredondamento, apurado da seguinte forma 

Fator DI =11(1+ (P x TDI k )) 
k=1 

onde: 

n: 	Niimero total de Taxas DI consideradas para a Remuneracao dos CRI; 

k: 	numero de ordem das Taxas DI, variando de 1 (urn) ate n; 

P: 	Taxa de Remuneracao, informado corn 2 (duas) casas decimais, conforme definido nos 
termos do Procedimento de Bookbuilding; 

TD/k: Taxa DI de ordem k, expressa ao dia, calculada corn 8 (oito) casas decimais corn 
arredondamento, da seguinte forma: 
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DI k 	
1/252 

Tifik = (-
100 + 1) 
	-1 

onde: 

Mk: 	Taxa DI de ordem k divulgada pela B3 — Segmento Cetip UTVM, desde 3 (tres) Dias Uteis 

anteriores a data de subscricao ou 3 (tres) Dias Uteis anteriores a Data de Pagamento de Amortizacao 

e Remuneracao imediatamente anterior, inclusive, ate 3 (tres) Dias Ateis anteriores a data de calculo, 
exclusive. 

ObservacOes: 

Efetua-se o produt6rio dos fatores diarios (1 + TDIk), sendo que a cada fator diorio acumulado, 

trunca-se o resultado corn 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o proximo fator diario, e 
assim por diante ate o ultimo considerado. 

A Taxa DI devera ser utilizada considerando identico numero de casas decimais divulgado pela 
entidade responsavel pelo seu calculo. 

Prorrogacao dos Prazos.  Considerar-se-ao prorrogados os prazos referentes ao pagamento de 
qualquer obrigacao aos CRI, ate o 10  (primeiro) Dia Otil subsequente, caso o vencimento coincida 
corn urn dia que nao seja considerado urn Dia Otil, sem que haja qualquer acrescimo aos valores a 
serem pagos. 

Indisponibilidade ou Ausencia de Apuracdo, Divulgaecio ou Limitaecio da Taxa DI:  No caso 
de indisponibilidade temporaria da Taxa DI pela B3 na data de vencimento de quaisquer obrigacoes 

pecuniarias decorrentes deste Termo de Securitizacao, sera utilizada, ern sua substituicao, para 

apuracao de "TDIk", a Ultima Taxa DI divulgada oficialmente, ate a data do calculo, nao sendo 
devidas compensacoes entre a Emissora e os Titulares de CRI, quando da divulgacao posterior da 
Taxa DI que seria aplicavel. 

(A) 	Na hipotese de extincao, limitacao, ausencia de apuracao e/ou divulgacao por mais 

de 10 (dez) dias consecutivos apos a data esperada para sua apuracao e/ou divulgacao, ou 

impossibilidade legal de aplicacao da Taxa DI aos CRI, ou determinacao judicial proibindo 

tal aplicacao, a Emissora devera, no prazo maxim° de 5 (cinco) Dias Oteis a contar, conforme 
o caso: (1) do 10  (primeiro) Dia Otil apOs a exti Ka° da Taxa DI; (2) do 10  (primeiro) Dia Oil 
ap6s o periodo de 10 (dez) dias consecutivos em que a Taxa DI nao tenha sido apurada e/ou 

divulgada; ou (3) do 1° (primeiro) Dia Otil apos a existencia de impossibilidade legal ou de 
determinacao judicial proibindo a aplicacao da Taxa DI, convocar Assembleia Geral, nos 

termos e nos prazos estipulados na Clausula Treze abaixo, para a deliberacao pelos Titulares 

de CRI, de comum acordo corn Cedente, observada a regulamentacao aplicavel, sobre a Taxa 

Substitutiva. Ate a deliberacao do novo parametro a ser utilizado para fins de calculo da 
Remuneracao, sera utilizada a Ultima Taxa DI para o calculo. 
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Por se tratar de operacao estruturada para a presente Emissao dos CRI, a decisdo 

proferida na Assembleia Geral referida na alinea (A) acima devera ser observada pela 

Securitizadora, de forma que a manifestacao da Securitizadora em relacao a Taxa Substitutiva 

devera ser unica e exclusivamente conforme o decidido em Assembleia Geral convocada para 
deliberar sobre referido assunto. 

Caso nao haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Cedente e 50% (cinquenta 

por cento) mais urn dos CRI em Circulacao que estiverem presentes na assembleia, desde que 

estes representem, no minimo, 15% (quinze por cento) da totalidade dos titulares dos CRI em 

Circulacao, ou caso nao seja instalada a Assembleia Geral mencionada na Clausula Treze, ou 
nao haja quorum para deliberacao, ou a Cedente nao compareca a referida Assembleia Geral, 

a Cedente devera promover a recompra dos Creditos Imobiliarios e a Emissora devera 

promover o consequente resgate antecipado dos CRI, na forma da Clausula 5.4.2 e seguintes 
deste Termo de Securitizacao. 

Caso a Taxa DI volte a ser divulgada antes da realizacao da Assembleia Geral de 
que trata a Clausula acima, ressalvada a hip6tese de extincao ou inaplicabilidade por 

disposicao legal ou determinacao judicial, referida Assembleia Geral nao sera realizada e a 

Taxa DI, a partir de sua divulgacao, passara a ser novamente utilizada para o calculo de 

quaisquer obrigacoes previstas neste Termo de Securitizacao, sendo certo que, ate a data de 
divulgacao da Taxa DI nos termos desta Clausula, a filtima Taxa DI divulgada sera utilizada 
para o calculo de quaisquer obrigacoes previstas neste Termo de Securitizacao. 

Multa e Juros MoratOrios: Na hip6tese de atraso no pagamento de qualquer quantia devida aos 
titulares de CRI, incidirdo, a partir do vencimento ate a data de seu efetivo pagamento, multa moratoria a 

taxa efetiva de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor em atraso e juros moratorios a taxa efetiva de 
1% (urn por cento) ao mes, incidentes sobre o valor em atraso, calculados dia a dia, independentemente de 
aviso, notificacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial. 

Atraso no Recebimento dos Pagamentos: 0 nao comparecimento do titular de CRI para receber 
o valor correspondente a qualquer das obrigacoes pecuniarias devidas pela Emissora, nas datas previstas 
neste Termo ou em comunicado publicado pela Emissora, nao lhe dard direito ao recebimento de qualquer 
acrescimo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos ate a 
data do respectivo vencimento, desde que os recursos tenham sido disponibilizados pontualmente. 

Impontualidade no Pagamento: Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de 
qualquer quantia devida aos Titulares dos CRI, desde que os Creditos Imobiliarios tenham sido pagos e 

desde que a impontualidade nao seja decorrente de algum caso fortuito ou forca major, os debitos em atraso 

vencidos e nao pagos pela Emissora, devidamente atualizados e acrescidos da respectiva remuneracao, 

ficarao, desde a data da inadimplencia ate a data do efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de 

aviso, notificacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial (i) multa convencional, iffedutivel e nao 

compensatoria, de 2% (dois por cento) e (ii) juros moratorios a razao de 1% (um por cento) ao mes, sendo 
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certo que se os Creditos Imobiliarios nao forem recebidos pela Emissora, a multa e os juros previstos nessa 
clausula nao terao efeito. 

XXIV. 	Prorrogacao dos Prazos: Considerar-se-do prorrogados os prazos referentes ao pagamento de 
qualquer obrigacao relativa aos CRI, ate o 10  (primeiro) Dia Util subsequente, caso o vencimento coincida 
corn urn dia que nao seja considerado urn Dia Otil, sem que haja qualquer acrescimo aos valores a serem 
pagos. 

XXV. 	Destinacao de Recursos pela Emissora: Os recursos obtidos corn a subscricao e integralizacao 

dos CRI sera° utilizados exclusivamente pela Emissora para o pagamento do Valor da Cessao na forma da 
Clausula 2.2 do Contrato de Cessao. 

XXVI. 	Coobrigacao: Os CRI sao emitidos sem qualquer coobrigacao da Emissora. 

XXVII. Ordem de Alocacao dos Pagamentos: Os valores integrantes do Patrimonio Separado, inclusive, 

sem limitacao, aqueles recebidos em razao do pagamento dos valores devidos no ambito dos Contratos de 
Locacao, deverao ser aplicados de acordo corn a seguinte ordem de prioridade de pagamentos, de forma que 
cada item somente sera pago caso haja recursos disponiveis apos o cumprimento do item anterior: 

Despesas do Patrimonio Separado, e, caso tais recursos sejam insuficientes para guitar 
as Despesas, serao utilizados os demais recursos integrantes do Patrimonio Separado; 

Remuneracao dos CRI; e 

Amortizacao ou valor correspondente em caso de Resgate Antecipado. 

XXVIII. Pagamentos: Os pagamentos dos Creditos Imobiliários serao depositados diretamente na Conta 

Centralizadora. Conforme definido no Contrato de Cessao, quaisquer recursos relativos aos Creditos 
Imobiliarios, ao cumprimento das obrigacoes assumidas pela Cedente nos termos do Contrato de Cessao e 
deste Termo de Securtizacao, tais como Recompra Compulsoria, Pagamento Residual, pagamento do Valor 

da Recompra Facultativa, do Valor de Recompra Obrigatoria, da Multa Indenizatoria e do Valor de 
Recompra Antecipada Obrigatoria, bem como ao cumprimento das obrigacoes assumidas pela Localiza de 
Fianca, nos termos do Contrato de Cessao, e de fianca, nos termos do Contrato de Locacao Localiza Fleet, 

serao devidos integralmente e pagos diretamente pelas Devedoras, e/ou pela Cedente, e/ou pela Localiza, 

na qualidade de fiadora, a Securitizadora, na Conta Centralizadora, ate as 10:00 horas (inclusive) da data de 
pagamento previstas no Anexo V a este Termo de Securitizacao e/ou da data em que forem devidos nos 

termos do Contrato de Cessao e deste Termo de Securitizacao. Caso a Securitizadora nao recepcione os 

recursos na conta centralizadora ate o referido horario, esta nao sera capaz de operacionalizar, via Banco 

Liquidante e Escriturador, o pagamento dos recursos devidos aos Titulares de CRI, devidos por forca deste 
Ten-no de Securitizacao. Neste caso, a Securitizadora estard isenta de quaisquer penalidades e 

descumprimento de obrigacoes a ela imputadas e as Devedoras, a Cedente e a Localiza se responsabilizacao 
pelo nao comprimento destas obrigaceies pecuniarias. 
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4.2. 	Vinculacao dos Pagamentos: Os Creditos Imobiliarios, os recursos depositados na Conta 

Centralizadora e todos e quaisquer recursos a eles relativos serao expressamente vinculados aos CRI por 

forca do regime fiduciario constituido pela Emissora, em conformidade corn este Termo de Securitizacao, 

nao estando sujeitos a qualquer tipo de retencao, desconto ou compensacao corn ou em decorrencia de outras 
obrigacoes das Devedoras e/ou da Emissora ate a data de resgate dos CRI e pagamento integral dos valores 

devidos a seus titulares. Neste sentido, os Creditos Imobiliarios e os recursos depositados na Conta 
Central i zadora: 

constituirdo, no ambito do presente Termo de Securitizacao, Patrimonio Separado, nao se 

confundindo entre si e nem corn o patrimonio comum da Emissora em nenhuma hipOtese; 

permanecerao segregados do patrimonio comum da Emissora no Patrimonio Separado ate 
o pagamento integral da totalidade dos CRI; 

destinam-se exclusivamente ao pagamento dos valores devidos aos titulares de CRI; 

estao isentos de qualquer acao ou execucao promovida por credores da Emissora, nao 
podendo ser utilizados na prestacao de garantias, nem ser excutidos por quaisquer credores 

da Emissora, por mais privilegiados que sejam, observados os fatores de risco aqui 
previstos; e 

somente respondem pelas obrigacoes decorrentes dos CRI a que estao vinculados, conforme 
previsto neste Termo de Securitizacao. 

CLAUSULA QUINTA — DA AMORTIZAcA0 EXTRAORDINARIA, DO VENCIMENTO 
ANTECIPADO, DO DIREITO DE EXIGIR 0 RESGATE E DO RESGATE ANTECIPADO 

OBRIGATORIO 

	

5.1. 	Amortizacao Extraordinaria ou Resgate Antecipado: A Cedente podera recomprar parcial ou 
totalmente os Creditos Imobiliarios a qualquer tempo a partir do 10  (primeiro) ano contado da data de 
emissao dos CRI, ou seja, a partir de 21 de novembro de 2018 (inclusive), na forma prevista nas Clausulas 

4.2.1 e seguintes do Contrato de Cessao ("Recompra Facultativa"), sendo que nessa hip6tese a Emissora 
devera promover a amortizacao extraordinaria ou o resgate antecipado dos CRI, conforme o caso, em 
montante correspondente ao valor da Recompra Facultativa realizada pela Cedente. 

5.1.1. Para realizar a Recompra Facultativa, a Cedente devera enviar notificacdo por escrito 

Emissora, contendo, no minimo, as seguintes informac6es ("Notificacao de Recompra Facultativa"): 

(i) o valor pretendido para a Recompra Facultativa ("Valor da Recompra Facultativa"); (ii) a data em 

que se efetivard a Recompra Facultativa, que nao podera exceder 60 (sessenta) dias a contar da data 
de envio da respectiva Notificacao de Recompra Facultativa; (iii) o valor do premio, calculado de 
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acordo corn a Clausula 5.1.4. abaixo; e (iv) demais informacoes relevantes para a realizacao da 
Recompra Facultativa. 

	

5.1.2. 	Na data prevista na Notificacao de Recompra Facultativa, para a efetivacao da Recompra 

Facultativa (a) a Cedente devera pagar o Valor da Recompra Facultativa a Emissora, acrescido do 
premio calculado na forma da Clausula 5.1.4. abaixo, por meio de transferencia de recursos 

imediatamente disponiveis para Conta Centralizadora, e (b) a Emissora devera ceder os Creditos 

Imobiliarios a Cedente, no montante correspondente ao Valor da Recompra Facultativa, por meio da 

celebracao de termo de cessao na forma do Anexo V do Contrato de Cessao e, caso a cessao 

corresponda a parcela dos Creditos Imobiliarios, de aditamento a Escritura de Emissao de CCI para 

estabelecer que as CCI passarao a representar apenas a parcela dos Creditos Imobiliarios que 
permanecer sob a titularidade da Emissora. 

	

5.1.3. 	A Emissora efetuard o pagamento integral do valor recebido aos Titulares de CRI na data 
do recebimento do Valor da Recompra Facultativa, observado o estabelecido na Clausula 4.1(xxviii) 
acima deste Termo de Securitizacao, mediante a amortizacao extraordinaria ou o resgate antecipado 
dos CRI em circulacao. 

	

5.1.4. 	Sobre o Valor da Recompra Facultativa incidird premio de 1% a.a. (urn por cento ao ano) a 

ser pago pela Cedente a Emissora, o qual sera integralmente repassado pela Emissora aos Titulares 
de CRI por meio da amortizacao extraordinaria ou resgate antecipado dos CRI (a) por cada ano 

existente entre a data de recebimento pela Emissora da Notificacao de Recompra Facultativa e a data 
que corresponder ao termino do 7° (setimo) ano contado da Data de Emissao, ou seja, 21 de novembro 
2024 (inclusive) ("Data de Recompra Obrigatoria"), caso a Notificacao de Recompra Facultativa seja 

enviada antes da ocorrencia da Data de Recompra Obrigatoria, ou (b) por cada ano do prazo 
remanescente ate a data de vencimento dos CRI, caso a Notificacao de Recompra Facultativa seja 
enviada nos a ocorrencia da Data da Recompra Obrigatoria. 

	

5.1.5. 	Os CRI resgatados antecipadamente na forma desta Clausula 5.1 acima sera° 
obrigatoriamente cancelados pela Emissora. 

5.2. 	Vencimento Antecipado: A Emissora, o Agente Fiduciario e/ou qualquer terceiro que venba a 
sucede-los como administrador do Patrimonio Separado vinculado a emissao dos CRI, ou os titulares de 
CRI, na sua ausencia, poderao declarar antecipadamente vencidos os CRI e imediatamente exigiveis todas 

as obrigagOes constantes deste Termo de Securitizacao, nas hipoteses abaixo (cada uma, urn "Evento de 
Vencimento Antecipado dos CRI"). 

	

5.2.1. 	Vencimento Antecipado Automatico: Caso ocorra qualquer dos eventos listados nesta 

Clausula 5.2.1, ocorrera o vencimento antecipado automatic° dos CRI, devendo os CRI serem 
resgatados antecipadamente pelo Valor de Recompra Compulsoria nos termos da Clausula 4.1.1 do 

Contrato de Cessao, corn a consequente retrocessao dos Creditos Imobiliarios a Cedente, 
independentemente de qualquer notificacao judicial ou extrajudicial: 
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descumprimento pela Cedente e/ou pelas Devedoras de qualquer obrigacdo pecuniaria prevista 

neste Termo de Securitizacdo, no Contrato de Cessdo e nos demais Documentos da Operacdo 
de que seja parte, incluindo, mas ndo se limitando a, o pagamento da Fianca pela Localiza, que 

ndo seja sanado em ate 2 (dois) Dias ljteis contado da data estipulada para pagamento, exceto 
se outro prazo de cura for expressamente previsto neste Termo de Securitizacdo, no Contrato 
de Cessdo ou nos demais Documentos da Operacdo, conforme o caso; 

(i) decretacdo de falencia da Cedente e/ou das Devedoras por juiz competente; (ii) pedido de 

autofalencia formulado pela Cedente e/ou pelas Devedoras; (iii) pedido de falencia da Cedente 
e/ou das Devedoras formulado por terceiros e no elidido no prazo legal; (iv) pedido de 

recuperacdo judicial ou extrajudicial da Cedente e/ou das Devedoras, independentemente do 

deferimento do processamento da recuperaedo ou de sua concessdo por juiz competente; e (v) 

liquidacdo, dissoluedo ou extincdo da Cedente e/ou das Devedoras, exceto se resultante das 

operacOes de reorganizacdo permitidas na forma da alinea "(h)" da Clausula 5.2.2 abaixo; 

transformacdo da Localiza em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das 
Sociedades por AO-es; 

transferencia, cessdo de qualquer forma ou promessa de cessdo a terceiros, pela Cedente, dos 

direitos e obrigacoes assumidos no Contrato de Cessdo e nos demais Documentos da Operacdo 
de que seja parte, sem o consentimento previo por escrito da Emissora; 

alteracdo pela Cedente ou pelas Devedoras de qualquer disposiedo dos Contratos de Locaedo, 

observado o estabelecido na Clausula 1.7. do Contrato de Cessdo, ou da Escritura de Emissdo 
de CCI sem a previa autorizaedo dos Titulares de CRI reunidos em Assembleia Geral; 

caso ocorra a desapropriaedo total do Imovel; 

se a Cedente alienar o Imovel a terceiros, sem a previa autorizacdo dos Titulares de CRI 
reunidos em Assembleia Geral, conforme previsto neste Termo de Securitizacdo; 

oneracdo ou constituicdo de gravame sobre os Creditos Imobiliarios, representados pelas CCI, 
que ndo os expressamente previstos nos Documentos da Operacdo; 

os Creditos Imobiliarios, representados pelas CCI, sejam reclamados por terceiros conforme 

decisdo judicial ou arbitral ainda que em =Ater liminar, que não seja revertida pela Cedente 
de forma definitiva no prazo de 30 (trinta) dias corridos ou no prazo previsto na legislacdo 
aplicavel, o que for menor; 

caso a Cedente rid° realize o pagamento do Valor de Recompra Obrigatoria (conforme abaixo 

definido) na Data da Recompra Obrigatoria, nos termos da Cldusula 4.3. do Contrato de 
Cessdo; ou 
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(k) vencimento antecipado de quaisquer dividas e/ou obrigacoes financeiras Localiza, e/ou de 

quaisquer de suas controladas, diretas e/ou indiretas, e/ou de coligadas, decorrente(s) de 
operacao(oes) realizada(s) no mercado de capitais. 

5.2.2. 	Vencimento Antecipado Nao-Automatico: Na ocorrencia de quaisquer eventos listados 

nesta Clausula 5.2.2, desde que nao sanados nos respectivos prazos de cura, quando aplicavel, a 

Emissora convocard uma Assembleia de Titulares de CRI no prazo de ate 3 (tres) Dias tjteis da data 

em que tomar ciencia de quaisquer eventos de Vencimento Antecipado Nao Autornatico, para 

deliberar acerca da nao decretacao do Vencimento Antecipado dos CRI e a nao realizacao da 
Recompra Compulsoria, sendo que o nao vencimento antecipado dos CRI devera ser aprovado por 

deliberacao de 50% (cinquenta por cento) mais urn dos CRI em circulacao que estiverem presentes 

na assembleia, desde que representem, no minimo (a) 20% (vinte por cento) da totalidade dos 
Titulares de CRI em Circulacao para a deliberacao sobre todos os eventos de Vencimento Antecipado 

Nao-Automatico, exceto o previsto na alinea "(m)" desta Clausula 5.2.2. ou conforme quOrum 

previsto na regulamentacao em vigor na data da assembleia; (b) 15% (quinze por cento) da totalidade 
dos titulares dos CRI em Circulacao para a deliberacao sobre o evento de Vencimento Antecipado 
Nao-Automatico previsto na alinea "(m)" desta Clausula 5.2.2. Nas hip6teses (i) de nao instalacao da 

Assembleia de Titulares de CRI por falta de quorum, ou (ii) de nao ser aprovado o exercicio da 
faculdade prevista acima pelo quorum minimo de deliberacao, a Emissora devera declarar a realizacao 
da Recompra Compulsoria dos Creditos Imobiliarios: 

caso sejam realizadas quaisquer alteracoes nos Documentos da Operacao, observado o 
estabelecido na Clausula 1.7. do Contrato de Cessao; 

caso quaisquer das declaracoes ou garantias prestadas pela Cedente no Contrato de Cessao e 

nos Documentos da Operacao de que seja parte signataria, seja falsa, enganosa, inconsistente, 
imprecisa, incompleta, insuficiente ou incorreta, em qualquer aspecto relevante, sendo que, no 
caso de eventuais declaracoes prestadas restarem, comprovadamente, como inconsistentes, 
imprecisas, incompletas, insuficientes ou incorretas, em qualquer aspecto relevante, a Cedente 
tera o prazo de 5 (cinco) dias nteis, contados do recebimento de comunicacao da Emissora 
neste sentido, para sand-las; 

protesto legitimo de titulos contra a Cedente e/ou contra as Devedoras, cujo valor individual 
ou agregado devido e nao pago ultrapasse a importancia correspondente a 3% (tres por cento) 

do patrimonio liquido medio consolidado da Localiza apurado nos Altimos 3 (tees) trimestres, 

conforme demonstracoes financeiras consolidadas da Localiza, ou o equivalente em outras 

moedas, salvo se, no prazo de ate 20 (vinte) Dias Oteis (conforme abaixo definidos) contados 
da data do protesto, a Cedente e/ou as Devedoras tenham comprovado que tal protesto (i) foi 

efetuado por erro ou má-fe de terceiros; (ii) foi cancelado; (iii) teve sua exigibilidade suspensa 

por decisao judicial; ou (iv) tenha sido objeto de recurso administrativo, devidamente garantido 

por fianca bancaria, seguro garantia ou dep6sito recursal, por conta de protestos oriundos de 
Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores ("IPVA"), cujo pedido de efeito 
suspensivo ainda nao tenhas sido deliberado; 
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inadimplemento de qualquer obrigacao pecuniaria da Cedente e/ou das Devedoras, nao sanado 

no prazo de cura do respectivo instrumento, cujo valor individual ou agregado seja igual ou 
superior a importancia correspondente a 3% Ores por cento) do patrimonio liquido medio 

consolidado da Localiza apurado nos Ultimos 3 (tres) trimestres, conforme demonstracoes 

financeiras consolidadas da Localiza, ou o equivalente em outras moedas; 

caso, cumulativamente, (i) a Escritura de Hipoteca nab seja registrada no prazo previsto na 
Escritura de Hipoteca, e (ii) a Cedente nao recompre os Creditos Imobiliarios nos termos e 
condicoes da Clausula 5.2.2.1. do Contrato de Cessao; 

descumprimento pela Cedente e/ou pelas Devedoras de qualquer obrigaeao nao pecuniaria 

relacionada a Emissao assumida no Contrato de Cessao e nos demais Documentos da Oferta, 

nao sanada no prazo maxim° de 15 (quinze) Dias luteis (conforme abaixo definidos) da data 

do recebimento pela Cedente e/ou pelas Devedoras de notificaeao a ser obrigatoriamente 
enviada pela Emissora; 

nao cumprimento de qualquer decisao ou sentenca judicial transitada em julgado ou decisao 
arbitral definitiva, de natureza condenatoria, contra a Cedente e/ou contra as Devedoras e/ou 

contra empresas controladas pela Localiza, cujo valor total, individual ou agregado, seja igual 
ou superior A importancia correspondente a 3% (tres por cento) do patrimonio liquido medio 

consolidado da Localiza apurado nos Altimos 3 (tees) trimestres, conforme demonstracoes 
financeiras consolidadas da Localiza, ou o seu contra valor em outras moedas, desde que 
impacte a capacidade da Localiza de cumprir qualquer de suas obrigagoes, exceto se 

comprovada, em ate 15 (quinze) Dias theis (conforme abaixo definidos), a concessao de pedido 
cautelar em aedo rescisoria que suspenda os efeitos da referida decisdo ou sentenca; 

incorporacao, fusao ou cisdo da Localiza, salvo se, (a) nos termos do artigo 231 da Lei das 
Sociedades por Acoes: (i) tal alteracao societaria for aprovada previamente pelos Titulares de 
CRI detentores de, no minimo, 30% (trinta por cento) ou quorum maior se assim for exigido 
pela legislacao aplicavel, dos CRI em circulaeao ou (ii) se for garantido a Emissora o direito 
de exigir a recompra dos Creditos Imobiliarios pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data 

da publicaedo das atas das assembleias relativas a tais operacoes; ou (b) o objeto da cisao 
representar menos de 30% (trinta por cento) do Ultimo faturamento consolidado anual da 
Localiza; ou (c) a parte cindida ou sociedade resultante da incorporaedo ou fusao permaneea 

dentro do Grupo de Controle (conforme abaixo definido) da Cedente e/ou das Devedoras, 

sendo que tanto a parte cindida ou a sociedade resultante da incorporacao ou fusao respondera 
solidariamente pela recompra dos Creditos Imobiliarios; 

reducao de capital da Localiza e/ou recompra pela Cedente e/ou das Devedoras de suas proprias 

acoes para cancelamento, em quantidade superior a 10% (dez por cento) do patrimonio liquido 
medio apurado nos Ultimos 3 (tres) trimestres, conforme informacoes trimestrais consolidadas 

ou demonstracoes financeiras consolidadas da Localiza, conforme o caso, exceto se (i) tal 

reducao de capital e/ou recompra de suas proprias aeoes para cancelamento (a) forem 
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previamente autorizadas pelos Titulares de CRI representando a maioria dos CRI em 

circulacao, (b) decorra de reembolso a acionistas dissidentes da Localiza ou (ii) se, apos tal 

reducao e/ou recompra, a Localiza apresentar caixa consolidado em valor igual ou superior a 
R$500.000.000,00 (quinhentos milhoes de reais); 

caso a Cedente e/ou as Devedoras estejam em mora corn as obrigagoes pecuniarias perante os 

Creditos Imobiliarios, e deliberem ou distribuam dividendos, juros sobre o capital proprio ou 

qualquer outra participacao no lucro prevista no Estatuto Social da Cedente e/ou das 

Devedoras, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo minimo previsto no artigo 202 

da Lei das Sociedades por Acoes, exceto em relacao a distribuicao de dividendos da Cedente 
ou da Localiza Fleet para a Localiza de forma a prover recursos para a Localiza adimplir os 
Creditos Imobiliarios; 

caso ocorra a desapropriacao parcial do Imovel em montante superior a 30% (trinta por cento) 
da area total do Imovel; 

caso a atividade principal da Localiza deixe de ser a que consta de seu Estatuto Social na data 

de celebracao do Contrato de Cessao, salvo se a atividade principal continuar sendo exercida 
por outra sociedade subsidiaria integral da Localiza; 

nao manutencao, pela Localiza, dos seguintes indices financeiros apurados trimestralmente 
corn base nas informacoes trimestrais consolidadas ("ITR") ou demonstracoes financeiras 

consolidadas ("DF"), conforme o caso, da Localiza, relativas a 31 de marco, 30 de junho, 30 
de setembro e 31 de dezembro, sendo a primeira apuracao corn base nas informacoes trimestrais 
consolidadas de 31 de dezembro de 2017, feita a anualizacao, quando aplicavel, mediante a 

soma do trimestre em questa() corn os tres trimestres imediatamente anteriores, sendo que 
referidos indices Financeiros serao calculados e enviados pela Localiza para a Emissora em ate 
10 (dez) dias corridos apos a divulgacao das demonstracoes financeiras consolidadas da 
Localiza, e serao verificados pela Emissora anualmente corn base nas informacOes anuais 
consolidadas divulgadas regulamente pela Localiza: 

(i) indice obtido da divisao da Divida Liquida (conforme abaixo definida) pelo EBITDA 
(conforme abaixo definido) nao superior a 4,00, 

onde: "Divida Liquida" significa o valor calculado em bases consolidadas na Localiza 

igual (a) a soma dos passivos junto a instituicoes financeiras, das operac5es de leasing 

operacional e financeiro, dos titulos e valores mobiliarios representativos de divida 

emitidos, bem como dos matuos corn partes relacionadas e do saldo liquido de operac5es 

de derivativos (passivos menos ativos de operac5es corn derivativos); diminuido (b) das 

disponibilidades (caixa), bancos, aplicac5es de liquidez imediata ou aplicacoes de curto 
prazo, titulos e valores mobiliarios de propria emisscio ou de terceiros, e titulos pablicos e 

privados de qualquer natureza e (c) dos efeitos da marcacclo a mercado das operacoes de 
derivativos; e 

(1) 

(m) 
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"EBITDA" significa o lucro ou prejuizo liquid° da Localiza, em bases consolidadas, 

relativo aos 12 (doze) tiltimos meses, antes: (a) das despesas (receitas) financeiras liquidas, 

(b) do imposto de renda e da contribuicao social, (c) das despesas de depreciaceio e 

amortizacao, (d) do custo de stock option, (e) das despesas neio recorrentes e (f) do 
impairment. 

(ii) 	indice obtido da divisdo entre EBITDA pelas Despesas Financeiras Liquidas 
(conforme abaixo definidas) nao devera ser inferior a 1,50, 

onde: "Despesas Financeiras Liquidas" significam as despesas financeiras relativas aos 

12 (doze) altimos meses calculadas pelo regime de competencia, em bases consolidadas 

pela Localiza, ou seja, (a) juros relativos a dividas bancarias (liquida de receitas de 

aplicac5es financeiras), (b) parcela com impact° no caixa da variacdo monetaria e cambial 

sobre juros das modalidades de divida, (c) juros pagos aos Creditos Imobiliarios e demais 

titulos e valores mobiliarios emitidos nos mercados financeiro e de capita is, internacional 
e nacional (liquidas de receitas de aplicac5es em titulos e valores mobiliarios ou em titulos 

pablicos e privados de qualquer natureza), (d) despesas financeiras com impacto de caixa 

relativas a matuos corn partes relacionadas listados no passivo (liquidas de receitas 

financeiras com impact° no caixa recebidas relativamente a matuos corn partes 
relacionadas listadas no ativo), bem como (e) o valor efetivamente desembolsado referente 

a passivos de operacoes de derivativos de protecao de dividas (liquid° dos valores 

efetivamente recebidos referentes a ativos de operacoes corn derivativos de protecdo de 
dividas); 

(n) 	se houver transferencia do Poder de Controle (conforme abaixo definido) da Cedente e/ou das 

Devedoras, direta ou indireta, inclusive por meio de reorganizacao societaria, que resulte em a 
Cedente e/ou as Devedoras passarem a ser controladas por pessoa ou entidade nao pertencente 

ao Grupo de Controle (conforme abaixo definido), sem anuencia previa e expressa dos 
Titulares de CRI, salvo se os atuais controladores permanecerem no Grupo de Controle 
(conforme abaixo definido) apOs a reorganizacao societaria; 

"Poder de Controle" é o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e 
orientar o funcionamento dos orgeios de uma sociedade, de forma direta ou indireta, de 

fato ou de direito, independentemente da partici pacao acionaria detida. Ha presungdo 

relativa de titularidade do controle em relacao a pessoa ou ao grupo de pessoas vinculado 

por acordo de acionistas ou sob controle comum ("Grupo de Controle') que seja titular de 

acoes que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes 

nas 3 (tres) altimas Assembleias Gerais Ordinarias de uma sociedade, ainda que neio seja 

titular das (Noes que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante, conforme 

definicao constante do "Regulamento de Listagem do Novo Mercado" da B3 S.A. — Brasil, 
Bolsa e 	("B3'). 
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se a Fitch Ratings rebaixar em duas ou mais notas a classificacao de risco, em escala nacional, 
em relacao ao rating "AAA(bra)" (triplo A (bra)), o rating corporativo da Localiza ou o rating 
concedido para esta Emissao, em virtude de qualquer alteracao na composicao societaria, que 
venha a resultar na perda, transferencia ou alienacao do Poder de Controle da Cedente e/ou das 
Devedoras pelos atuais controladores, ou na ausencia da Fitch Ratings, caso a classificacao 
equivalente emitida pela Moody 's ou Standard & Poor 's esteja em nivel equivalente ao de duas 
notas abaixo daquela concedida pela Fitch Ratings; 

exceto pela Cedente e pela Localiza Fleet, cujos eventos a seguir sujeitarao ao Vencimento 

Antecipado Automatic°, nos termos da alinea "(b)" da Clausula 5.2.1 acima; (i) decretacao de 

falencia de empresas controladas pela Localiza; (ii) pedido de autofalencia formulado por 
empresas controladas pela Localiza; (iii) pedido de falencia de empresas controladas pela 

Localiza formulado por terceiros e nao elidido no prazo legal; e (iv) pedido de recuperacao 
judicial ou extrajudicial de empresas controladas pela Localiza, independentemente do 
deferimento do processamento da recuperacao ou de sua concessao por juiz competente; e 

caso, na ocorrencia de sinistro total ou parcial no Imovel, caso a Localiza decida por nao 
cumprir com a sua obrigacao de reconstruir o Imovel. 

5.2.2.1. Caso a Escritura de Hipoteca nab seja registrada ate o termini) do prazo previsto para 
tanto na Escritura de Hipoteca, a Emissora notificard a Cedente para que esta recompre os 
Creditos Imobiliarios, em ate 15 (quinze) Dias Oteis contados do recebimento da referida 

notificacao, mediante o pagamento a Emissora do valor equivalente ao Valor de Recompra 

Compulsoria estabelecido na Clausula 4.1.3 do Contrato de Cessao, sob pena de, em nao o 
fazendo, restar caracterizado o Evento de Vencimento Antecipado estabelecido na alinea "(e)" 

da Clausula 5.2.2 acima. Caso a Cedente recompre os Creditos Imobiliarios na forma prevista 

acima, a Emissora devera promover o resgate antecipado dos CR1 de acordo corn os mesmos 
termos e condicOes estabelecidos na Clausula 5.2.3 abaixo. 

	

5.2.3. 	Caso seja decretado o vencimento antecipado dos CRI, e consequentemente, a Recompra 
Compulsoria dos Creditos Imobiliarios, a Emissora efetuard o pagamento integral do saldo do Valor 
Nominal Unitario nao amortizado, acrescido da Remuneracao, dos Encargos Moratorios (se houver), 
bem como de quaisquer outros valores eventualmente devidos, calculados pro rata temporis ate a 
data do pagamento dos CRI declarados vencidos antecipadamente. 0 pagamento acima referido sera 

realizado na data do recebimento do Valor da Recompra Compulsoria a serem pagos pela Cedente, 

na forma e prazos previstos no Contrato de Cessao, observado o estabelecido na Clausula 4.1(xxviii) 

acima deste Termo de Securitizacao. Caso a Emissora, tendo recebido os Creditos Imobiliários, nao 
realize o referido pagamento no prazo acima estipulado, o Agente Fiduciario devera promover a 

liquidacao do Patrimonio Separado nos termos da Clausula Nona deste Termo de Securitizacao. 

	

5.2.4. 	A Emissora obriga-se a, tao logo tenha conhecimento de qualquer dos eventos descritos nas 
Clausulas 5.2.1 e 5.2.2. acima, comunicar imediatamente o Agente Fiduciario. 
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5.3. 	Direito de Exigir o Resgate. Sem prejuizo do disposto nas Clausulas 5.1. e 5.2 acima, os Titulares 

de CRI terao a (TOO de, individualmente e a seu exclusivo criteria exigir o resgate dos CRI por eles detidos 

("Direito de Exigir o Resgate"), na data que corresponder ao termino do 7° (setimo) ano contado da Data de 

Emissao ou seja, 21 de novembro 2024 (inclusive) ("Data de Resgate ObrigatOrio"), sendo que, nesta 

hipotese, a Emissora devera exigir a recompra pela Cedente dos Creditos Imobiliarios em montante 
suficiente para garantir o pagamento pela Emissora aos Titulares de CRI do resgate por eles solicitado 

("Dever de Exigir a Recompra"), de acordo corn os procedimentos descritos abaixo. 

5.3.1. 	0 Direito de Exigir o Resgate estabelecido neste item 5.3. sera exercido de acordo corn o 
seguinte procedimento: 

a Emissora devera divulgar um aviso, na forma do Anexo VI deste Termo de Securitizacao, 

corn a finalidade de comunicar os Titulares de CRI (a "Notificacao de Direito de Resgate") 
corn antecedencia maxima de 45 (quarenta e cinco) dias e minima de 30 (trinta) dias da Data 

de Recompra Obrigatoria, por meio de publicacao, As exclusivas expensas da Cedente, no 

jornal "Valor Economico", solicitando a manifestacao dos Titulares de CRI quanto ao exercicio 
ou nao do Direito de Exigir o Resgate; 

nos termos do Anexo VI deste Termo de Securitizacao, os Titulares de CRI deverao manifestar-
se sobre o exercicio do Direito de Exigir o Resgate corn ate 5 (cinco) Dias Oteis de antecedencia 
da Data de Recompra Obrigatoria por meio do envio a Emissora de correspondencia corn aviso 

de recebimento na forma do Anexo VI deste Termo, sob pena de decair o Direito de Exigir o 
Resgate do Titular do CRI que nao se manifestar no referido prazo. A Emissora nao se 
responsabilizard pela impossibilidade de operacionalizar o correto resgate dos CRI devido 

erros de informacao e preenchimento do Anexo VI deste Termo de Securitizacao, nestes casos 
o Direito de Exigir Resgate sera desconsiderado integralmente; 

em ate 04 (quatro) Dias Oteis antecedentes a Data de Recompra Obrigatoria, a Emissora 
informard a Cedente o montante dos Creditos Imobiliarios que sera objeto do Dever de Exigir 
a Recompra e o preco de recompra do referido montante dos Creditos Imobiliarios, que devera 
ser correspondente ao saldo do valor nominal nao amortizado dos CRI, acrescido da 
Remuneracao incidente desde a Ultima Data de Pagamento de Remuneracao ate a Data de 
Recompra Obrigatoria, multiplicado pela quantidade de CRI cujos titulares tenham exercido o 
Direito de Exigir o Resgate ("Valor de Recompra Obrigatoria"); 

na Data de Recompra Obrigatoria, (i) a Cedente devera pagar o Valor da Recompra Obrigatoria 

Emissora, por meio de transferencia de recursos imediatamente disponiveis para Conta 

Centralizadora, ate as 10:00 horas da referida data; e (ii) desde que o Valor de Recompra 

Obrigatoria tenha sido pago a Emissora na forma estabelecida acima, a Emissora devera 

retroceder os Creditos Imobiliarios A Cedente, no montante correspondente ao Valor da 
Recompra Obrigatoria, por meio da celebracao de termo de retrocessao na forma do Anexo V 

ao Contrato de Cessao e, caso a cessao corresponda a parcela dos Creditos Imobiliarios, de 

aditamento A Escritura de Emissao de CCI para estabelecer que as CCI passarao a representar 
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apenas a parcela dos Creditos Imobiliarios que permanecer sob a titularidade da Emissora. No 

caso de retrocessao parcial dos Creditos Imobiliarios a parcela retrocedida nao sera mais 
considerada "Credit° Imobiliario" para fins desse Contrato de Cessao, podendo ser depositada, 
pelas Devedoras, diretamente em favor da Cedente; 

(e) na Data de Recompra ObrigatOria, a Emissora providenciara o pagamento a cada urn dos 

Titulares de CRI que exercerem o Direito de Exigir o Resgate, observado o estabelecido na 
Clausula 4.1 (xxviii) acima deste Termo de Securitizaedo; e 

(1) 
	

mediante o pagamento Valor de Recompra Obrigatoria, nos termos da Clausula 4.3.1 do 

Contrato de Cessao, a Emissora outorgard a mais ampla e irrestrita quitaedo corn relaeao as 
obrigacoes da Cedente quanto ao montante dos Creditos Imobiliarios recomprados pela 
Cedente. 

5.3.2. 	Caso o montante total dos Creditos Imobiliarios, ap6s a manifestaeao do Direito de Exigir 

Resgate pelos Titulares de CRI, resulte em urn valor inferior a 30% (trinta por cento) do montante 

dos Creditos Imobiliarios originalmente cedidos, a Cedente sera obrigada a recomprar a totalidade 
dos Creditos Imobiliarios restantes, independente de manifestaeao dos Titulares de CRI, conforme 
procedimentos e Valor de Recompra ObrigatOrio previstos nessa Clausula, sendo certo que, neste 

caso, a Emissora utilizard os valores da recompra da totalidade dos Creditos Imobiliarios para realizar 
resgate da totalidade dos CRI. 

5.4. 	Resgate Antecipado Obrigatorio: A Emissora realizard o resgate antecipado obrigatorio e 
consequente cancelamento dos CRI na data do recebimento, pela Emissora na Conta Centralizadora, do 

montante correspondente ao pagamento da Multa Indenizatoria (conforme abaixo definido) ou do Valor de 
Recompra Antecipada Obrigatoria (conforme abaixo definido), observado o estabelecido na Clausula 
4.1(xxviii) acima deste Termo de Securitizacao ("Resgate Antecipado Obrigatorio"). 

5.4.1. 	Multa Indenizatoria: A Cedente respondera pela legitimidade, integridade, existencia, 
validade, eficacia e exigibilidade da totalidade dos Creditos Imobiliarios durante todo o prazo de 
duracao dos Contratos de Locaedo, de modo que a Cedente pagara a Emissora a Multa Indenizatoria 
(abaixo definida) e a Emissora ficard obrigada a realizar o Resgate Antecipado Obrigatorio dos CRI, 
caso ocorra qualquer urn dos seguintes eventos ("Eventos de Multa Indenizatoria"): 

(a) 	a ilegitimidade, inexistencia, nulidade, invalidade, ineficacia, ilegalidade ou inexigibilidade 

dos Creditos Imobiliarios, dos Contratos de Locaeao ou do Contrato de Cessao sejam 
reconhecidas ou declaradas, no todo ou em parte, por decisdo judicial e/ou administrativa, que 

nao tenha sido revertida em prazo suficiente para que mantenha o fluxo de pagamentos dos 

CRI conforme prazos previstos neste Termo de Securitizacao, sob qualquer fundament°, ainda 

que tal contestaeao ou reconhecimento esteja fundado em eventos ocorridos apOs a cessao dos 
Creditos Imobiliarios; 
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caso os Contratos de Locacao ou o Contrato de Cessao sej am resilidos, rescindidos ou de 

qualquer forma resolvidos por culpa ou dolo da Cedente e/ou das Devedoras ou, ainda, na 
hip6tese de desapropriacao ou proibicao da utilizacao do Empreendimento por forca de 
determinacao de orgao pOblico administrativo ou judicial; 

caso seja proposta acao revisional ou seja tomada qualquer iniciativa na esfera judicial ou 

extrajudicial pelas Devedoras corn a finalidade de reduzir o montante e/ou alterar a forma, 

prazo de pagamento, garantias, atualizacao monetaria e encargos moratorios dos Creditos 
Imobiliarios; e 

caso o direito a Recompra Compulsoria, de que é titular a Emissora, nos termos da Clausula 

4.1 e seus subitens do Contrato de Cessao, nao puder ser exercido, em sua plenitude, por 
qualquer motivo. 

	

5.4.1.1. 	Ocorrendo qualquer um dos Eventos de Multa Indenizatoria, a Cedente pagard 
Emissora uma multa compensatoria, a titulo de indenizacao na forma dos artigos 408 a 416 do 
Codigo Civil, cujo valor sera equivalente (i) ao saldo devedor do valor nominal unitario dos CRI, 
acrescido da remuneracao dos CRI calculada pro rata temporis ate a data do efetivo pagamento 
da Multa Indenizatoria, apurado na referida data, calculado na forma e nas condicoes 
estabelecidas na Clausula 4.1, inciso "XX", deste Termo de Securitizacao, e (ii) caso sejam 
devidos, dos tributos, encargos moratorios, multas, penalidades e demais encargos contratuais e 
legais previstos neste Termo de Securitizacao, no Contrato de Cessao ou na legislacao aplicavel, 
calculados, apurados ou incorridos, conforme o caso, ate a data do efetivo pagamento da Multa 
Indenizatoria, apurado na referida data, calculado na forma e nas condicoes estabelecidas neste 
Termo de Securitizacao ("Multa IndenizatOria"). 

	

5.4.1.2. 	A Multa Indenizatoria sera paga pela Cedente no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis a 
contar do recebimento, pela Cedente, de notificacao por escrito a ser enviada pela Emissora, com 
aviso de recebimento, noticiando a ocorrencia de qualquer urn dos Eventos de Multa 
Indenizatoria. 

5.4.2. 	Recompra Antecipada Obrigatoria: A Cedente devera realizar a recompra dos Creditos 

Imobiliarios de forma antecipada e a Emissora ficard obrigada a realizar o Resgate Antecipado 

Obrigatorio dos CRI caso, na hipotese de extincao, limitacao, ausencia de apuracao e/ou divulgacao 

por mais de 10 (dez) dias consecutivos apos a data esperada para sua apuracao e/ou divulgacao, ou 

impossibilidade legal de aplicacao da Taxa DI aos CRI, ou determinacao judicial proibindo tal 

aplicacao, nao haja acordo sobre a taxa substitutiva entre a Cedente e 50% (cinquenta por cento) mais 

urn dos CRI em Circulacao que estiverem presentes na assembleia, desde que estes representem, no 

minimo, 15% (quinze por cento) da totalidade dos titulares dos CRI ern Circulacao, ou caso nao seja 

instalada a Assembleia Geral mencionada nesta Clausula, ou nao haja quorum para deliberacao, ou a 
Cedente nab compareca a referida Assembleia Geral ("Recompra Antecipada Obrigatoria"). 

5.4.2.1. 	Para os fins do estabelecido na Clausula 5.4.2 acima, a Emissora devera convocar 
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a Cedente a comparecer na Assembleia Geral de Titulares de CRI que deliberar sobre a taxa 
substitutiva a Taxa DI. 

	

5.4.2.2. 	0 valor do pagamento a ser feito pela Cedente a Emissora na hip6tese de Recompra 
Antecipada ObrigatOria ("Valor de Recompra Antecipada Obrigatoria") deve ser equivalente: 

ao saldo devedor do valor nominal unitario dos CRI, acrescido da remuneracao dos CRI 
calculada pro rata temporis ate a data do efetivo pagamento do Valor de Recompra 
Antecipada Obrigatoria, apurado na referida data, calculado na forma e nas condicoes 
estabelecidas na Clausula 4.1, inciso XX, deste Termo de Securitizacao; e 

caso sejam devidos, dos tributos, encargos moratorios, multas, penalidades e demais 

encargos contratuais e legais previstos no Contrato de Cessao, neste Termo de 

Securitizacao ou na legislacao aplicavel, calculados, apurados ou incorridos, conforme o 
caso, ate a data do efetivo pagamento do Valor de Recompra Antecipada Obrigatoria, 

apurado na referida data, calculado na forma e nas condicoes estabelecidas neste Termo 
de Securitizacao. 

	

5.4.2.3. 	A Cedente pagard o Valor de Recompra Antecipada Obrigatoria a Emissora em ate 
30 (trinta) dias ap6s a ocorr'encia da hip6tese de Recompra Antecipada Obrigatoria. 

CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE DISTRIBUICAO DOS CRI 

	

6.1. 	Os CRI serao objeto de distribuicao pnblica nos termos da Instrucao CVM 400, com intermediacao 
dos Coordenadores, sob regime de garantia firme de colocacao, nos termos do Contrato de Distribuicao, ern 
que estard previsto o respectivo plano de distribuicao dos CRI. 

	

6.2. 	A garantia firme de colocacao dos CRI de que trata a Clausula 6.1 acima esta limitada ao montante 
da Oferta, equivalente a R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhoes de reais), e sera prestada pelos 
Coordenadores, sem qualquer solidariedade entre eles, na seguinte proporcao: (i) R$185.000.000,00 (cento 
e oitenta e cinco milh-Oes de reais) pelo Coordenador Lider, e (ii) R$185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco 
milhoes de reais) pela XP. 

6.2.1 0 exercicio pelos Coordenadores da garantia firme de colocacao dos CRI, inclusive no que 
se refere aos montantes acima previstos, esta condicionado ao atendimento integral das condicoes 
suspensivas e demais requisitos estabelecidos para tanto no Contrato de Distribuicao. 

	

6.3. 	Os CRI serao distribuidos publicamente aos os investidores qualificados, assim definidos nos 
artigos 9°-B e 9°-C da Instrucao CVM 539. 

	

6.4. 	A Oferta tera inicio ap6s (i) o registro da Oferta pela CVM; (ii) a divulgacao do Animcio de Inicio; 
e (iii) a disponibilizacao do Prospecto Definitivo aos Investidores. 
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6.4.1. Anteriormente a concessao, pela CVM, do registro da Oferta, os Coordenadores 
disponibilizardo ao publico o Prospecto Preliminar, precedido da publicacao do "Aviso ao Mercado 
da Distribuicao Ptiblica da 169 Serie da Emisselo de Certificados de Recebiveis Imobiliários da 
RB Capital Companhia de Securitizaccio", nos termos do artigo 53 e do artigo 54-A da Instrucao 
CVM 400 ("Aviso ao Mercado"). 

6.4.2. 0 prazo maxim para colocacao dos CRI é de 6 (seis) meses contados a partir da data de 

divulgacao do Animcio de Inicio, nos termos da regulamentacao aplicavel ou ate a data de 
divulgacao do AmIncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro ("Prazo Maximo de Colocacao"). 

6.4.3. A colocacao dos CRI junto ao public° investidor sera realizada de acordo corn os 
procedimentos do MDA. 

6.4.4. Os CRI sera° objeto de distribuicao pirblica aos Investidores, nao sendo aplicavel a fixacao 

de lotes maximos ou minimos. Os Coordenadores, corn a expressa anuencia da Emissora, 
elaboraram piano de distribuicao dos CRI, nos termos do paragrafo 30  do artigo 33 da Instrucao 
CVM 400, no que diz respeito ao esforco de dispersao dos CRI, o qual levou em conta suas relacoes 
corn clientes e outras consideracoes de natureza comercial ou estrategica dos Coordenadores e da 

Emissora, observado que os Coordenadores deverao assegurar: (i) a adequacao do investimento ao 
perfil de risco de seus clientes; (ii) o tratamento justo e equitativo aos Investidores; e (iii) que os 
representantes de venda das instituicoes financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuicao 
de valores mobiliarios convidadas pelos Coordenadores para participar da Oferta ("Participantes 

Especiais" e, em conjunto corn os Coordenadores, as "Instituicees Participantes da Oferta"), 
conforme aplicavel, recebam previamente exemplar do prospecto preliminar da Oferta para leitura 

obrigatoria, e que suas duvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pelos Coordenadores. 

6.4.5. Caso o total de CRI correspondente a demanda dos Investidores exceda o Valor Total da 
Emissao, serao atendidos os Pedidos de Reserva e as intencoes de investimento que indicaram a 

menor taxa, adicionando-se os Pedidos de Reserva e as intenceies de investimento que indicaram 
taxas superiores ate atingir a taxa definida no Procedimento de Bookbuilding, sendo que todos os 
Pedidos de Reserva e todas as intencoes de investimento admitidos que indicaram a taxa definida 
no Procedimento de Bookbuilding serao rateados entre os Investidores pelos Coordenadores, 
proporcionalmente ao montante de CRI indicado nos respectivos Pedidos de Reserva ou nas 

respectivas intencoes de investimento, sendo desconsideradas quaisquer fracoes de CRI, conforme 
estabelecido no Prospecto e no Contrato de Distribuicao. 

6.5. 	Nos termos do artigo 55 da Instrucao CVM 400, sera aceita a participacao de Investidores da Oferta 
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, sem limite maxim de tal participacao 
em relacao ao volume da Oferta. Caso seja verificado, pelos Coordenadores, excesso de demanda superior 

em 1/3 (urn terco) dos CRI ofertados, no sera permitida a colocacao de CRI perante Pessoas Vinculadas, 

devendo os Pedidos de Reserva e as intencoes de investimento realizadas por Investidores da Oferta que 

sejam Pessoas Vinculadas ser automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrucao CVM 400. 
Tal vedacao nao se aplica ao Formador de Mercado, nos termos da regulacao da CVM. 
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Escrituracao 

	

6.6. 	0 Escriturador atuard, em nome da Emissora, como digitador e registrador dos CRI, para fins de 

custodia eletronica e de liquidacao financeira de eventos de pagamento dos CRI na B3, para distribuicao em 
mercado primario e negociacao em mercado secundario na B3. 

	

6.7. 	0 Escriturador atuard como escriturador dos CRI, os quais serao emitidos sob a forma nominativa 
e escritural. 

	

6.8. 	Serao reconhecidos como comprovante de titularidade dos CRI: (i) o extrato de posicao de cust6dia 

expedido pela B3, em nome de cada titular de CRI; ou (ii) o extrato emitido pelo Escriturador, a partir das 
informacOes prestadas corn base na posicao de custodia eletronica constante da B3 em nome de cada titular 
de CRI. 

Banco Liquidante 

	

6.9. 	0 Banco Liquidante sera contratado pela Emissora para operacionalizar o pagamento e a liquidacao 
de quaisquer valores devidos pela Emissora aos titulares de CRI, executados por meio do sistema da B3. 

CLAUSULA SETIMA — DA SUBSCRICAO E INTEGRALIZAcA0 DOS CRI 

	

7.1. 	Os CRI serao subscritos e integralizados a vista, em moeda corrente nacional, na data de subscricao, 
pelo seu Valor Nominal Unitario. Caso sejam verificados erros operacionais que impecam que a 
integralizacao ocorra no mesmo dia da subscricao, e, portanto, a integralizacao ocorra na data 
correspondente ao Dia Otil subsequente a subscricao dos CRI, o Preco de Integralizacao sera igual ao Valor 
Nominal Unitario acrescido da Remuneracao, nos termos da Clausula 4.1, item XX, deste Termo, calculada 
de forma cumulativa pro rata temporis, desde a data de subscricao ate a data da efetiva integralizacao 
("Preco de Integralizacao"). A integralizacao ocorrera na data em que for realizada a subscricao dos CRI 
ou, caso sejam verificados erros operacionais que impecam que a integralizacao ocorra no mesmo dia da 
subscricao, na data correspondente ao Dia Oil subsequente a subscricao dos CRI ("Data de Integralizacao"). 

CLAUSULA OITAVA — DA INSTITUIc 'AO DO REGIME FIDUCIARIO 

	

8.1. 	Em observancia a faculdade prevista no artigo 90  da Lei n.° 9.514, a Emissora instituird o Regime 
Fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios vinculados ao presente Termo de Securitizacao, sobre as CCI, as 

Garantias e a Conta Centralizadora, nos termos da declaracao constante do Anexo IV deste Termo de 
Securitizacao. 

8.1.1. 0 Regime Fiduciario sera registrado na Instituicao Custodiante, conforme previsto no 
paragrafo Attic° do artigo 23 da Lei n.° 10.931. 
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8.2. 	Os Creditos Imobiliarios, as Garantias e a Conta Centralizadora sujeitos ao Regime Fiduciario ora 

instituido sao destacados do patrimonio da Emissora e passam a constituir Patrimonio Separado, destinando-
se especificamente ao pagamento dos CRI e das demais obrigacoes relativas ao Regime Fiduciario, nos 
termos do artigo 11, da Lei n.° 9.514. 

8.2.1. 0 Patrimonio Separado sera composto pelas CCI, pelas Garantias e pela Conta 

Centralizadora, e destinar-se-d especificamente ao pagamento dos CRI e das demais obrigacOes 

relativas ao Regime Fiduciario, nos termos do artigo 11 da Lei n.° 9.514, tratado nesta clausula. 

	

8.3. 	Os Creditos Imobiliarios objeto do Regime Fiduciario responderao apenas pelas obrigacoes 

inerentes aos CRI e pelo pagamento das despesas de administracao do Patrimonio Separado e respectivos 

custos tributarios, conforme previsto neste Termo de Securitizacao, estando imunes a qualquer acao ou 

execucao de outros credores da Emissora que Tido sej am os titulares de CR', nao sendo passiveis de 

constituicao de outras garantias ou excussao, por mais privilegiadas que sejam, exceto conforme previsto 
neste Termo de Securitizacao. 

CLAUSULA NONA — DA ADMINISTRACAO DO PATRIMONIO SEPARADO 

	

9.1. 	A Emissora administrard o Patrimonio Separado instituido para os fins desta Emissao, promovendo 
as diligencias necessarias a manutencao de sua regularidade, bem como mantendo registro contabil 
independente do restante de seu patrimonio e elaborando e publicando as respectivas demonstracoes 
financeiras, em conformidade corn o artigo 12 da Lei n.° 9.514. 

	

9.2. 	A Emissora somente respondera pelos prejuizos que causar por culpa, dolo, descumprimento de 
disposicao legal ou regulamentar, negligencia, imprudencia, impericia ou administracao temeraria ou, ainda, 
por desvio de finalidade do Patrimonio Separado. 

9.2.1. Para fins do disposto no item 9 do Anexo III a Instrucao CVM n° 414, a Emissora declara 
que: 

a custodia da Escritura de Emissao de CCI sera realizada pela Instituicao Custodiante, 
cabendo a Instituicdo Custodiante a guarda e conservacao de 1 (uma) via original da Escritura 
de Emissao de CCI; e 

a arrecadacao, o controle e a cobranca ordinaria dos Creditos Imobiliarios e, 

consequentemente, a distribuicao dos recursos gerados pelos Creditos Imobiliarios, sao 

atividades que serao realizadas pela Emissora nos termos das Clausulas 6.1 e 6.2 do Contrato 
de Cessdo. 

	

9.3. 	Corn relacao a administracao dos Creditos Imobiliarios, compete a Emissora: 
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controlar a evolucao das obrigagoes de responsabilidade das Devedoras, observadas as 

condicoes estabelecidas nos Contratos de Locacao e na Escritura de Emissao de CCI; 

informar imediatamente a Cedente quando tomar conhecimento de qualquer situacao de 
inadimplemento das Devedoras; 

inserir as informacoes relacionadas a execucao das tarefas aqui previstas em relatorio a ser 
encaminhado ao Agente Fiduciario, responsavel pelo acompanhamento do Patrimonio 
Separado dos CRI; 

diligenciar para que sejam tomadas todas as providencias extrajudiciais e judiciais que se 

tornarem necessarias a cobranca dos Creditos Imobiliarios inadimplidos, sendo que todas as 
despesas inerentes serao arcadas diretamente pela Cedente; e 

usar da necessaria diligencia no acompanhamento das acoes judiciais, em todos os seus 
tramites ate o final, em qualquer instancia, foro ou tribunal, sendo que todas as despesas da 
Emissora serao arcadas diretamente pela Cedente. 

9.3.1. Caso a Cedente e a Localiza nao efetuem o pagamento das despesas previstas na Clausula 
9.3. acima, tais despesas deverao ser arcadas pelo PatrimOnio Separado e, caso os recursos do 
Patrimonio Separado nao sejam suficientes, os titulares de CRI arcarao corn o referido pagamento, 

ressalvado seu direito de regresso contra a Cedente. Em Oltima instancia, as Despesas que 
eventualmente nao tenham sido saldadas na forma desta Clausula serao pagas preferencialmente 
aos pagamentos devidos aos titulares de CRI. 

9.4. 	A totalidade do patrimonio da Emissora respondera por prejuizos ou por insuficiencia do Patrimonio 
Separado ern caso de descumprimento de disposicao legal ou regulamentar, por negligencia ou 
administracao temeraria ou, ainda, por desvio da finalidade do referido Patrimonio Separado. 

CLAUSULA DECIMA — DA LIQUIDACAO DO PATRIMoNIO SEPARADO 

10.1. A ocorrencia de qualquer urn dos eventos abaixo ensejard a assuncao imediata e transitOria da 

administracao do Patrim6nio Separado pelo Agente Fiduciario ("Eventos de Liquidacao do Patrimonio 
Separado"): 

pedido por parte da Emissora de qualquer piano de recuperacao judicial ou extrajudicial a 

qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologacao 

judicial do referido plano; ou requerimento, pela Emissora, de recuperacao judicial, independentemente 

de deferimento do processamento da recuperacao ou de sua concessao pelo juiz competente; 

pedido de falencia formulado por terceiros em face da Emissora e nao devidamente elidido ou 
cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal; 
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decretacao de falencia ou apresentacao de pedido de autofalencia pela Emissora; 

nao pagamento pela Emissora das obrigacoes pecuniarias devidas a qualquer dos eventuais 

titulares de CRI, nas datas previstas neste Termo de Securitizacao, nao sanado no prazo de ate 2 (dois) 

Dias Uteis, contados da data de vencimento original, desde que a Emissora tenha recebido os valores 

correspondentes para satisfacao das obrigacoes pecuniarias devidas pelas Devedoras e pela Cedente 
conforme estipulado nos Contratos de Locacao e/ou no Contrato de Cessao; e 

inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigacOes nao pecuniarias 
previstas neste Termo de Securitizacao, nao sanada no prazo maximo de 15 (quinze) Dias ljteis 
contados da data na qual a obrigacao deveria ter sido cumprida; e 

descumprimento de qualquer obrigacao anticorrupcao, quando aplicavel, e existencia de 
sentenca condenatoria transitada em julgado, em razao da pratica, pela Emissora, de atos que importem 

trabalho infantil, trabalho andlogo ao escravo, proveito criminoso da prostituicao ou danos ao meio 
ambiente. 

10.1.1. A Emissora obriga-se a, tao logo tenha conhecimento de qualquer dos eventos descritos 
acima, comunicar imediatamente o Agente Fiduciario. 

10.2. Verificada a ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Liquidacao do Patrimonio Separado e 
assumida a administracao do Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario, este devera convocar, em ate 3 

(tres) Dias Uteis contados da data em que tomar conhecimento do evento, Assembleia de Titulares de CRI 
para deliberar sobre a eventual liquidacao do Patrim6nio Separado. Tal Assembleia devera ser realizada no 
prazo de 20 (vinte) dias corridos a contar da data de publicacao do edital de convocacao. 

10.3. Na Assembleia de Titulares de CRI mencionada na Clausula 10.2. acima, os titulares de CRI 
deverao deliberar: (a) pela liquidacao do Patrimonio Separado, hipotese na qual devera ser nomeado o 
liquidante e determinadas as formas de liquidacao; ou (b) pela nao liquidacao do Patrim6nio Separado, 
hipotese na qual devera ser deliberada a continuidade da administracao do Patrimonio Separado por nova 
securitizadora, fixando-se, as condicoes e termos para sua administracao, bem como a remuneracao da 
instituicao administradora nomeada. 

10.3.1 A deliberacao pela nao declaracao da liquidacao do Patrimonio Separado devera ser tomada 

pelos titulares de CRI que representem, no minimo, 90% (noventa por cento) dos CRI em 
Circulacao. 

10.4. A liquidacao do Patrimonio Separado sera realizada mediante transferencia dos Creditos 

Imobiliarios integrantes do Patrimonio Separado ao Agente Fiduciario (ou a instituicao administradora que 
vier a ser nomeada pelos titulares de CRI), na qualidade de representante dos titulares de CRI, para fins de 

extincao de toda e qualquer obrigacao da Emissora decorrente dos CRI. Nesse caso, cabera ao Agente 

Fiduciario (ou a instituicao administradora que vier a ser nomeada pelos titulares de CRI), conforme 
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deliberacao dos titulares de CRI: (a) administrar os Creditos Imobiliarios que integram o Patrimonio 

Separado, (b) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a realizacdo dos creditos oriundos dos 
Creditos Imobiliarios que the foram transferidos, (c) ratear os recursos obtidos entre os titulares de CRI na 

proporcao de CRI detidos, e (d) transferir os Creditos Imobiliarios eventualmente nao realizados aos 
titulares de CRI, na proporcao de CRI detidos. 

10.5. Os Titulares dos CRI tern ciencia que, no caso de decretacao do Vencimento Antecipado dos CRI, 

obrigar-se-ao a: (i) se submeter as decisoes exaradas em Assembleia de Titulares dos CRI; (ii) possuir todos 

os requisitos necessarios para assumir eventuais obrigagoes inerentes aos CRI emitidos e bens, garantias 

inerentes ao patrimonio separado; e (iii) indenizar, defender, eximir, manter indene de responsabilidade a 

Emissora, em relacao a todos e quaisquer prejuizos, indenizacoes, responsabilidades, danos, desembolsos, 
adiantamentos, tributos ou despesas (inclusive honorarios e despesas de advogados internos ou externos), 

decisoes judiciais e/ou extrajudiciais, demandas judiciais e/ou extrajudiciais (inclusive fiscais, 
previdenciarias e trabalhistas) incorridos e/ou requeridos a Emissora, direta ou indiretamente, independentes 
de sua natureza, inclusive em raid° da liquidacao do Patrimonio Separado. 

CLAUSULA ONZE — DECLARAOES E OBRIGAcOES DA EMISSORA 

11.1. Sem prejuizo das demais declaracoes expressamente previstas na regulamentacao aplicavel, neste 

Termo de Securitizacao e nos demais Documentos da Operacao, a Emissora, neste ato declara e garante que: 

e uma sociedade devidamente organizada, constituida e existente sob a forma de sociedade por 

acOes corn registro de companhia aberta perante a CVM e de acordo corn as leis brasileiras; 

esta devidamente autorizada e obteve todas as autorizaceies necessarias a celebracao deste 
Termo de Securitizacao e dos demais Documentos da Operacao de que é parte, bem como a 
realizacao da Emissao e ao cumprimento de suas obrigagoes aqui previstas, tendo sido 
satisfeitos todos os requisitos legais e estatutarios necessarios para tanto; 

os representantes legais que assinam este Termo de Securitizacao tern poderes estatutarios e/ou 
delegados para assumir, em seu nome, as obrigagOes ora estabelecidas e, sendo mandatarios, 
tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor; 

na Data de Emissao dos CRI e em cada uma das Datas de Pagamento dos CRI, sera a legitima 
e imica titular dos Creditos Imobiliarios; 

nao ha qualquer ligacao entre a Emissora e o Agente Fiduciario que impeca o Agente Fiduciario 
ou a Emissora de exercer plenamente suas funcoes; 

este Termo de Securitizacao constitui uma obrigacao legal, valida e vinculativa da Emissora, 
exequivel de acordo corn os seus termos e condicoes; 
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nao ha qualquer acao judicial, procedimento administrativo ou arbitral, inquerito ou outro tipo 

de investigacao governamental que possa afetar a capacidade da Emissora de cumprir corn as 
obrigacoes assumidas neste Termo de Securitizacao e nos demais Documentos da Operacao; 

em conformidade corn as declaracifies da Cedente, relatorio de auditoria juridica e legal opinion 
da Oferta, os Creditos Imobiliarios encontram-se livres e desembaracados de quaisquer Onus, 

gravames ou restricoes de natureza pessoal, real ou arbitral, nao havendo qualquer fato que 

impeca ou restrinja o direito da Emissora de celebrar o presente Termo de Securitizacao; 

respeita a legislacao e regulamentacao relacionadas a saUde e seguranca ocupacional, 

medicina do trabalho e ao meio ambiente, conforme aplicavel, bem como declara que no 

desenvolvimento de suas atividades nao incentiva a prostituicao, tampouco utiliza ou incentiva 

mao-de-obra infantil e/ou em condicao andloga a de escravo ou de qualquer forma infringe 

direitos dos silvicolas, em especial, mas nao se limitando, ao direito sobre as areas de ocupacao 
indigena, assim declaradas pela autoridade competente ("Legislacao Socioambiental") e que a 
utilizacao dos valores objeto dos CRI nao implicard na violacao da Legislacao Socioambiental; 

(a) atua em conformidade e se compromete a cumprir, na realizacao de suas atividades, as 
disposicoes da Lei 12.846 de 10  de agosto de 2013, da Lei 9.613 de 3 de marco de 1998, do 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e do UK Bribery Act (UKBA), conforme aplicavel; (b) 
adotam programa de integridade, nos termos do Decreto e 8.420, de 18 de marco de 2015, corn 
padroes de conduta, controles internos, c6digo de etica, politicas e procedimentos de 
integridade, aplicaveis a todos os empregados, diretores, demais administradores e partes 

relacionadas, representantes legais e procuradores, independentemente de cargo ou funcao 
exercidos, estendidos, quando necessario, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de 
servico, agentes intermediarios e associados, visando garantir o fiel cumprimento da lei indicada 

no item "i"; (c) conhecem e entendem as disposicoes das leis anticorrupcao dos paises em que 
faz neg6cios, bem como nao adotam quaisquer condutas que infrinjam as leis anticorrupcao 
desses paises, sendo certo que executa as suas atividades em conformidade integral corn essas 
leis; (d) seus funcionarios, executivos, diretores, representantes e procuradores, no melhor do 
seu conhecimento, nao estao sofrendo investigacao criminal e nao estiveram sujeitos a 
quaisquer acoes legais civis ou criminais no pals ou no exterior, por conduta inadequada 

relacionada a suborno, corrupcao ou outro ato ilicito; e (f) adotam as diligencias apropriadas 
para contratacao e, conforme o caso, supervisao, de terceiros, tais como, fornecedores, 

prestadores de servico, agentes intermediarios e associados, de forma a verificar que estes nao 

tenham praticado ou venham a praticar qualquer conduta relacionada a violacao da lei referida 
no item "a" e "c"acima 

11.2. A Emissora informard todos os fatos relevantes acerca da Emissao e da propria Emissora, mediante 

publicacao na imprensa, assim como prontamente informar tais fatos diretamente ao Agente Fiduciario por 
meio de comunicacao por escrito. 
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11.3. Em conformidade corn as declaracoes da Cedente, a Emissora se responsabiliza pela exatidao das 
informacoes e declaracoes prestadas ao Agente Fiduciario e aos Investidores, ressaltando que analisou 
diligentemente os documentos relacionados corn os CRI, para verificacao de sua legalidade, legitimidade, 

existencia, exigibilidade, validade, veracidade, ausencia de vicios, consistencia, correcao e suficiencia das 

informacoes disponibilizadas ao Investidor e ao Agente Fiduciario, declarando que os mesmos se encontram 
perfeitamente constituidos e na estrita e fiel forma e substancia descritos pela Emissora neste Termo. 

11.4. A Emissora notificara imediatamente os titulares de CRI e o Agente Fiduciario caso quaisquer das 
declaracoes aqui prestadas tomem-se total ou parcialmente inveridicas, incompletas ou incorretas. 

11.4.1. A Emissora informard imediatamente ao Agente Fiduciario acerca da necessidade de se 
manifestar, na qualidade de credora, em relacao ao exercicio ou nao de qualquer direito ou 

prerrogativa prevista nos Contratos de Locacao, bem como se obriga a acatar a orientacao de voto 

exarada pelos titulares de CRI na Assembleia de Titulares de CRI de que trata a Clausula Treze 
deste Termo. 

11.5. Adicionalmente, sem prejuizo das demais obrigacoes previstas neste Termo, a Emissora obriga-se 
a: 

Fatos relevantes acerca dos CRI e da pr6pria Emissora: A Emissora obriga-se a informar todos os 
fatos relevantes acerca da Emissao e da propria Emissora mediante publicacao no jornal de grande 

circulacao utilizado pela Emissora para divulgacao de suas informacoes societarias, ou em outro 
jornal que vier a substitui-lo, assim como informar em ate 2 (dois) Dias Oteis tais fatos diretamente 
ao Agente Fiduciario por meio de comunicacao por escrito. 

Relatorio Mensal: A Emissora obriga-se ainda a elaborar urn relatOrio mensal e envia-lo ao Agente 
Fiduciario e a Agencia de Classificacao de Risco ate o 15° (decimo quinto) dia de cada mes, 
ratificando a vinculacao das CCI aos CRI, o qual devera incluir: 

data de Emissao dos CRI; 

saldo devedor dos CRI; 

criterio de remuneracao dos CRI; 

valor pago aos Titulares de CRI no ano; 

data de vencimento final dos CRI; 

valor recebido das Devedoras; e 

saldo devedor das CCI. 
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Res_ponsavel pela Elaboracao dos Relatorios Mensais: Tais relatorios de gestao serao preparados e 
fornecidos ao Agente Fiduciario pela Emissora. 

Responsabilidade da Emissora pelas Informacoes Prestadas: A Emissora se responsabiliza pela 

exatidao das informacoes e declaraceies prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciario e aos 
Titulares de CRI, ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados corn os CRI, 
para verificacao de sua legalidade, veracidade, ausencia de vicios, consistencia, correcao e 

suficiencia das informacoes disponibilizadas aos Titulares de CRI e ao Agente Fiduciario, 
declarando que estes se encontram na estrita e fiel forma e substancia descritas pela Emissora neste 
Termo. 

Fornecimento de Informacoes Relativas as CCI: A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente 

Fiduciario, no prazo de 15 (quinze) Dias Uteis contados do recebimento da respectiva solicitacao, 
todas as informacoes relativas aos Creditos Imobiliarios representados pelas CCI. 

(i) prestar, fornecer ou permitir o acesso do Agente Fiduciario, em 5 (cinco) Dias Oteis contados da 
data de solicitacao deste, a todas as informacoes e documentos necessarios ao desempenho de suas 
funcoes relativas aos CRI; (ii) encaminhar ao Agente Fiduciario, e divulgar em seu website, na 
mesma data de suas publicacoes, os atos e decisoes da Emissora destinados aos Titulares de CRI 

que venham a ser publicados; e, (iii) informar ao Agente Fiduciario a ocorrencia de quaisquer dos 
eventos que sejam de seu conhecimento, que permitam a Recompra Compulsoria dos Creditos 
Imobiliarios e/ou Multa Indenizatoria, previstos no Contrato de Cessao e/ou nos demais documentos 

da Emissao, imediatamente apos sua ocorrencia, nao sendo considerados para esta finalidade os 

prazos e/ou periodos de cura estipulados, bem como as medidas extrajudiciais e judiciais que 
tenham e venham a ser tomadas pela Emissora. 

A Emissora obriga-se a enviar ao Agente Fiduciario todos os dados financeiros e atos societarios 

necessarios, bem como o organograma do grupo societario da Emissora nos termos exigidos pelos 
normativos da CVM e declaracao atestando o cumprimento de todas as suas obrigacoes decorrentes 
da Emissao, necessarios a realizacao do relatorio anual previsto na Instrucao CVM n.° 583, que 

venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciario, os quais deverao ser devidamente encaminhados 
pela Emissora em ate 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilizacao na CVM. 

0 referido organograma do grupo societario da Emissora devera conter, inclusive, controladores, 

controladas, controle comum, coligadas e integrantes de bloco de controle, no encerramento de cada 
exercicio social. 

A Emissora obriga-se a fornecer, anualmente, a epoca do relatorio anual, declaracao assinada 

pelo(s) representante(s) legal(is) da Emissora, na forma do seu estatuto social, atestando: (i) que 

permanecem validas as disposicoes contidas nesta Emissao; (ii) nao ocorrencia de qualquer das 
hipoteses de vencimento antecipado e inexistencia de descumprimento de obrigacoes da Emissora 

perante os Titulares de CRI; (iii) cumprimento da obrigacao de manutencao do registro de 

companhia aberta; (iv) cumprimento da obrigacao de manutencao do departamento de Titulares de 

CRI; e (v) que nao foram praticados atos em desacordo corn o estatuto social. 
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11.6 	A Emissora se responsabiliza pela exatidao das informacoes e declaracoes ora prestadas ao Agente 
Fiduciario e aos participantes do mercado de capitais, incluindo, sem limitacao, os titulares de CRI, 

ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados corn os CRI, declarando, ern 

conformidade corn as declaracoes da Cedente, que os mesmos encontram-se perfeitamente constituidos e 
na estrita e fiel forma e substancia descritos pela Emissora neste Termo de Securitizacao e nos demais 
Documentos da Operacao. 

CLAUSULA DOZE — AGENTE FIDUCIARIO 

	

12.1 	A Emissora nomeia e constitui a PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS como Agente Fiduciario da Emissao que, neste ato, aceita a nomeacao para, nos termos da 

Lei n.°9.514, da Instrucao CVM 414 e do presente Termo, representar perante a Emissora, os interesses da 
comunhao dos titulares de CRI. 

	

12.2 	0 Agente Fiduciario declara que: 

aceita a funcao para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuicoes 
previstas na legislacao especifica e neste Termo; 

aceita integralmente este Termo, todas suas clausulas e condicoes; 

esta devidamente autorizado a celebrar este Termo e a cumprir corn suas obrigacoes aqui 
previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutarios necessarios para tanto; 

a celebracao deste Termo e o cumprimento de suas obrigaceies aqui previstas nao infringem 
qualquer obrigacao anteriormente assumida pelo Agente Fiduciario; 

ter verificado a legalidade e ausencia de vicios da operacao, alem da veracidade, consistencia, 
correcao e suficiencia das informacoes disponibilizadas pela Emissora no presente Termo; 

nao tern qualquer impedimento legal, conforme paragrafo terceiro do artigo 66, da Lei das 
Sociedade por Acoes, para exercer a funcao que lhe é conferida; 

nao se encontra em nenhuma das situagoes de conflito de interesse previstas no artigo 6 da 
Instrucao CVM 583; 

nao tern qualquer ligacao corn a Emissora que o impeca de exercer suas funcoes; e 

verificou a legalidade e ausencia de vicios da Emissao, alem da veracidade, consistencia, 

correcao e suficiencia das informacoes constantes no presente Termo, sendo certo que a Fianca 
nao é suficiente em relacao ao saldo devedor dos CRI, na data de assinatura deste Termo de 

Securitizacao, sendo certo que verificard a exequibilidade quando do registro da Fianca nos 
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cartorios de registro de titulos e documentos competentes tao logo seja efetivado o referido 
registro. 

12.3. 0 Agente Fiduciario exercera suas funcoes a partir da data de assinatura deste Termo devendo 

permanecer no exercicio de suas funcoes ate a Data de Vencimento final dos CRI ou ate sua efetiva 
substituicao. 

12.4. Sao obrigaeOes do Agente Fiduciario: 

exercer suas atividades corn boa fe, transparencia e lealdade para corn os titulares de CRI; 

proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI, empregando, no exercicio da tune-do, o 
cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na administracao dos 
seus pr6prios bens; 

zelar pela protecao dos direitos e interesses dos Titulares de CRI, acompanhando a atuacao da 
Emissora na gestao do Patrim8nio Separado; 

renunciar a funeao na hipotese de superveniencia de conflitos de interesse ou de qualquer outra 
modalidade de inaptidao; 

conservar em boa guarda, toda a documentacao relativa ao exercicio de suas func5es; 

verificar, no momento de aceitar a funeao, a veracidade das informaeoes relativas a garantia e 

consistencia das demais informaeOes contidas neste Termo, diligenciando no sentido de que 
sejam sanadas as omissaes, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento; 

diligenciar junto a Emissora, para que este termo de securitizacao seja registrado no custodiante, 
adotando, no caso da omissao da Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei; 

acompanhar a prestacao das informaeoes periodicas pela Emissora e alertar os Titulares de CRI, 
no relatorio anual que trata o artigo 15 da instrucao cvm 583, sobre inconsistencias ou omissoes 
de que tenha conhecimento; 

acompanhar a atuacao da Emissora na administracao do patrimonio separado por meio das 
informacoes divulgadas pela Emissora sobre o assunto; 

solicitar, quando julgar necessario para o fiel desempenho de suas funcoes, certidOes atualizadas 

dos distribuidores civeis, das Varas de Fazenda Publica, cartorios de protesto, Juntas de 

Conciliacao e Julgamento, Procuradoria da Fazenda Pnblica, onde se localiza a sede do 

estabelecimento principal das Devedoras, do garantidor e da Cedente; 

solicitar, quando considerar necessario, auditoria extraordinaria na Emissora ou dos patrimonio 

separado, neste ultimo caso desde que tenha sido autorizado por assembleia geral; 
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convocar, quando necessario, a Assembleia Geral de Titulares de CRI, mediante animcio 
publicado conforme previsto na Clausula Quinze abaixo; 

comparecer d Assembleia Geral de Titulares de CRI a fim de prestar as informacoes que lhe 
forem solicitadas; 

elaborar relatorio destinado aos Titulares de CRI, nos termos do artigo artigo 15 e Anexo 15 da 

Instruedo CVM 583, o qual devera conter, ao menos, as seguintes informaeoes: (a) 

cumprimento pela Emissora das suas obrigacoes de prestacdo de informaceies periodicas, 

indicando as inconsistencias ou omissoes de que tenha conhecimento; (b) alteraeOes estatutarias 
ocorridas no exercicio social corn efeitos relevantes para os Titulares dos CRI; (c) comentarios 

sobre indicadores economicos, financeiros e de estrutura de capital da Emissora relacionados a 
cldusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI e que estabelecem 

condieoes que ndo devem ser descumpridas pela Emissora; (d) quantidade de CRI emitido, 

quantidade de CRI em circulacdo e saldo cancelado no periodo; (e) resgate, amortizaedo, 
conversdo, repactuacdo e pagamento de juros dos CRI realizados no periodo; (g) constituiedo e 

aplicacoes de fundos para amortizacdo dos CRI, quando for o caso; (h) destinacdo dos recursos 
captados por meio da emissdo, conforme informacOes prestadas pela Emissora; (i) relacdo dos 
bens e valores entregues a sua administracdo, quando houver; (j) cumprimento de outras 
obrigacoes assumidas pela Emissora neste Termo de Securitizaedo; (k) manutenedo da 
suficiencia e exequibilidade das garantias; (1) existencia de outras emisseies de valores 
mobilidrios, publicas ou privadas, feitas pela Emissora, por sociedade coligada, controlada, 

controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, em que tenha atuado como agente 

fiduciario; e (m) declaracdo sobre ndo existencia de situacdo de conflito de interesses que 
impeca o Agente Fiduciario a continuar a exercer a funedo; 

divulgar o relatorio de que trata o inciso anterior A disposiedo dos Titulares de CRI no prazo 
maxim° de 4 (quatro) meses a contar do encerramento do exercicio social da Emissora, em sua 
pagina na rede mundial de computadores; 

manter atualizada a relacdo dos Titulares de CRI e seus enderecos, mediante, inclusive, gestoes 
junto A Emissora; 

adotar tempestivamente as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos 

interesses dos titulares de CRI, bem como a realizacdo dos Creditos Irnobiliários vinculados ao 

Patrimonio Separado caso a Emissora tido o tap, podendo para tanto, contratar advogados e 
dar inicio aos procedimentos de execuedo e cobranea, nos termos previstos no presente Termo 
de Securitizaedo; 

(xviii) exercer, na ocorrencia de qualquer Evento de Liquidacdo do Patrimemio Separado, a 

administraedo do Patrimonio Separado, nos termos previstos no presente Termo de 
Securitizacdo; 
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promover, na forma prevista neste Termo, a liquidacao total ou parcial do Patrimonio Separado, 
nos termos da Clausula Decima; 

convocar Assembleia Geral, quando aplicavel ao Agente Fiduciario, nos casos previstos neste 

Termo de Securitizacao, incluindo, sem limitacao, na hipotese de insuficiencia dos bens do 
Patrimonio Separado, para deliberar sobre a forma de administracao ou Liquidacao do 

Patrim6nio Separado, bem como a nomeacao do liquidante, caso aplicavel; 

disponibilizar diariamente aos titulares de CRI o saldo devedor dos CRI, conforme calculo 

realizado pela Emissora, atraves da pagina do Agente Fiduciario na rede mundial de 
computadores (www.pentagonotrustee.com.br); e 

fornecer, uma vez satisfeitos os creditos dos Titulares de CRA e extinto o Regime Fiduciario, 

Emissora termo de quitacao de suas obrigacoes de administracao do Patrimonio Separado, no 
prazo de 3 (tress) dias theis. 

12.5 0 Agente Fiduciario recebera da Emissora, como remuneracao pelo desempenho dos deveres e 

atribuicoes que lhe competem, nos termos da lei e deste Termo, durante o periodo de vigencia dos CRI, o 

valor semestral de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a ser pago no 5° (quinto) dia ñtil subsequente 
a data de assinatura do presente Termo de Securitizacao e as demais parcelas no mesmo dia dos semestres 
subsequentes (ou no Dia Otil subsequente caso referida data nao seja um Dia Otil). 

12.5.1. As parcelas citadas acima serao reajustadas pela variacao acumulada do !GP-M, ou na falta 
deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilizacao, pelo indice que vier a substitui-lo, a partir da 
data do primeiro pagamento, ate as datas de pagamento seguintes, calculadas pro-rata die, se 
necessario. 

12.5.2. As remuneracoes definidas na Clausula 12.5 acima continuarao sendo devidas mesmo apes 
o vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciario ainda esteja exercendo atividades inerentes a sua 
funcao em relacao a Emissao, remuneracao esta que sera calculada e devida proporcionalmente aos 
meses de atuacao do Agente Fiduciario. 

12.5.3. Caso a Emissora atrase o pagamento das remuneracoes previstas na Clausula 12.5 acima, 

estard sujeita a multa moratoria a taxa efetiva de 2% (dois por cento) sobre o valor do debit°, incidente 
sobre o valor em atraso, bem como juros moratorios a taxa efetiva de 1% (urn por cento) ao mes, 

incidentes sobre o valor em atraso, ficando o valor do debit° em atraso sujeito a atualizacao monetaria 

pelo IGP-M, incidente desde a data da inadimplencia ate a data do efetivo pagamento, calculado pro 
rata die. 

12.5.4. Todas as despesas corn procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o Agente 

Fiduciario venha a incorrer para resguardar os interesses dos titulares de CRI deverao ser previamente 

aprovadas e adiantadas pelos titulares de CRI e, posteriormente, conforme previsto em Lei, 

ressarcidas pela Emissora. Tais despesas a serem adiantadas pelos titulares de CRI incluem tambem 
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os gastos corn honorarios advocaticios de terceiros, depOsitos, custas e taxas judiciarias nas acoes 

propostas pelo Agente Fiduciario, na condicao de representante da comunhao dos titulares de CRI. 

As eventuais despesas, depositos e custas judiciais decorrentes da sucumbencia ern acOes judiciais 

serao igualmente suportadas pelos titulares de CRI, bem como a remuneracao do Agente Fiduciario 
na hip6tese de a Emissora permanecer inadimplente em relacao ao pagamento desta por um periodo 

superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciario solicit& garantia dos titulares de CRI para 
cobertura do risco de sucumbencia. 

12.5.5. Os valores referidos acima serao acrescidos dos impostos que incidem sobre a prestacao 

desses servicos, tais como ISS (impostos sobre servicos de qualquer natureza), PIS (Contribuicao ao 

Programa de Integracao Social) e COFINS (Contribuicao para Financiamento da Seguridade Social), 

e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneracao do Agente Fiduciario, nas 
aliquotas vigentes na data de cada pagamento. 

12.5.6. 0 pagamento da remuneracao do Agente Fiduciario sera feito mediante deposit° na conta 

corrente a ser indicada por este no momento oportuno, servindo o comprovante do depOsito como 
prova de quitacao do pagamento. 

12.6. A Cedente devera ressarcir tanto a Emissora como o Agente Fiduciario de todas as despesas tais 

como, notificacoes, extracao de certidoes, contratacao de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalizacao, 
entre outros, ou assessoria legal aos titulares de CRI, publicacoes em geral (entre as quais: edital de 
convocacao de Assembleia de Titulares de CRI, ata da Assembleia de Titulares de CRI, animcio 

comunicando que o relatorio anual do Agente Fiduciario encontra-se a disposicao etc.), despesas corn 
conference call e contatos telefonicos, notificacoes, extracao de certidees, despesas, cartorarias, fotocopias, 
digitalizacoes, envio de documentos, transportes, alimentacao, viagens e estadias, desde que tenha, 

comprovadamente, incorrido para proteger os direitos e interesses dos titulares de CRI ou para realizar seus 
creditos. 0 ressarcimento a que se refere esta clausula sera efetuado em ate 5 (cinco) Dias Oteis ap6s a 

entrega a Emissora dos documentos comprobatorios das despesas efetivamente incorridas. Igualmente sera 
ressarcido em caso de despesas corn especialistas, caso sejam necessarios, tais como auditoria e/ou 
fiscalizacao, assessoria legal, entre outros, observando-se que a Securitizadora sera comunicada sobre tais 
despesas, previamente e por escrito. 

12.7. 0 Agente Fiduciario podera ser substituido nas hipoteses de impedimento, renimcia, intervencao ou 

liquidacao extrajudicial, ou qualquer outro caso de vacancia, devendo ser realizada, no prazo de 30 (tinta) 

dias contados da ocorrencia de qualquer desses eventos, Assembleia de Titulares de CRI vinculados ao 
presente Termo, para que seja eleito o novo Agente Fiduciario. 

12.8. 0 Agente Fiduciario podera, ainda, ser destituido: 

(i) 
	

pelo voto de 2/3 (dois tercos) dos CRI em Circulacao detidos pelos titulares de CRI 
presentes na Assembleia, ou 
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(ii) 	por deliberacao em Assembleia Geral dos Titulares de CRI, na hipotese de descumprimento 
de quaisquer de seus deveres previstos neste Termo. 

12.9. 0 Agente Fiduciario eleito em substituicao assumird integralmente os deveres, atribuicoes e 
responsabilidades constantes da legislacao aplicavel e deste Termo. 

12.10. A substituicao do Agente Fiduciario em carater permanente deve ser objeto de aditamento ao 
presente Termo. 

12.11. Os atos ou manifestacoes por parte do Agente Fiduciario, que criarem responsabilidade para os 

titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigac5es para corn eles, bem como aqueles relacionados ao 
devido cumprimento das obrigagOes assumidas neste Termo, somente serao validos quando previamente 
assim deliberado pela Assembleia de Titulares de CRI. 

12.12. 0 Agente Fiduciario nao emitird qualquer tipo de opiniao ou fard qualquer juizo sobre a orientacao 

acerca de qualquer fato da emissao que seja de competencia de definicao pelos Titulares de CRI, 
comprometendo-se tao-somente a agir em conformidade corn as instrucCies que lhe forem transmitidas pelos 
Titulares de CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciario nao possui qualquer responsabilidade sobre o resultado 
ou sobre os efeitos juridicos decorrentes do estrito cumprimento das orientacoes dos Titulares de CRI a ele 

transmitidas conforme definidas pelos Titulares de CRI e reproduzidas perante a Emissora, 
independentemente de eventuais prejuizos que venham a ser causados em decorrencia disto aos Titulares de 
CRI ou a Emissora. A atuacao do Agente Fiduciario limita-se ao escopo da Instrucao n° 583 da CVM, 

conforme alterada e dos artigos aplicaveis da Lei das Sociedades por Acoes, estando este isento, sob 
qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que nao tenha decorrido da legislacao 
aplicavel. 

12.13. Sem prejuizo do dever de diligencia do Agente Fiduciario, o Agente Fiduciario assumirá que os 
documentos originais ou copias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou por terceiros 
a seu pedido nao foram objeto de fraude ou adulteracao. Nao sera ainda, sob qualquer hipotese, responsavel 
pela elaboracao de documentos societarios da Emissora, que permanecerao sob obrigacao legal e 
regulamentar da Emissora elabord-los, nos termos da legislacao aplicavel. 

12.14. Para os fins do artigo 6°, paragrafo 2°, da Instrucao CVM 583, o agente Fiduciario declara que, nesta 

data, alem da prestacao de servicos de agente fiduciario decorrente da presente Emissao, tambem presta 
servicos de agente fiduciario nas seguintes emissoes da Emissora: 

(i) 
	

Certificados de Recebiveis Imobiliarios: 

Serie 62' 

Valor Total da 

Emissao RS 	25.352.973,89 

Remuneracao TR + 7,4130% a.a. 
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Quantidade 1 

Data de Vencimento 01/01/2027 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie  

Valor Total da 
Emissao R$ 	69.243.672,00 

Remuneracao IPCA + 7,6000% a.a. 

Quantidade 200 

Data de Vencimento 20/06/2028 

Garantias Penhor de Acoes e Fianca Bancaria 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie  
Valor Total da 

Emissao R$ 386.436.656,48 

Remuneracao IPCA + 5,0769% a.a. 

Quantidade 430192 

Data de Vencimento 15/07/2031 

Garantias Fianea 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie  

Valor Total da 
Emissao R$ 	66.992.074,00 

Remuneracao IPCA + 7,4825% a.a. 

Quantidade 200 

Data de Vencimento 20/06/2028 

Garantias Penhor de Aeoes e Cessao Fiduciaria de Conta 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 74' 

Valor Total da 

Emissao R$ 245.884.924,00 

Remuneraedo TR + 9,80% a.a. 

Quantidade 200 

Data de Vencimento 17/06/2020 
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Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios, Alienacao 
Garantias 
	

Fiduciaria de Acoes, Alienacao Fiduciaria de Imoveis, 
Cessao Fiduciaria de Conta Vinculada e Aval 

Enquadramento 	 Adimplencia Financeira 

Serie 75' e 76' 

Valor Total da 
Emissao 2190918220,92 - 322180657,71 

Remuneracao TR + 6,38% a.a. - TR + 12% a.a. 

Quantidade 6572-178 

Data de Vencimento 10/09/2032 - 10/08/2041 

Garantias Alienacao Fiduciaria de Imoveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 77 

Valor Total da 

Emissao R$ 483.637.000,00 

Remuneracao IPCA + 5,8473% a.a. 

Quantidade 483637 

Data de Vencimento 13/03/2026 

Garantias Alienacao Fiduciaria de Solo 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 78a 

Valor Total da 
Emissao R$ 	49.572.324,72 

Remuneracao IPCA + 3,9666% a.a. 

Quantidade 148 

Data de Vencimento 19/11/2020 

Garantias 
Alienacao Fiduciaria de ImOvel, Alienacao Fiduciaria de 

Quotas e Fianca 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 79a 

Valor Total da 

Emissao R$ 12.000.000,00 

Remuneracao IPCA + 10,40% a.a. 

Quantidade 1 
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Data de Vencimento 26/11/2016 

Garantias Alienacao Fiduciaria de Imoveis e Aval 

Enquadramento Inadimplencia Financeira 

Serie 80' 

Valor Total da 

Emissao R$ 	56.200.322,64 

Remuneracao IPCA + 4,3392% a.a. 

Quantidade 168 

Data de Vencimento 19/12/2024 

Garantias Alienacao Fiduciaria das Unidades 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 81a 

Valor Total da 

Emissao R$ 	44.808.343,72 

Remuneracao IPCA + 4,4807% a.a. 

Quantidade 133 

Data de Vencimento 07/11/2027 

Garantias Alienacao Fiduciaria de Imovel, Carta de Fianca e Fianca 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie  

Valor Total da 
Emissao R$ 	63.008.406,30 

Remuneracao IPCA + 6,9047% a.a. 

Quantidade 210 

Data de Vencimento 17/10/2028 

Garantias Penhor de Quotas e Alienacao Fiduciaria de Imovel 

Enquadramento Inadimplencia Financeira 

Serie  

Valor Total da 

Emissao R$ 53.101.541,64 

Remuneracao IPCA + 6,00% a.a. 

Quantidade 159 

Data de Vencimento 30/05/2019 
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Garantias 

Enquadramento 

] Cessao Fiduciaria de Recebiveis e Alienacao Fiduciaria 

de Quotas  

Adimplencia Financeira 

Serie 84' 

Valor Total da 
Emissao R$ 	2.640.861,79 

Remuneracao IPCA + 6,9047% a.a. 

Quantidade 7 

Data de Vencimento 17/10/2028 

Garantias N/A 

Enquadramento Inadimplencia Financeira 

Serie 85a 

Valor Total da 
Emissao R$ 150.000.000,00 

Remuneracao IPCA + 4% a.a. 

Quantidade 500 

Data de Vencimento 21/07/2021 

Garantias 
Alienacao Fiduciaria de Fracao Ideal de Imovel e Cessao 

Fiduciaria de Direitos Creditorios 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 86' 

Valor Total da 
Emissao R$ 	21.555.480,00 

Remuneracao IPCA + 6,00% 

Quantidade 60 

Data de Vencimento 25/02/2023 

Garantias 
Alienacao Fiduciaria de Imovel, Cessao Fiduciaria de 

Recebiveis e Aval 

Enquadramento Inadimplencia Financeira 

Serie 87a 

Valor Total da 

Emissao R$ 	88.073.015,32 

Remuneracao IPCA + 4,5915% a.a. 

Quantidade 240 
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Data de Vencimento 20/03/2024 

Garantias Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 92a 

Valor Total da 
Emissao R$ 	7.590.407,79 

Remuneracao IPCA + 10,00% a.a. 

Quantidade 21 

Data de Vencimento 15/12/2024 

Garantias 
Fianca, Cessao Fiduciaria de Direitos Creditorios e 

Alienaedo Fiduciaria de Lotes 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 93. 

Valor Total da 

Emissao R$ 	53.528.475,20 

Remuneracao IPCA + 6,1579% 

Quantidade 160 

Data de Vencimento 15/10/2023 

Garantias Fianca 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 94' 

Valor Total da 
Emissao R$ 	9.255.798,45 

Remuneracao IGP-DI + 5,9196% a.a. 

Quantidade 27 

Data de Vencimento 15/12/2023 

Garantias Alienaedo Fiduciaria de Imovel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 9? 

Valor Total da 

Emissao R$ 	84.292.120,08 

Remuneraedo IPCA + 7,7270% a.a. 

Quantidade 252 

Data de Vencimento 15/11/2029 
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Enquadramento 
F

Garantias Alienacdo Fiduciaria de Solo 

Adimplencia Financeira 

Serie 96' 

Valor Total da 
Emissao R$ 	29.652.610,24 

Remuneracdo IPCA + 7,2744% a.a. 

Quantidade 88 

Data de Vencimento 07/10/2028 

Garantias Alienacao Fiduciaria de Imovel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 97', 98 e 99' 

Valor Total da 
Emissao 209700000 - 70800000 - 122700000 

Remuneracao 
IPCA + 6,34% a.a. - IPCA + 6,71% a.a. - IPCA + 7,04% 

a.a. 

Quantidade 699 - 236 - 409 

Data de Vencimento 07/03/2024 - 06/03/2026 - 07/03/2029 

Garantias 
Alienacao Fiduciaria de Imovel, Cessao Fiduciaria de 

Direitos Credit6rios e Fianca 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 100' 

Valor Total da 
Emissao R$ 	50.000.000,00 

Remuneracdo TR + 12,50% a.a. 

Quantidade 1 

Data de Vencimento 20/11/2017 

Garantias Hipoteca, Alienacao Fiduciaria de Quotas e Fianca 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 10P 

Valor Total da 

Emissao R$ 560.000.000,00 

Remuneracao TR + 9,30% a.a. 

Quantidade 560 

Data de Vencimento 19/03/2025 
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Garantias 
	 Alienacao Fiduciaria de Imovel, Hipoteca, Cessao 

Fiduciaria de Recebiveis e Fianca 

Enquadramento 	 Adimplencia Financeira 

Serie 103a 

Valor Total da 

Emissao R$ 	5.482.650,72 

Remuneracao IPCA + 6,3802% a.a. 

Quantidade 16 

Data de Vencimento 17/01/2024 

Garantias Fianca 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 104' 

Valor Total da 
Emissao R$ 	30.959.777,44 

Remuneracao IPCA + 8,5% a.a. 

Quantidade 92 

Data de Vencimento 11/04/2023 

Garantias Alienacao Fiduciaria de Imovel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie  

Valor Total da 
Emissao R$ 	54.921.763,20 

Remuneracao DI + 1,10% a.a. 

Quantidade 164 

Data de Vencimento 22/03/2018 

Garantias Cessao Fiduciaria de Recebiveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie  

Valor Total da 

Emissao R$ 210.000.000,00 

Remuneracao DI + 0,15% a.a. 

Quantidade 210000 

Data de Vencimento 17/09/2025 
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Garantias 
Fianca, Alienacdo Fiduciaria dos Imoveis e Cessdo 

Fiduciaria dos Recebiveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 109' 

Valor Total da 
Emissdo R$ 	1.000,00 

Remuneracdo IPCA + 7,3751% a.a. 

Quantidade 34815 

Data de Vencimento 07/05/2026 

Garantias Cessdo Fiduciaria de Direitos Credit6rios 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 110ae illa  

Valor Total da 
Emissdo 1579612096,44 - 210825398,23 

Remuneracdo TR + 6,38% a.a. - TR + 12% a.a. 

Quantidade 5265 - 702 

Data de Vencimento 10/07/2028 - 10/11/2048 

Garantias 
Sub-rogada em todos os direitos e obrigacoes decorrentes 

da Alienacdo Fiduciaria de Imoveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie  

Valor Total da 
Emissdo R$ 	4.028.455,68 

Remuneracdo IPCA + 5,91% a.a. 

Quantidade 12 

Data de Vencimento 15/09/2024 

Garantias Fianca 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie  

Valor Total da 

Emissdo R$ 250.000.000,00 

Remunerac do TR + 9,8% a.a. 

Quantidade 250 

Data de Vencimento 13/07/2020 
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Serie 123 e 124' 

Valor Total da 

Emissao 539023396,49 - 159565972,32 

Remuneracao TR + 6,38% a.a. - TR + 12% a.a. 

Quantidade 1796 - 531 

Data de Vencimento 01/09/2035 - 01/03/2048 
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Garantias 
	 Aval, Alienacao Fiduciaria de Acoes, Alienacao 

Fiduciaria de Imoveis e Cessao Fiduciaria de Recebiveis 

Enquadramento 
	

Adimplencia Financeira 

Serie 115' 

Valor Total da 
Emissao R$ 	29.788.887,40 

Remuneracao IGP-M +7,15% a.a. 

Quantidade 89 

Data de Vencimento 15/12/2026 

Garantias 
Fianca, Alienacao Fiduciaria de Imoveis e Alienacao 

Fiduciaria de Quotas 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 120a 

Valor Total da 
Emissao R$ 	5.190.000,00 

Remuneracdo IPCA + 5,92% a.a. 

Quantidade 5159 

Data de Vencimento 05/10/2019 

Garantias Fianca 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 122' 

Valor Total da 
Emissao R$ 183.793.000,00 

Remuneracao IPCA + 8,2754% a.a. 

Quantidade 183793 

Data de Vencimento 07/05/2026 

Garantias Alienacao Fiduciaria de Imoveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 



Garantias 
	 Sub-rogada em todos os direitos e obrigacoes decorrentes 

da Alienacao Fiduciaria de Imoveis 

Enquadramento 	 Adimplencia Financeira 

Serie 126' 

Valor Total da 
Emissao R$ 	6.261.708,20 

Remuneracao DI + 4% a.a. 

Quantidade 1 

Data de Vencimento 20/07/2026 

Garantias 
Alienacao Fiduciaria de Cotas, Cessao Fiduciaria de 

Direitos Creditorios e Fianca 

Enquadramento Adimpl'encia Financeira 

Serie 128a e 130a 

Valor Total da 
Emissao 102889000 - 72111000 

Remuneracao 100% do CDI - IPCA + 6,5727% 

Quantidade 102889 - 72111 

Data de Vencimento 30/09/2021 - 02/10/2024 

Garantias 
Alienacao Fiduciaria de Acoes, Alienacao Fiduciaria de 

Imovel e Cessao Fiduciaria de Recebiveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 129' 

Valor Total da 
Emissao R$ 261.715.000,00 

Remuneracao TR + 10,25% a.a. 

Quantidade 261 

Data de Vencimento 10/12/2035 

Garantias Alienacao Fiduciaria de Imovel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 131a 

Valor Total da 
Emissao R$ 102.255.000,00 

Remuneracao TR + 10,25% a.a. 

Quantidade 102 
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Data de Vencimento 10/12/2035 

Garantias Alienacao Fiduciaria de Imovel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie  

Valor Total da 

Emissdo R$ 452.331.353,05 

Remuneracao TR + 10,25% a.a. 

Quantidade 452 

Data de Vencimento 10/12/2035 

Garantias Alienacao Fiduciaria de Imovel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie  

Valor Total da 
Emissao R$ 110.500.000,00 

Remuneracao TR + 10,25% a.a. 

Quantidade 110 

Data de Vencimento 10/01/2036 

Garantias Alienacao Fiduciaria de Imovel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie  

Valor Total da 
Emissao R$ 105.000.000,00 

Remuneracao DI + 1,3% a.a. 

Quantidade 105000 

Data de Vencimento 19/12/2034 

Garantias 
Fianca, Alienacao Fiduciaria de Fracao Ideal e Cessao 

Fiduciaria de Recebiveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie  

Valor Total da 

Emissao R$ 275.000.000,00 

Remuneracao DI - 0,1% a.a. 

Quantidade 275000 

Data de Vencimento 12/07/2023 
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Garantias 
Fianca, Alienacao Fiduciaria de Fracdo Ideal e Cessao 

Fiduciaria de Direitos Creditorios 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 136" 

Valor Total da 
Emissao R$ 	75.000.000,00 

Remuneracdo DI + 1,70% a.a. 

Quantidade 75000 

Data de Vencimento 22/03/2028 

Garantias 
Alienacao Fiduciaria de Aciies, Alienacao Fiduciaria de 

Imovel e Cessao Fiduciaria de Recebiveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 13T 

Valor Total da 
Emissao R$ 105.000.000,00 

Remuneracao DI + 1,3% a.a. 

Quantidade 105000 

Data de Vencimento 19/03/2025 

Garantias 
Fianca, Alienacao Fiduciaria de Fracao Ideal de Imovel e 

Cessao Fiduciaria de Recebiveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 141a 

Valor Total da 
Emissao R$ 144.548.000,00 

Remuneracao IPCA + 7,0363% a.a. 

Quantidade 144548 

Data de Vencimento 06/01/2027 

Garantias Alienacao Fiduciaria de Imoveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 142' 

Valor Total da 

Emissao R$ 1.000,00 

Remuneracao DI + 1,45% a.a. 

Quantidade 150000 
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Data de Vencimento 20/08/2028 

Garantias 

Alienacao Fiduciaria de Fracao Ideal do Imovel e Cessao 
Fiduciaria de Direitos Creditorios, em compartilhamento 

corn o CRI da 143a Serie da RB Capital Companhia de 

Securitizacao 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 143' 

Valor Total da 

Emissau R$ 	1.000,00 

Remuneracao DI + 1,45% a.a. 

Quantidade 150000 

Data de Vencimento 20/08/2028 

Garantias 

Alienacao Fiduciaria de Fracao Ideal do Imovel e Cessao 

Fiduciaria de Direitos Creditorios, em compartilhamento 

corn o CRI da 142 Serie da RB Capital Companhia de 
Securitizacao 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 145' 

Valor Total da 

Emissao R$ 180.000.000,00 

Remuneracao 99% da taxa DI 

Quantidade 180000 

Data de Vencimento 01/06/2022 

Garantias 
Alienacao Fiduciaria de Fracao Ideal de Imovel e Cessao 

Fiduciaria de Recebiveis 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 148' 

Valor Total da 
Emissao R$ 	11.745.000,00 

Remuneracao IPCA + 6,5170% 

Quantidade 11745 

Data de Vencimento 11/09/2031 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 152a 
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Valor Total da 
Emissdo R$ 120.000.000,00 

Remuneracdo Taxa DI + 1,65% 

Quantidade 120000 

Data de Vencimento 15/12/2028 

Garantias Alienacdo Fiduciaria de Imovel 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 153' 

Valor Total da 

Emissdo R$ 141.431.000,00 

Remuneracdo IPCA + 5,8217% 

Quantidade 141431 

Data de Vencimento 27/11/2024 

Garantias Cessdo Fiduciaria 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 160' 

Valor Total da 

Emissdo R$ 	1.000.000,00 

Remuneracdo 100% da taxa DI + 1% a.a 

Quantidade 100000 

Data de Vencimento 19/06/2019 

Garantias Alienacdo Fiduciaria de Cotas 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 163a 
Valor Total da 

Emissdo R$ 	60.000.000,00 

Remuneracdo IPCA + 6,5489% 

Quantidade 60.000 

Data de Vencimento 17/07/2023 

Garantias 
Alienacdo Fiduciaria de Imovel, Alienacdo Fiduciaria de 

Cotas e Cessdo Fiduciaria de Direitos Creditorios 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

Serie 166' 
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Valor Total da 

Emissao R$ 	26.591.385,42632 

Remuneracao 112% da Taxa DI 

Quantidade 26.000 

Data de Vencimento 15/07/2026 

Garantias 
Alienacao Fiduciaria de Cotas, Alienacao Fiduciaria de 

Quotas, Cessab Fiduciaria de Direitos Creditorios e Fianca 

Enquadramento Adimplencia Financeira 

(ii) 	Certificados de Recebiveis do Agronegocio: 

Serie la 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 51.354.000,00 

Remuneracao 100% da taxa DI + 1,10% a.a. 

Quantidade 51.354 

Data de Vencimento 06/03/2019 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia financeira 

Serie 2' 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 51.354.000,00 

Remuneracao 100% da taxa DI + 1,10% a.a. 

Quantidade 51.354 

Data de Vencimento 06/03/2019 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia financeira 

Serie 8' 
 

Valor Total da 

Emissao 
R$ 657.060.000,00 

Remuneracao 96% da Taxa DI 

Quantidade 657.060 

Data de Vencimento 03/10/2022 

Garantias Fianca 

Enquadramento Adimplencia financeira 

Serie 	 e 10' 
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Valor Total da 

Emissao 

R$ 941.286.000,00 

Remuneracao 97% da Taxa DI e IPCA + 4,5055% a.a. 

Quantidade 941.286 

Data de Vencimento 23/09/2022 

Garantias N/A 

Enquadramento Adimplencia financeira 

CLAUSULA TREZE - ASSEMBLEIA GERAL 

13.1. Os titulares de CRI poderao, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia de Titulares de CRI, a fim 

de deliberarem sobre materia de interesse da comunhao dos titulares de CRI. 

13.2. A Assembleia de Titulares de CRI podera ser convocada pelo Agente Fiduciario, pela Emissora ou 
por titulares de CRI que representem, no minimo, 10% (dez por cento) dos CRI em Circulacao. 

13.3. Observado o disposto na Clausula 13.2 acima, devera ser convocada Assembleia de Titulares de 
CRI toda vez que a Emissora tiver que exercer ativamente, renunciar ou de qualquer outra forma se 

manifestar em relacao aos seus direitos e obrigacoes previstos nos Documentos da Operacao, para que os 
titulares de CRI deliberem sobre como a Emissora devera se manifestar. 

13.3.1. A Assembleia Geral mencionada na Clausula 13.3 acima, devera ser realizada corn no 

minimo 1 (urn) Dia 1:1til de antecedencia da data em que se encerra o prazo para a Securitizadora 
manifestar-se em relacao aos seus direitos e obrigacOes previstos nos Documentos da Operacao, 

desde que respeitados os prazos de 15 (quinze) dias corridos para primeira ou de 8 (oito) dias 
corridos para a segunda convocacao da Assembleia Geral previstos na Clausula 13.12 abaixo. 

13.3.2. Somente apos receber a orientacao definida pelos titulares de CRI a Emissora devera se 

manifestar, conforme lhe for orientado. Caso os titulares de CRI nao comparecam a Assembleia de 
Titulares de CRI, ou nao cheguem a uma definicao sobre a orientacao, a Emissora permanecera 
silente quanto ao exercicio do direito em questa°, sendo certo que o seu silencio nao sera 
interpretado como negligencia em relacao aos direitos dos titulares de CRI, nao podendo ser 

imputada a Emissora qualquer responsabilizacao decorrente de ausencia de manifestacao. 

13.4. Aplicar-se-d a Assembleia de Titulares de CRI, no que couber, o disposto na Lei n.° 9.514, bem 

como o disposto na Lei das Sociedades por Acoes, a respeito das assembleias gerais de acionistas. 

13.5. 	A Assembleia de Titulares de CRI instalar-se-d, em primeira convocacao, corn a presenca de 
titulares de CRI que representem, no minimo, metade dos CRI em Circulacao e, em segunda convocacao, 

corn qualquer numero. 
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13.6. Cada CRI correspondera a urn voto nas Assembleias de Titulares de CRI, sendo admitida a 

constituicao de mandatarios, titulares de CRI ou nao. 

	

13.7. 	Sera facultada a presenca dos representantes legais da Emissora nas Assembleias de Titulares de 
CRI. 

	

13.8. 	0 Agente Fiduciario comparecera a Assembleia de Titulares de CRI e prestard aos titulares de CRI 
as informacoes que lhe forem solicitadas. 

13.9 A presidencia da Assembleia Geral de Titulares de CRI cabera, de acordo corn quem a tenha 

convocado, respectivamente: 

a urn Diretor da Securitizadora; 

ao titular dos CRI eleito pelos titulares de CRI presentes; ou 

ao representante do Agente Fiduciario. 

13.10. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo, todas as deliberacoes serao tomadas, ern 
primeira convocacao ou em qualquer convocacao subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais urn dos 
CRI em Circulacao que estiverem presentes na assembleia, desde que estes representem, no minimo, 15% 

(quinze por cento) da totalidade dos titulares dos CRI em Circulacao ou conforme quorum previsto na 
regulamentacao em vigor na data da assembleia, sendo admitida a constituicao de mandatarios, titular dos 
CRI ou nao. 

13.10.1. Deverao ser excluidos do calculo do quorum de deliberacao das Assembleias Gerais de 
Titulares de CRI os votos em branco ou as abstencoes. 

13.11. As propostas de alteracoes e renuncias relativas (i) as Datas de Pagamento de Remuneracao e da 
Amortizacao de Principal dos CRI; (ii) Remuneracao e a Amortizacao de Principal dos CRI; (iii) ao prazo 
de vencimento dos CRI; (iv) aos Eventos de Liquidacao do Patrimonio Separado; (v) aos Contratos de 
Locacao que possam impactar negativamente os direitos dos Titulares de CRI; (vi) aos Eventos de Recompra 
Compulsoria, ao Direito de Exigir a Recompra e aos Eventos de Multa Indenizatoria; e/ou (vii) aos quoruns 

de deliberacao das Assembleias de Titulares de CRI, deverao ser aprovadas seja em primeira convocacao 

ou em qualquer convocacao subsequente, por titulares de CRI que representem, no minimo, 90% (noventa 
por cento) dos CRI em Circulacao. 

13.11.1. As propostas de perdao temporario (waiver) deverao ser aprovadas em primeira 
convocacao por deliberacao de 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulacao que 

estiverem presentes na assembleia ou em segunda chamada por deliberacao de 50% (cinquenta por 
cento) mais urn dos CRI em circulacao que estiverem presentes na assembleia, desde que 

representem, no minimo 20% (vinte por cento) da totalidade dos Titulares de CRI em Circulacao 
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ou conforme quorum previsto na regulamentacao em vigor na data da assembleia, observado o 

estabelecido na Clausula 5.2.2 acima. 

13.12. Observado o disposto nas Clausulas 13.3 e 13.3.1 acima, as Assembleias Gerais serao realizadas 

no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de publicacao do edital ou do envio de comunicacao 

nesse sentido aos titulares de CRI e a Agencia de Classificacao de Risco, relativo a primeira convocacao, 
ou no prazo de 8 (oito) dias corridos a contar da data de publicacao do edital ou do envio de comunicacao 

nesse sentido aos titulares de CRI e a Agencia de Classificacao de Risco, relativo a segunda convocacao, 

exceto se de outro prazo especifico estiver previsto neste Termo de Securitizacao ou for exigido pela 
legislacao aplicavel. 

13.12.1. Para efeito do disposto na Clausula 13.12 acima, a segunda convocacao da Assembleia 

Geral devera ser objeto de edital ou comunicacao especifico, nao sendo permitida a inclusao da 

segunda convocacao no edital ou convocacao relativo a primeira convocacao da respectiva 
Assembleia Geral. 

13.13. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, sera considerada regularmente 
instalada a assembleia geral dos Investidores a que comparecerem todos os Investidores, sem prejuizo das 

disposicoes relacionadas corn os quOruns de deliberacao estabelecidos neste Termo. 

13.14. Dispensa: E dispensada a necessidade de convocacao e realizacao de Assembleia de Titulares de 
CRI nos casos previstos na Clausula 19.3.1 abaixo. 

13.15. 	Encaminhamento de Documentos para a CVM: As atas lavradas das Assembleias de Titulares de 
CRI serao encaminhadas somente a CVM via Sistema de Envio de Informacaes Periodicas e Eventuais — 

IPE, nao sendo necessaria a sua publicacao em jornais de grande circulacao, exceto se de outra forma 
deliberado pelos titulares dos CRI em determinada Assembleia de Titulares de CRI. 

CLAUSULA QUATORZE - DESPESAS DA EMISSAO 

14.1 	As despesas abaixo ("Despesas") sera() arcadas diretamente e exclusivamente pela Cedente, ou 
reembolsadas pela Cedente, em favor da Cessionaria, conforme o caso: 

remuneracao do Banco Liquidante e do Escriturador, no montante de R$ 2.300,00 (dois mil e 

trezentos reais) a titulo de implantacao, como custo Unico, e a titulo de manutencao o custo fixo 
mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

remuneracao da Emissora, nos seguintes termos: 

(a) 	ela estruturacao da Emissao, sera devida parcela Unica no valor de R$100.000,00 (cemmil 
reais), a ser paga a Emissora ou a quem esta indicar, na data de subscricao e integralizacao 

dos CRI, inclusive em caso de rescisao do Contrato de Cessao, acrescidas do Imposto Sobre 

Servicos de Qualquer Natureza — ISS, da Contribuicao ao Programa de Integracao Social — 
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PIS, da Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS e de quaisquer 

outros tributos que venham a incidir sobre a remuneracao, nas aliquotas vigentes na data de 

cada pagamento, exceto pelo Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF e da Contribuicao 
Social sobre o Lucro Liquido — CSLL; 

(b) 	pela administracao da carteira fiduciaria, em virtude da securitizacao dos Creditos 

Imobiliarios representados integralmente pelas CCI, bem como diante do disposto na Lei 

n° 9.514 e nos atos e instrucoes emanados da CVM, que estabelecem as obrigacoes da 

Emissora, durante o periodo de vigencia dos CRI, serdo devidas parcelas mensais no valor 

de R$4.000,00 (quatro mil reais), atualizadas anualmente, pela variacao acumulada do 

IPCA, on na falta deste, ou, ainda, na impossibilidade de sua utilizacao, pelo indice que vier 
a substitui-lo, calculadas pro rata die, se necessario, a ser paga A Emissora na data de 

subscricao e integralizacao dos CR', e as demais, na mesma data dos meses subsequentes 

ate o resgate total dos CRI, acrescidas do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — 

ISS, da Contribuicao ao Programa de Integracao Social — PIS, da Contribuicao para o 

Financiamento da Seguridade Social — COFINS e de quaisquer outros tributos que venham 
a incidir sobre a remuneracao, nas aliquotas vigentes na data de cada pagamento, exceto 
pelo Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF e da Contribuicao Social sobre o Lucro 

Liquido — CSLL ("Custo da Administracao"); 

remuneracao da Instituicao Custodiante; 

remuneracao do Agente Fiduciario; 

averbacoes, tributos, prenotacoes e registros em cartorios de registro de imOveis e titulos e 
documentos e junta comercial, quando for o caso, bem corn as despesas relativas a alteracoes dos 
Documentos da Operacao; 

todas as despesas razoavelmente incorridas e devidamente comprovadas pelo Agente Fiduciario on 
pela Emissora que sejam necessarias para proteger os direitos e interesses dos titulares de CRI on para 
realizacao dos seus creditos, a serem pagas no prazo de ate 5 (cinco) Dias Uteis contados da apresentacao 
de cobranca pelo Agente Fiduciario on da Emissora nesse sentido, conforme previsto neste Termo de 
Securitizacao; 

emolumentos e declaracoes de custodia da B3 relativos As CCI e aos CRI; 

custos relacionados A assembleia de titulares de CRI; 

despesas relativas a abertura e manutencao da Conta Centralizadora; 

despesas corn gestao, cobranca, realizacao e administracao do patrim8nio separado dos CRI e outras 
despesas indispensaveis A administracao dos Creditos Imobiliarios, exclusivamente na hip6tese de 

liquidacao do patrimonio separado dos CRI, inclusive as referentes a sua transferencia, na hipotese de o 

Agente Fiduciario assumir a sua administracao; 
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despesas corn a analise da Oferta pela ANBIMA, bem como corn o registro da Oferta na CVM, e a 
contratacao, atualizacao e manutencao da classificacao de risco da Oferta; e 

todos os custos relativos a Oferta (exceto pela remuneracao dos Coordenadores prevista na Clausula 

10 do Contrato de Distribuicao), incluindo, sem limitacao: (a) se e quando exigidas, publicacoes nos termos 

dos Documentos da Operacao, da lei ou de demais normativos pertinentes A materia, (b) registro perante 
cartorios dos documentos da Emissao, quando aplicavel, (c) elaboracao, distribuicao e, se for o caso, 

veiculacao de todo material necessario a Oferta, incluindo, sem limitacao, o material informativo, se houver, 
entre outros, e (d) processo de due diligence. 

14.2. Caso a Cedente nao efetue o pagamento das Despesas previstas na Clausula 14.1. acima, tais 
despesas deverao ser arcadas pelo Patrimonio Separado e, caso os recursos do Patrimonio Separado nao 

sejam suficientes, os titulares de CRI arcarao com o referido pagamento, ressalvado seu direito de regresso 

contra a Cedente. Em Ultima instancia, as Despesas que eventualmente nao tenham sido saldadas na forma 
desta Clausula serao pagas preferencialmente aos pagamentos devidos aos titulares de CRI. 

14.3. Sem prejuizo do disposto na Clausula 14.2 acima, sao de responsabilidade dos titulares de CRI as 
seguintes despesas: 

eventuais despesas e taxas relativas A negociacao e custodia dos CRI nao compreendidas na 
descricao da Clausula 14.1 acima; 

todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e prerrogativas dos 
titulares de CRI, sendo que os titulares de CRI serao reembolsados caso existam recursos 
disponiveis no Patrimonio Separado; e 

tributos diretos e indiretos incidentes sobre o investimento em CRI, incluindo aqueles 
mencionados na Clausula Dezessete deste Termo de Securitizacao. 

14.3.1. No caso de destituicao da Emissora pelo Agente Fiduciario, nas condicoes previstas neste 
Termo, os recursos necessarios para cobrir as despesas corn medidas judiciais ou extrajudiciais, 
necessarias a salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titulares de CRI, deverao ser, sempre que 

possivel, previamente aprovadas pelos titulares de CRI e adiantadas ao Agente Fiduciario, na 
proporcao de CRI detidos, na data da respectiva aprovacao. 

14.3.2. Em razao do disposto na alinea "b" da Clausula 14.3 acima, as despesas a serem incorridas 

pelos titulares de CRI a Emissora, na defesa dos interesses dos titulares de CRI, deverao ser, sempre 
que possivel, previamente aprovadas pelos titulares de CRI. 

14.3.3. Todas as despesas e obrigacoes dos titulares de CRI nos termos da Clausula 14.3 acima 

deverao ser, sempre que possivel, previamente aprovadas e adiantadas pelos titulares de CRI e, 
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posteriormente, conforme previsto em Lei, ressarcidas a Emissora e/ou aos titulares de CRI, 
conforme o caso, corn recursos do Patrimonio Separado. 

14.3.4. Aporte de Recursos: Caso qualquer um dos titulares de CRI nao cumpra corn estas 

obrigagoes e nao haja recursos suficientes no Patrimonio Separado para fazer frente a tal obrigacao, 

a Emissora estara autorizada a realizar a compensacao de eventual Remuneracao a que este titular 
de CRI inadimplente tenha direito corn os valores gastos pela Emissora e/ou pelos demais titulares 
de CRI adimplentes corn estas despesas. 

14.4. Na hipotese de existencia de rendimentos dos recursos depositados na Conta Centralizadora do 

Patrimonio Separado, a Emissora realizard o repasse destes rendimentos liquidos de tributos a Cedente, caso 
esteja adimplente corn todas as obrigacCies previstas nos Documentos da Operacao, ressalvado a esta os 
beneficios fiscais oriundos destes rendimentos. 

CLAUSULA QUINZE — PUBLICIDADE 

15.1 Corn excecao do Aviso ao Mercado, o Anancio de Inicio e o Anancio de Encerramento da Oferta 
que serao disponibilizados na forma prevista no artigo 54-A da Instrucao CVM 400, todos os atos e decisoes 

decorrentes desta Emissao que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos titulares de CRI deverao 
ser veiculados, na forma de aviso, nos jornais usualmente utilizados pela Emissora para suas publicacoes, 

devendo a Emissora avisar o Agente Fiduciario da realizacao de qualquer publicacao em ate 2 (dois) dias 
antes da sua ocorrencia. 

15.2. A Emissora podera deixar de realizar as publicacoes acima previstas se notificar todos os titulares 
de CRI e o Agente Fiduciario, obtendo deles declaracao de ciencia dos atos e decisoes. 0 disposto neste 
item nao inclui "atos e fatos relevantes", que deverao ser divulgados na forma prevista na Instrucao CVM 
358. 

15.3. As demais informacoes periodicas da Emissora serao disponibilizadas ao mercado, nos prazos legais 
e/ou regulamentares, atraves do sistema da CVM de envio de Informacoes Periodicas e Eventuais — IPE, ou 
de outras formas exigidas pela legislacao aplicavel. 

15.4. Ainda, a Emissora utiliza as seguintes paginas eletronicas para publicacao dos fatos e atos descritos 
no item anterior: www.rbcapitalsecuritizadora.com.br; e www.cvm.gov.br  (pagina eletronica da Comissao 
de Valores Imobiliarios). 

CLAUSULA DEZESSEIS - REGISTRO DO TERMO 

16.1 	0 Termo sera entregue para registro a Instituicao Custodiante, nos termos do Paragrafo unico, do 

artigo 23 da Lei n.° 10.931, nos termos da declaracao constante do Anexo IV deste Termo de Securitizacao. 
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CLAUSULA DEZESSETE — TRATAMENTO TRIBUTARIO APLICAVEL AOS INVESTIDORES 

Os titulares de CRI tido devern cons iderar unicamente as informacoes contidas abaixo para. fins de avaliar 
tratamento tributario de seu investimento em CRI, devendo consultar seus proprios assessores quanto 

tributaciio especUica a qual estarao sujeitos, especialmente quanto a outros tributos eventualmente 
aplicaveis a esse investimento ou a ganhos porventura auferidos em operacoes corn CRI. 

Imposto de Renda 

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas juridicas nao-financeiras estao sujeitos 
incidencia do Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), a ser calculado corn base na aplicacao de 

aliquotas regressivas, de acordo corn o prazo da aplicacao geradora dos rendimentos tributaveis: (a) ate 180 

dias: aliquota de 22,5%; (b) de 181 a 360 dias: aliquota de 20%; (c) de 361 a 720 dias: aliquota de 17,5% e 

(d) acima de 720 dias: aliquota de 15%. Este prazo de aplicacao é contado da data em que o respectivo 
titular de CRI efetuou o investimento, ate a data do resgate (artigo 10  da Lei n.° 11.033, de 21 de dezembro 
de 2004 e artigo 65 da Lei n.° 8.981, de 20 de janeiro de 1995). 

IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas juridicas nao-financeiras tributadas corn base no lucro 

real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipacao do imposto de renda devido, gerando o direito a ser 

deduzido do Imposto de Renda da Pessoa Juridica ("IRPJ") apurado em cada periodo de apuracao (artigo 
76, I da Lei n.° 8.981, de 20 de janeiro de 1995). 0 rendimento tambem devera ser computado na base de 

calculo do IRPJ e da Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido ("CSLL"). As aliquotas do IRPJ 

correspondem a 15% e adicional de 10%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que 
exceder o equivalente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano; a aliquota da CSLL, para 
pessoas juridicas nao-financeiras, corresponde a 9%. 

Desde 10  de julho de 2015, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas juridicas nao-financeiras tributadas 

sob a sistematica nao cumulativa, sujeitam-se a contribuicao ao PIS e a COFINS as aliquotas de 0,65% e 
4%, respectivamente (Decreto n.° 8.426, de 10  de abril de 2015). 

Corn relacao aos investimentos em CRI realizados por instituicOes financeiras, fundos de investimento, 
seguradoras, entidades de previdencia privada fechadas, entidades de previdencia complementar abertas, 

sociedades de capitalizacao, corretoras e distribuidoras de titulos e valores mobiliarios e sociedades de 

arrendamento mercantil, ha dispensa de retencao do IRRF de acordo corn as leis e normativos aplicaveis em 
cada caso. 

Nao obstante a isencao de retencao na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI por essas 

entidades, via de regra e a excecao dos fundos de investimento, serao tributados pelo IRPJ, a aliquota de 

15% e adicional de 10%; pela CSLL, a aliquota de 20% entre 1° de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 
2018, e a aliquota de 15% a partir de 10  de janeiro de 2019, com base na Lei n° 13.169, publicada em 7 de 
outubro de 2015 (lei de conversao da Medida Provisoria n° 675, publicada em 22 de maio de 2015). As 

carteiras de fundos de investimentos estao isentas de Imposto de Renda (artigo 28, paragrafo 10, da Lei n.° 

9.532/97). Ademais, no caso das instituicoes financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento em 
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CRI estao potencialmente sujeitos a contribuicao ao PIS e a COFINS as aliquotas de 0,65% e 4%, 
respectivamente. 

Para as pessoas fisicas, desde 1° de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplicacao em CRI esfao 

isentos de imposto de renda (na fonte e na declaracao de ajuste anual), por forca do artigo 30, inciso II, da 
Lei n.° 11.033/04. 

De acordo com a posicao da Receita Federal do Brasil ("RFB"), expressa no artigo 55, paragrafo imico da 

Instrucao Normativa RFB n° 1.585, de 31 de agosto de 2015, a isencao de imposto de renda (na fonte e na 

declaracao) sobre a remuneracao dos CRI auferida por pessoas fisicas abrange, ainda, o ganho de capital 
por elas auferido na alienacao ou cessao dos CR'. 

Pessoas juridicas isentas terao seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o 

imposto nao é compensavel (art. 76, II, da Lei n.° 8.981, de 20 de janeiro de 1995). A retencao do imposto 
na fonte sobre os rendimentos das entidades imunes esta dispensada desde que as entidades declarem sua 

condicao a fonte pagadora (art. 71 da Lei n.° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redacao dada pela Lei 

n.° 9.065, de 20 de junho de 1995). 

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

Em relacao aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem em CRI no 

pals de acordo com as normas previstas na Resolucao CMN n.° 4.373, de 29 de setembro de 2014, os 
rendimentos auferidos estao sujeitos a incidencia do IRRF a aliquota de 15%. Excecdo é feita para o caso 
de investidor domiciliado em pals ou jurisdicAo considerados como de tributacao favorecida, assim 

entendidos aqueles que nao tributam a renda ou que a tributam A aliquota inferior a 20%. 

Impost° sobre Operacoes Financeiras — IOF 

Imposto sobre Operacaes de Cambio ("IOF/Cdmbio') 

Regra geral, as operacoes de cambio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos mercados 

financeiros e de capitais de acordo corn as normas e condicoes do Conselho Monetario Nacional (Resolucao 
CMN n.° 4.373), inclusive por meio de operacOes simultaneas, incluindo as operacoes de cambio 

relacionadas aos investimentos no mercado financeiro e de capitals, tais como investimentos em CRI, estao 

sujeitas a incidencia do I0F/Cambio a aliquota zero no ingresso e a aliquota zero no retorno, conforme 

Decreto n.° 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alteracoes posteriores. Em qualquer caso, a aliquota do 

I0F/Cambio pode ser majorada ate o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a qualquer tempo por ato 
do Poder Executivo, relativamente a operacoes de cambio ocorridas apos esta eventual alteracao. 

Impost° sobre Operacaes corn Titulos e Valores Mobiliarios ("IOF/Titulos') 

As operacoes com CRI estao sujeitas a aliquota zero do IOF/Titulos, conforme Decreto n.° 6.306, de 14 de 

dezembro de 2007, e alteracoes posteriores. Em qualquer caso, a aliquota do IOF/Titulos pode ser majorada 
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a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, ate o percentual de 1,50% (urn inteiro e cinquenta centesimos 
por cento) ao dia, relativamente a operaeOes ocorridas apOs este eventual aumento. 

CLAUSULA DEZOITO - NOTIFICACOES 

18.1 	As comunicaeOes a serem enviadas por qualquer das partes conforme disposicoes deste Termo 

deverao ser encaminhadas para os enderecos constantes abaixo, ou para outros que as partes venham a 

indicar, por escrito, durante a vigencia deste Termo. 

Se para a Emissora: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

Rua Amauri, n.° 255, 5° andar (parte), Jardim Europa 

Sao Paulo — SP, CEP 01448-000 

At.: Flavia Palacios 

Fax: (11) 3127-2700 
Tel.: (11) 3127-2708 
E-mail: servicing@rbcapital.com  

Se para o Agente Fiduciario: 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Avenida das Americas, n° 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca 

CEP: 22640-102, Rio de Janeiro — RJ 
At.: Nathalia Machado Loureiro / Marco Aurelio Ferreira / Marcelle Santoro 

Tel.: (21) 3385-4565 
Fax: (21) 3385-4046 
E-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br.  

18.1.1. Os documentos e as comunicaeoes, assim como os meios fisicos que contenham 
documentos ou comunicacoes, sera° considerados recebidos quando entregues nos enderecos acima 
mencionados. 

18.1.2. As comunicacOes enviadas nas formas previstas neste Termo serao consideradas 

plenamente eficazes se entregues a empregado, preposto ou representante das partes. 

CLAUSULA DEZENOVE - DISPOSICOES GERAIS 

19.1. Nao se presume a renimcia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo. Dessa forma, 
nenhum atraso, omissao ou liberalidade no exercicio de qualquer direito, faculdade ou remedio que caiba 

ao Agente Fiduciario e/ou aos titulares de CRI em mao de qualquer inadimplemento das obrigacoes da 
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Emissora, prejudicard tais direitos, faculdades ou remedios, ou sera interpretado como uma renfincia aos 

mesmos ou concordancia corn tal inadimplemento, nem constituird novacdo ou modificacdo de quaisquer 

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

19.2. 0 presente Termo de Securitizacdo é firmado em miter irrevogavel e irretratavel, obrigando as 

partes por si e seus sucessores. 

19.3. Todas as alteracoes do presente Termo somente serdo validas se realizadas por escrito e aprovadas 

cumulativamente: (i) pelos titulares de CRI, observados os quiaruns previstos neste Termo; e (ii) pela 

Emissora. 

19.3.1. Adicionalmente, as partes concordam que este Termo podera ser alterado, 

independentemente de anuencia dos titulares de CRI, sempre que tal alteracao decorrer 

exclusivamente (i) alteracoes a quaisquer Documentos da Operacao já expressamente permitidas 

nos termos dos Documentos da Operacdo, (ii) da necessidade de atendimento a exigencias de 

adequacdo a normas legais ou regulamentares, inclusive formuladas pela CVM e B3, (iii) da 
correcao de erros materiais, seja ele urn erro grosseiro, de digitacao ou aritmetico, e (iv) em virtude 
da atualizacao dos dados cadastrais da Emissora, do Agente Fiduciario, da Cedente ou das 
Devedoras, tais como alteracan na razdo social, endereco, desde que tais modificacOes (a) ndo 
representem prejuizo aos titulares de CRI, e (b) nao gerem novos custos ou despesas aos titulares 
de CRI. 

19.4. Caso qualquer das disposicoes deste Termo venha a ser julgada ilegal, invalida ou ineficaz, 

prevalecerao todas as demais disposicoes não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as partes, em 
boa-fe, a substituir a disposicao afetada por outra que, na medida do possivel, produza o mesmo efeito. 

19.5. 0 Agente Fiduciario responde perante os titulares de CRI pelos prejuizos que lhes causar por culpa 
ou dolo no exercicio de suas funcoes, conforme decisdo transitada em julgado, da qual nao caibam mais 
recursos. 

CLAUSULA VINTE — FATORES DE RISCO 

20.1. Os fatores de risco da presente Emissao estao devidamente descritos no Prospecto da Oferta. 
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CLAUSULA VINTE E UM — LEI APLICAVEL E FORO 

21.1. Lei Aplicavel: Este Termo sera regido e interpretado de acordo corn as leis da Republica Federativa 
do Brasil. 

21.2. Foro: As Partes elegem o foro de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, para dirimir as disputas 

decorrentes ou relacionadas corn este Termo, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser. 

o presente Termo é firmado em 3 (tres) vias, de igual teor e forma, na presenca de 2 (duas) testemunhas. 

Sao Paulo, 02 de fevereiro de 2018. 

* * * * * 
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[Pagina 1/3 de Assinaturas do Termo de Securitizaccio de Creditos Imobiliarios da 169' Serie da la Emissao 

de Certificados de Recebiveis Imobiliários da RB Capital Cornpanhia de Securitizacao, celebrado ern 02 

de fevereiro de 2018. 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

Nome: 

Cargo: 	 c;nrotinc Spindola ck 
Abrou Avancini 

clCi: 43.926.522-8 SSP/Sr 
CPF: 355.6R8.948-Cr 
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Nome: 

Cargo: 
P4drc SLva 
P roc u raccr 

[Pagina 2/3 de Assinaturas do Terrno de Securitizacao de Creditos Imobilicirios da I 69' Serie da 1 aEmissão  
de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia de Securitizacao, celebrado em 02 
de levereiro de 2018.] 

PENTAGO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Qp 
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Testemunhas. 

1. 

Nome: 003. _ 0 _ 

CPF• 	ckG; 41 .5  

2. 

Nome: 

CPF: Camila Santos Coppola 
RG 46.151.228-2 (SSP/SP) 

CPF 381.768.878-51 

[Pagina 3/3 de Assinaturas do Termo de Securitizaccio de Creditos Imobiliarios da 169a Serie da la Emisseio 

de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia de Securitizacao, celebrado em 02 
de fevereiro de 2018.] 
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ANEXO I 

Declaracao do Coordenador Lider 

0 BANCO ITAI.1 BBA S.A., instituicao financeira integrante do sistema de distribuicao de valores 
mobiliarios, corn endereco na cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 

n.° 3.500, 1°, 2°, 3° (parte), 4° e 5° andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 

17.298.092/0001-30, neste ato representado na forma de seu estatuto social ("Coordenador Lider"), para 

fins de atendimento ao previsto pelo item 15 do anexo III da Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios 

("CVM") n° 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, na qualidade de instituicao intermediaria 

da distribuicao ptiblica de certificados de recebiveis imobiliãrios da 169a serie da emissao ("CRI") da RB 

CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, sociedade anonima corn sede na cidade de Sao Paulo, estado 
de Sao Paulo, na Rua Amauri, n.° 255 — 50  andar, parte, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 

02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Oferta", "Emissora" e 
"Emissao"), DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou a legalidade e ausencia de vicios da 

Emissao, alem de ter agido corn diligencia para assegurar a veracidade, consistencia, correcao •e suficiencia 

das informacoes prestadas no prospecto da Oferta e no termo de securitizacao de Creditos Imobiliarios que 
regula os CRI e a Emissao. 

Os termos utilizados corn iniciais em mainsculas tern o mesmo significado a eles atribuidos no "Termo de 
Securitizaceio de Creditos Imobiliários para Emissiio de Certificados de Recebiveis Imobiliários da 169' 

Serie da 1' Emisseio da RB Capital Companhia de Securitizacao". 

Sao Paulo, 02 de fevereiro de 2018. 

BAN CO ITAU BBA S.A. 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 
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ANEXO II 

Declaracao da Emissora 

A RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO, sociedade anonima corn sede na cidade de Sao Paulo, 

estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n.° 255 — 50  andar, parte, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob 

o 11.0  02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Emissora"), para fins de 
atendimento ao previsto pelo item 15 do anexo III da Instrucao da CVM n° 414, de 30 de dezembro de 2004, 

conforme alterada, na qualidade de emissora de certificados de recebiveis irnobiliários da 169' serie da 1' 

emissao ("Emissao" e "CRI"), DECLARA, para todos os fins e efeitos, que (i) nos termos da lei 9.514 e 

11.076 e do item 4 do anexo III da Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios n° 414, de 30 de dezembro 
de 2004, conforme em vigor, foi instituido regime fiduciario sobre os Creditos Irnobiliários, bem como 

sobre outros valores a eles vinculados e/ou depositados na Conta Centralizadora; e (ii) verificou a legalidade 

e ausencia de vicios da Emissao, alem de ter agido corn diligencia para assegurar a veracidade, consistencia, 
correcao e suficiencia das informacoes prestadas no prospecto da Oferta e no "Termo de Securitizaccio de 
Creditos Imobiliários para Emisscio de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 169" Serie da la Emisseio 

da RB Capital Companhia de SecuritizacCio" ("Termo de Securitizacao"). 

Os termos utilizados corn iniciais em mainsculas tern o mesmo significado a eles atribuidos no Termo de 

Securitizacao. 

Sao Paulo, 02 de fevereiro de 2018. 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 
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ANEXO III 

Declaracao do Agente Fiduciario 

A PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS, 

instituicao financeira corn sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
das Americas, n° 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu estatuto social 

("Agente Fiduciario"), para fins de atendimento ao previsto pelo item 15 do anexo III da Instrucao 

da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n° 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme 

alterada, na qualidade de agente fiduciario do Patrimonio Separado constituido em ambito da 
emissao de certificados de recebiveis imobiliarios da 169' serie da la emissao ("CRI") da RB 

CAPITAL COMPANBIA DE SECURITIZACAO, sociedade anonima corn sede na cidade de Sao Paulo, 
estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n.° 255 — 50  andar, parte, CEP 01448-000, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 

("Emissora", "Emissao" e "Oferta"), DECLARA, para todos os fins e efeitos, que verificou a 
legalidade e ausencia de vicios da Emissao, alem de ter agido corn diligencia para verificar a 
veracidade, consistencia, correcao e suficiencia das informacoes prestadas no Prospecto da Oferta 
dos CR1 e no "Termo de Securitizaceio de Creditos Imobiliarios para Emisseio de Certificados de 
Recebiveis Imobiliários da I69a Serie da la  Emissiio da RB Capital Companhia de Securitizaceio" 
("Termo de Securitizacao"). 

Sao Paulo, 02 de fevereiro de 2018. 

PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Nome: 
Cargo: 
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ANEXO IV 

Declaracao de Custodia 

A PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS, instituicao 

financeira corn sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Americas, n° 

4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Instituicao Custodiante"), na 

qualidade de instituicao custodiante dos documentos comprobatorios que evidenciam a existencia dos 
creditos irnobiliários decorrentes do "Instrumento Particular de Emisseio de Cedulas de Creditos 
Imobilicirios Sem Garantia Real Imobiliciria sob a Forma Escritural e Out ras Avencas" celebrado entre a 
RENTAL BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A., sociedade corn sede na cidade de 

Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, n° 377, Bairro Cachoeirinha, 

CEP 31150-000, inscrita no CNPJ/MF sob o ri.° 16.840.861/0001-18 ("Cedente"), e a Instituicao 
Custodiante, em 02 de fevereiro de 2018, por meio da qual as CCI foram emitidas pela Cedente para 

representar a totalidade dos Creditos Imobiliarios ("Escritura de Emissao de CCI"), DECLARA que, para os 

fins do paragrafo imico do artigo 23 da Lei n° 10.931/04, que lhe foi entregue para cust6dia uma via da 
Escritura de Emissao de CCI e que, conforme disposto no Termo de Securitizacao (abaixo definido), as CCI 

se encontram devidamente vinculadas aos Certificados de Recebiveis Imobiliários da 169" Serie da 1' 

Emissao da RB CAPITAL COMPANH1A DE SECURITIZACAO, sociedade anonima corn sede na cidade de 
Sao Paulo, estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n.° 255 — 50  andar, parte, CEP 01448-000, inscrita no 
CNPJ/MF sob o 11.0  02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 
("Emissora"), sendo que os CRI foram lastreados pelas CCI por meio do Termo de Securitizacao de Creditos 
Imobiliarios da Emissao, firmado entre a Emissora e o Agente Fiduciario ("Termo de Securitizacao"), sendo 

que os CRI foram lastreados pelas CCI por meio do Termo de Securitizacao de Creditos Irnobiliários da 

Emissao, firmado entre a Emissora e o Agente Fiduciario, tendo sido instituido, conforme disposto no Termo 
de Securitizacao, o regime fiduciario pela Emissora, no Termo de Securitizacao, sobre as CCI e os Creditos 
Imobiliarios que elas representam, nos termos da Lei n° 9.514/1997. Regime fiduciario este ora registrado 
nesta Instituicao Custodiante, que declara, ainda, que a Escritura de Emissdo, por meio da qual as CCI foram 
emitidas, encontra-se custodiada nesta Instituicao Custodiante, nos termos do artigo 18, § 4°, da Lei n° 
10.931/2004, e o Termo de Securitizacao, registrado, na forma do paragrafo Arlie() do artigo 23 da Lei n° 
10.931/2004. 

Sao Paulo, 02 de fevereiro de 2018. 

PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

Nome: 	 Nome: 
Cargo: 	 Cargo: 
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ANEXO V 

Tabela de Amortizaedo dos CRI 

Data de 
Pagamento aos 
Investidores do 

CRI 

Taxa Amortizacilo Amortizaciin Remuneracio 

21-nov-18 3,61% Sim Sim 

21-nov-19 1,97% Sim Sim 

23-nov-20 1,24% Sim Sim 

22-nov-2 I 1,63% Sim Sim 

21-nov-22 2,64% Sim Sim 

21-nov-23 3,71% Sim Sim 
21-nov-24 4,70% Sim Sim 

21-nov-25 6,62% Sim Sim 

23-nov-26 8,86% Sim Sim 

22-nov-27 11,86% Sim Sim 

21-nov-28 16,47% Sim Sim 

2 I -nov-29 23,74% Sim Sim 

21-nov-30 36,80% Sim Sim 

21-nov-3 I 68,74% Sim Sim 

22-nov-32 100,00% Sim Sim 
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ANEXO VI 

Modelo de Publicacao do Exercicio do Dever de Exigir o Resgate 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcAO, sociedade corn sede na cidade de Sao Paulo, 

estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n.° 255, 5° andar, parte, Jardim Europa, CEP 01448-000, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 02.773.542/0001-22 ("Securitizadora"), vem por meio do presente comunicado 

informar, nos termos do item 5.3.1 do "Termo de Securitizaceio de Creditos Imobiliarios para Emissuo de 

Certificados de Recebiveis Imobiliários da 169' Serie da 1° Emisseio da RB Capital Companhia de 
Securitizaceio", datado de 02 de fevereiro de 2018 ("Termo de Securitizacao"), que para exercer o seu 

"Direito de Exigir o Resgate", V.Sas. devera encaminhar A Securitizadora nos enderecos [inserir enderecos 
da Securitizadora], notificacao contendo as informacoes abaixo, ate o dia 21 de novembro de 2024. Caso 

V.Sas. nao envie uma notificacao a Securitizadora contendo as informacOes abaixo ate 21 de novembro de 

2024, consideraremos que V.Sas. nao possui o desejo de exercer o Direito de Exigir o Resgate. 

"Informacoes a serem enviadas a Securitizadora 

Eu, 	portador do CPF/CNPJ n" [=-J, declaro que gostaria de exercer o meu Direito de Exigir o Resgate 
de 	 ( 	) Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 169° Serie da 	Emissdo da RB Capital 
Companhia de Securitizacao, de minha titularidade. 

Assim, instruo V. Sas. a proceder ao res gate dos referidos CRI, que esteio em custodia da [PENTAGON° 

S.A. DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS] , portadora do CNP. [17.343.682/0001-
38] , em [=.1 de [=1 de 20[=]. 

[assinatura do investidod " 
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ANEXO VI 

CCI A 

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO LOCAL E DATA DE EMISSAO: Sao Paulo, 21 de 
novembro de 2017 

SERIE 	RBLZ 	 NUMERO 	001 	 TIPO DE CCI 	Integral 
I. EMISSOR / CREDOR 

RAZAO SOCIAL: RENTAL BRASIL ADMINISTRACAO PARTICIPACAO S.A. 

CNPJ/MF: 16.840.861/0001-18 

ENDERECO: Avenida Bernardo de Vasconcelos, n° 377, Bairro Cachoeirinha, CEP 31150-000, na cidade de 
Belo Horizonte, estado de Minas Gerais 

INSTITUICAO CUSTODIANTE 

RAZAO SOCIAL: PENTAGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38 

ENDEREcO: Avenida das Americas, n° 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 
22.640-102, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro 

DEVEDORAS 

RAZAO SOCIAL: LOCALIZA RENT A CAR S.A. ("Localiza") 

CNPJ/MF: 16.670.085/0001-55 

ENDEREcO: na Avenida Bernardo de Vasconcelos n° 377, Bairro Cachoeirinha, CEP 30150-000, Cidade 
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

TITULO 

"Instrumento Particular de Contrato de Locaccio de Imovel Para Fins Niio Residenciais" celebrado 
entre a Emissora e a Localiza, em 22 de setembro de 2017 ("Contrato de Locacao Localiza"). 

VALOR NOMINAL TOTAL DOS CREDITOS IMOBILIARIOS REPRESENTADOS PELA CCI 

R$ 379.440.000.000,00 (trezentos e setenta e nove milhoes e quatrocentos e quarenta mil reais), em 21 de 
novembro de 2017, correspondentes ao valor do aluguel previsto na Clausula 3.1. do Contrato de Locacao 
Localiza referente ao Imovel, conforme indicada na Clausula Terceira do Contrato de Locacao Localiza, e 
demais direitos creditorios devidos pelas Devedoras a Emissora vincendos a partir de 21 de novembro de 
2018 (inclusive), sendo o ultimo pagamento de aluguel devido em 21 de novembro 2032 (inclusive), 

incluindo os acessorios, tais como atualizacao monetaria, encargos moratorios, multas, penalidades e 

eventuais indenizacoes e/ou direitos de regresso, garantias, reembolso de despesas, custas, honorarios e 
demais encargos contratuais e legais previstos no Contrato de Locacao Localiza. 

IDENTIFICACAO DO IMOVEL 

Os andares 10, 2°, 6°, 9° ao 12° e 16° ao 25° do imovel localizado na cidade de Belo Horizonte, estado de 

Minas Gerais, objeto da(s) matricula(s) n.° 120.387 do 5° Oficio de Registro Geral de Imoveis da Comarca 

de Belo Horizonte, Minas Gerais, originado do reparcelamento do lote 001A, do quarteirdo 64, da Vila 

Cachoeirinha, referente a matricula n° 43.989, lote 02, do 5° Oficio de Registro Geral de Imoveis da comarca 
de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com 45,10m de frente para a Rua Itapetininga, 69,60m de frente 

para a Rua Gurupa, 201,55m, de frente para a Rua Itaocara, 45m de frente para a Rua Gurupa, 68,10m de 
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frente para a Rua Gurupa, 359,20m de frente para a Avenida Bernardo de Vasconcelos e 83,90m de frente 
para a Rua Gurupa. 

COMPLEMENT° 	- 	CIDADE 	Belo Horizonte 	UF 	MG 	CEP 	31150-900 
CARTORIO 50  Oficio do Registro Geral de ImOveis da Comarca de Belo Horizonte, MG 

MATRICULAS 120.387 	 TIPO 	Comercial 	IMOVEL CONSTRUIDO 	Sim 

7. CONDICOES DE EMISSAO 

7.1. 	PRAZO: Entre 21 de novembro de 2017 e 21 de novembro de 
2032. 

7.2. 	VALOR TOTAL DA CCI: R$379.440.000.000,00 	(trezentos 	e 	setenta 	e 	nove 
milhoes e quatrocentos e quarenta mil reais), conforme 
item 5 acima. 

7.3. 	PERIODICIDADE 	DE 	PAGAMENTO E 15 (quinze) parcelas, devidas a partir de 21 de novembro 

de 2018 (inclusive), pagas nos valores e datas previstas 

no Anexo A deste instrumento, sendo que esse valor sera 

VALOR DE CADA PARCELA DA CCI: 

reajustado conforme item 7.4 abaixo. 
7.4. 	FORMA DE REAJUSTE: 0 valor do aluguel devera ser reajustado anualmente a 

partir do mes de novembro, previamente ao pagamento 
do 	aluguel 	anual, 	sempre 	com base na variacao 
acumulada do IPCA ou, em sua falta, por outro indice 
que vier a substitui-lo na forma prevista no item 4.1. do 
Contrato de Locacao Localiza, acumulado no periodo 

compreendido entre os meses de novembro do ano 
anterior (inclusive) e outubro do ano de atualizacao 
(inclusive). Nesse sentido, a titulo exemplificativo, no 

primeiro ano de atualizacao, qual seja novembro de 
2018, deverao ser utilizados: o nnmero indice do IPCA 
de novembro de 2017, divulgado em dezembro de 2017 
e o nitmero indice do IPCA de outubro de 2018, 
divulgado em novembro de 2018. 

7.5. 	ENCARGOS MORATORIOS: Os alugueis devidos e nao pagos nos respectivos 
vencimentos estarao sujeitos a juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mEs e multa por atraso de 10% (dez por 

cento), sem prejuizo de correcao monetaria pelo indice 

previsto na Clausula Quarta do Contrato de Locacao 
Localiza, pro rata temporis. 

7.6. 	INDENizAcAo: 0 Contrato de Locacao Localiza podera ser rescindido a 
qualquer momento pela Localiza, mediante simples 

notificacao por escrito a Rental corn no minimo 3 (tres) 

meses 	de 	antecedencia, 	observada a hipoteses 	de 
Rescisdo corn Indenizacao especifica, conforme abaixo 
definida. A Rental nao podera, em hip6tese alguma, 

rescindir o Contrato de Locacao Localiza antes do 
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termino do prazo da locaedo estabelecido no item 2.1 do 
Contrato de Locacao Localiza. 

Em funcao da construcao do Empreendimento e para 
que o aluguel contemple o retorno dos investimentos 
realizados, a Localiza se obrigou a indenizar a Rental 
tomando por base os Valores Investidos (conforme 
definido no Contrato de Locacdo Localiza), nos casos 
de: (a) rescisao do Contrato de Locacao localiza antes 
do seu termino, sendo que os valores serao calculados 
de 	forma 	proporcional 	ao 	periodo 	faltante 	para 
cumprimento da vigencia pactuada, considerando os 
Valores Investidos (conforme definido no Contrato de 
Locacao Localiza); ou (b) pela reducao do valor do 
aluguel, por qualquer motivo, feito pela Localiza nos 
termos da Lei n° 8.245/91. 

0 valor da indenizacao sera calculado da seguinte 
forma: (a) no caso da rescisao do Contrato de Locacao 
Localiza antes do seu termino, o valor da indenizacao 
correspondera a uma fracao dos Valores Investidos 
(conforme definido no Contrato de Locacao Localiza) 
determinada pela divisao do numero de meses faltante 
para cumprimento da vigencia pactuada quando da 
rescisao pelo numero de meses total do prazo da 
locacao; e (b) no caso de reducao do valor do aluguel, 
por qualquer motivo, pela multiplicacao do valor da 
reducao do aluguel pelo numero de parcelas do aluguel 
vincendas ate o termino da vig'encia pactuada na data da 
ocorrencia da reducao. 

A indenizacao devera ser paga pela Locataria no prazo 
de 	5 	(cinco) 	dias 	corridos 	contados 	da 	rescisao 
antecipada do Contrato de Locacao Localiza ou da 
reducao do valor do aluguel, conforme o caso. 

8. GARANT1AS 
Nao ha. 
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ANEXO A DA CCI A  

Namero da Parcela, Datas de Pagamento e Valores dos Creditos Imobiliarios 

Parcels 

Data de Pagamento 

dos Creditos 

Imobilifirios 

I 21-nov-18 

2 21-nov-19 

3 23-nov-20 

4 22-nov-21 

5 21-nov-22 

6 21-nov-23 

7 21-nov-24 

8 21-nov-25 

9 23-nov-26 

10 22-nov-27 

11 21-nov-28 

12 21-nov-29 

13 21-nov-30 

14 2 I -nov-31 

15 21-nov-32 

91 



CCI B 

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO LOCAL E DATA DE EMISSAO: Sao Paulo, 21 de 

novembro de 2017 

SERIE 	RBLZ 	 NUMERO 	002 	 Two DE CCI 	Integral 

EMISSOR / CREDOR 

RAZAO SOCIAL: RENTAL BRASIL ADMINISTRACAO PARTICIPAGA0 S.A. 

CNPJ/MF: 16.840.861/0001-18 

ENDERECO: Avenida Bernardo de Vasconcelos, n° 377, Bairro Cachoeirinha, CEP 31.150-000, na Cidade 

de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais 

INSTITUICAO CUSTODIANTE 

RAZAO SOCIAL: PENTAGON° S.A. DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS 

CNPJ/MF: 17.343.682/0001-38 

ENDERECO: Avenida das Americas, n° 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 
22.640-102, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro 

DEVEDORA 

RAZAO SOCIAL: LOCALIZA FLEET S.A. ("Localiza Fleet") 

CNPJ/MF: 02.286.479/0001-08 

ENDERECO: Avenida Bernardo de Vasconcelos, n° 377, Bairro Cachoeirinha, CEP 31150-000, cidade de 

Belo Horizonte, estado de Minas Gerais 

TITULO 

"Instrumento Particular de Contrato de Locaceio de 
Emissora e a Localiza Fleet, tendo a Localiza como 

Locacao Localiza Fleet"). 

',novel Para Fins Neio Residenciais" celebrado entre a 
fiadora, em 22 de setembro de 2017 ("Contrato de 

VALOR NOMINAL TOTAL DOS CREDITOS IMOBILIARIOS REPRESENTADOS PELA CCI 

R$178.560.000,00 (cento e setenta e oito milhoes e quinhentos e sessenta mil reais), em 21 de novembro 
de 2017, correspondentes ao valor do aluguel previsto na Clausula 3.1. do Contrato de Locacdo Localiza 
Fleet referente ao ImOvel, conforme indicada na Clausula Terceira do Contrato de Locacao Localiza Fleet, 
e demais direitos creditorios devidos pelas Devedoras a Emissora vincendos a partir de 21 de novembro de 
2018 (inclusive), sendo o ultimo pagamento de aluguel devido em 21 de novembro de 2032 (inclusive), 
incluindo os acessorios, tais como atualizacdo monetaria, encargos moratorios, multas, penalidades e 
eventuais indenizaeoes e/ou direitos de regresso, garantias, reembolso de despesas, custas, honorarios e 
demais encargos contratuais e legais previstos nos Contratos de Locaedo. 

IDENTIFICACAO DO IMOVEL 

Andares 30  ao 50, 70, 8° e 130  ao 150  do imovel localizado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas 

Gerais, objeto da(s) matricula(s) n.° 120.387 do 5° Oficio de Registro Geral de Imoveis da Comarca de Belo 
Horizonte, Minas Gerais, originado do reparcelamento do lote 001A, do quarteirao 64, da Vila 

Cachoeirinha, referente a matricula n° 43.989, lote 02, do 5° Oficio de Registro Geral de Imoveis da comarca 

de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, corn 45,10m de frente para a Rua Itapetininga, 69,60m de frente 

para a Rua Gurupa, 201,55m, de frente para a Rua Itaocara, 45m de frente para a Rua Gurupa, 68,10m de 
frente para a Rua Gurupa, 359,20m de frente para a Avenida Bernardo de Vasconcelos e 83,90m de frente 

para a Rua Gurupa. 
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COM PLEMENTO 	- 	C1DADE 	Belo Horizonte 	UF 	MG 	CEP 	31150-900 
CARTORIO 50  Oficio do Registro Geral de Imoveis da Comarca de Belo Horizonte, MG 

MATRICULAS 120.387 TIPO 	Comercial 	IMOVEL CONSTRUIDO 	Sim 

7. CONDICOES DE EMISSAO 

7.1. 	PRAZO: Entre 21 de novembro de 2017 e 21 de novembro de 

2032. 

7.2. 	VALOR TOTAL DA CCI: R$178.560.000,00 (cento e setenta e oito milhoes e 

quinhentos e sessenta mil reais), conforme item 5 acima. 

7.3. 	PERIODICIDADE 	DE 	PAGAMENTO E 15 (quinze) parcelas, devidas a partir de 21 de novembro 

de 2018 (inclusive), pagas nos valores e datas previstas 

no Anexo A deste instrumento, sendo que esse valor sera 

VALOR DE CADA PARCELA DA CCI: 

reajustado conforme item 7.4 abaixo. 

7.4. 	FORMA DE REAJUSTE: 0 valor do aluguel devera ser reajustado anualmente a 

partir do mes de novembro, previamente ao pagamento 
do 	aluguel 	anual, 	sempre 	corn 	base 	na 	variacao 
acumulada do IPCA ou, em sua falta, por outro indice 
que vier a substitui-lo na forma prevista no item 4.1. do 

Contrato de Locacao Fleet, acumulado no periodo 
compreendido entre os meses de novembro do ano 

anterior (inclusive) e outubro do ano de atualizacao 
(inclusive). Nesse sentido, a titulo exemplificativo, no 

primeiro ano de atualizacao, qual seja novembro de 

2018, deverao ser utilizados: o numero indice do IPCA 
de novembro de 2017, divulgado em dezembro de 2017 
e o nnmero indice do IPCA de outubro de 2018, 
divulgado em novembro de 2018. 

7.5. 	ENCARGOS MORATORIOS: Os alugueis devidos e nao pagos nos respectivos 
vencimentos estarao sujeitos a juros de mora de 1% (um 
por cento) ao mes e multa por atraso de 10% (dez por 
cento), sem prejuizo de correcao monetaria pelo indice 
previsto na Clausula Quarta do Contrato de Locacao 
Fleet, pro rata temporis. 

7.6. 	INDENizAcAO: 0 Contrato de Locacao Fleet podera ser rescindido a 

qualquer 	momento 	pela 	Fleet, 	mediante 	simples 
notificacao por escrito a Rental corn no rninimo 3 (tres) 
meses 	de 	antecedencia, 	observada 	a 	hipoteses 	de 
Rescisao corn Indenizacao especifica, conforme abaixo 

definida. A Rental nao podera, em hipotese alguma, 

rescindir o Contrato de Locacao Fleet antes do termino 
do prazo da locacao estabelecido no item 2.1 	do 

Contrato de Locacao Localiza Fleet. 

19 
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Em funcao da construed() do Empreendimento e para 
que o aluguel contemple o retorno dos investimentos 
realizados, a Fleet se obrigou a indenizar a Rental 

tomando por base os Valores Investidos (conforme 

definido no Contrato de Locoed° Localiza Fleet), nos 

casos de: (a) rescisdo do Contrato de Locoed() Fleet antes 

do seu termino, sendo que os valores serao calculados 
de 	forma 	proporcional 	ao 	periodo 	faltante 	para 
cumprimento da vigencia pactuada, considerando os 

Valores Investidos (conforme definido no Contrato de 

Locoed° Localiza Fleet); ou (b) pela reducao do valor do 
aluguel, por qualquer motivo, feito pela Fleet nos termos 
da Lei n° 8.245/91. 

0 valor da indenizacao sera calculado da seguinte 
forma: (a) no caso da rescisao do Contrato de Locoed() 
Fleet antes do seu termino, o valor da indenizacao 

correspondera a uma fracao dos Valores Investidos 
(conforme definido no Contrato de Locoed() Localiza 
Fleet) determinada pela divisao do nnmero de meses 
faltante para cumprimento da vigencia pactuada quando 

da rescisdo pelo numero de meses total do prazo da 
locacao; e (b) no caso de reducao do valor do aluguel, 
por qualquer motivo, pela multiplicacao do valor da 

reducao do aluguel pelo nUmero de parcelas do aluguel 
vincendas ate o termino da vigencia pactuada na data da 
ocorrencia da reducao. 

A indenizacao devera ser paga pela Rental no prazo de 
5 (cinco) dias corridos contados da rescisao antecipada 

do Contrato de Locacao Fleet ou da reduedo do valor do 
aluguel, conforme o caso. 

8. GARANTIAS 

Fianca da Localiza 
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ANEXO A DA CCI B 

Milner° da Parcela, Datas de Pagamento e Valores dos Creditos Imobiiiários 

Parcela 

Data de Pagamento 

dos Creditos 

Imobiliarios 

1 21-nov-18 

2 21-nov-19 

3 23-nov-20 

4 22-nov-21 

5 21-nov-22 

6 21-nov-23 

7 21-nov-24 

8 21-nov-25 

9 23-nov-26 

10 22-nov-27 

11 21-nov-28 

12 21-nov-29 

13 21-nov-30 

14 21-nov-31 

15 21-nov-32 
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