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TERMO DE SECURITIZAcA0 DE CREDITOS IMOBILIARIOS DA 116 SERIE DA la  
EMISSAO DE CERTIFICADOS DE RECEBiVEIS IMOBILIARIOS DA RB CAPITAL 
COMPANHIA DE SECURITIZA00 

Pelo presente instrumento particular, as partes: 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcAO, sociedade por acOes corn sede na Cidade 
de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, parte, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de, seu estatuto 
social ("Emissora" ou "Securitizadora"); e 

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., 
sociedade an6nima corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida das Americas, n° 500, bloco 13, grupo 205, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu estatuto ("Agente Fiduciario"). 

A Emissora e o Agente Fiduciario adiante designados ern conjunto como "Partes" e, 
individualmente, como "Parte" firmam o presente "Termo de Securitizageo de Creditos 
Imobiliarios da 116' serie da 1' Emissao de Certificados de Receblveis Imobiliarios da RB 
Companhia de Securitizacao" ("Termo de Securitizacao"), de acordo corn o artigo 8° da Lei 
n° 9.514, bem como ern consonancia corn o estatuto social da Emissora, para formalizar a 
securitizacao dos Creditos Imobiliarios e a correspondente emissao dos CRI pela Emissora, de 
acordo corn as seguintes clausulas e condicOes. 

CLAUSULA PRIMEIRA — DAS DEFINIOES 

1.1. Para os fins deste Termo de Securitizacao, adotam-se as seguintes definigoes, sem 
prejuizo daquelas que forem estabelecidas a seguir: 

"Amortizacao de Principal" A amortizacao de principal incidente sobre o Valor Nominal 
United° dos CRI, 	conforrne descrita na Clausula 4.1.10. do 
presente Termo de Securitizacao. 

"ANBIMA" Associacao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 
de Capitais — ANBIMA. 

"Assembleia de Titulares de A assembleia geral de Titulares de CRI, realizada na forma da 
Clausula Doze deste Termo de Securitizacao. CRI" 

"Atualizacao" Variacao acumulada da TR, incidente mensalmente sobre o 
saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI nao amortizado. 
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"Aval" Garantia fidejussoria prestada pelo Avalista no ambito da CCB, 
na condicao de responsavel de forma solidaria, como principal 
pagadora 	perante 	o 	Cedente 	ou 	seu 	cessionario, 	pelo 
cumprimento 	integral 	das 	Obrigacoes 	Garantidas, 	sem 	a 
existencia de qualquer beneficio de ordem e 	beneficio de 
divisao. 

"Avalista" VLI S.A. 

"Banco Ital."' Unibanco S.A., instituicao financeira corn sede na Cidade 
de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Praca Alfredo Egydio de 
Souza Aranha, 100— Torre Itausa, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
60.701.190/0001-04, responsavel pelas liquidacties financeiras 
da Emissora. 

Liquidante/Mandatario" 

"Brasil" RepUblica Federativa do Brasil. 

"CCB" A Cedula de Credito Bancario n° 100114120007800, cuja copia 
esta no Anexo II ao presente Termo de Securitizacao, emitida 
pela Devedora em favor do Cedente em 12 de dezembro de 
2014, cujos recursos sera° destinados para a construcao dos 
Empreendimentos. 

"CCI" A Cedula de Creditos Imobiliarios integral, descrita no Anexo X 
ao 	presente 	Termo 	de 	Securitizacao, 	emitida 	em 	12 	de 
dezembro de 2014 pelo Cedente, sob a forma escritural, sem 
garantia real imobiliaria, nos termos da Escritura de Emissao de 
CCI, representativa dos Creditos Imobiliarios. 

"Cedente" !tail Unibanco S.A., instituicao financeira integrante do sistema 
de distribuicao de valores mobiliarios, com endereco na Cidade 
de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3.500 — 10, 2°, 3° (parte), 
4° e 50  andares, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.701.190/4816-
09. 

"CETI P" CETIP S.A. — Mercados Organizados, sociedade por noes de 
capital aberto, corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Avenida RepUblica do Chile, n° 230, 11° 
andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.358.105/0001-91. 	., 
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"CMN" Conselho Monetario Nacional. 

"COdigo Civil Brasileiro" Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterado. 

"Condicoes Precedentes" CondicOes estabelecidas na Clausula Terceira do Contrato de 
Distribuicao 	que 	devem 	ser 	atendidas 	para 	a 	distribuicao, 
subscricao e integralizacao dos CRI, e consequentemente, seja 
efetuado o pagamento devido ao Cedente pela cessao dos 
Creditos Imobiliarios representados integralmente pela CCI. 

"Coordenador Lider" Banco Ita0 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, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3.500 — 10, 2°, 30  (parte), 
40 e 5° andares, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.298.092/0001-
30. 

"Conta Centralizadora" Conta corrente no 0910, Agencia 03526-0, no Rat) Unibanco 
S.A. (n° 341), de titularidade da Emissora, ou outra conta que 
esta venha a indicar oportunamente por escrito, na qual serao 
depositados os valores decorrentes do pagamento dos Creditos 
Imobiliarios. 

"Contrato de Cessao" Instrumento Particular de Cessao de Creditos Imobiliarios e 
Outras Avencas, celebrado nesta data entre o Cedente e a 
Emissora, 	por 	meio 	do 	qual 	os 	Creditos 	Imobiliarios, 
representados 	integralmente 	pela 	CCI, 	foram 	cedidos 	a 
Emissora. 

"Contrato de Distribuicao" Contrato de Coordenacao, Colocacao e Distribuicao PUblica 
corn 	Esforcos 	Restritos 	de 	Distribuicao, 	de 	Certificados 	de 
Recebiveis Imobiliarios, sob o Regime de Garantia Firme, da 
116a 	Serie 	da 	1a 	Emissao 	de 	Certificados 	de 	Receblveis 
Imobiliarios da 	RB Companhia de Securitizacao, 	celebrado 
nesta data entre o Coordenador Lider, 	a 	Securitizadora, 	a 
Devedora e o Avalista. 

"Creditos Imobiliarios" Os direitos de 	credito decorrentes da CCB, 	corn Aval 	do 
Avalista, de valor principal total de R$262.400.000,00 (duzentos 
e 	sessenta 	e dois 	milhOes 	e 	quatrocentos 	mil 	reais), 	que 
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deverao ser pagos pela Devedora, acrescidos da Remuneracao, 
incidente sobre o valor de principal nao amortizado a partir de 
22 de dezembro de 2014 ate a data do efetivo pagamento da 
COB, bem como todos e quaisquer encargos devidos por forca 
das COB, incluindo a totalidade dos respectivos acessorios, tais 
como encargos moratOrios, multas, penalidades, indenizacOes, 
seguros, 	despesas, 	custas, 	honorarios, 	garantias 	e 	demais 
encargos contratuais e legais previstos na COB. 

"Credor" Originalmente o Itatj Unibanco S.A. e, apOs a cessao dos 
Creditos Imobiliarios, a Emissora. 

"CRI" Significam os CRI da 116' serie da 1a emissao da Emissora que 
terao 	como 	lastro 	os 	Creditos 	Imobiliarios 	representados 
integralmente 	pela 	CCI, 	nos 	termos 	da 	Lei 	n° 	9.514, 	da 
Instrucao CVM n° 414 e da Instrucao CVM n° 476. 

"CRI em Circulacao" A totalidade dos CRI em circulacao no mercado, excluidos 
aqueles que a Emissora detiver em tesouraria, ou que sejam de 
propriedade de seus controladores, ou de qualquer de suas 
controladas ou coligadas, bem como dos respectivos diretores 
ou 	conselheiros 	e 	respectivos 	c6njuges, 	para 	fins 	de 
determinacao de quoruns de Assembleia de Titulares de CRI. 

"CVM" Comissao de Valores Mobiliarios. 

"Data de Desembolso da 22 de dezembro de 2014. 
COB" 

"Data de Emissao" 22 de dezembro de 2014. 

"Data de Paqamento" Datas em que os Juros e a Amortizacao de Principal se tornam 
devidas aos Titulares de CRI, conforme Clausula 4.1.9. deste 
Termo de Securitizacao. 

"Data de Pagamento da Datas e momentos disposto na COB, em seu Anexo I, para 
COB" pagamento parcelado pela Devedora da divida em dinheiro, 

certa, liquida e exigIvel, correspondente ao valor do principal da 
COB, acrescido de encargos. 

"Data de Vencimento" 04 de dezembro de 2024. 	 — 
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"Devedora" VLI MULTIMODAL S.A., sociedade por acoes corn sede na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
Graca Aranha, 	n° 26, 	30  andar (parte), 	Centro, 	inscrita 	no 
CNPJ/MF sob o n° 42.276.907/0001-28. 

"Dia Otil" Todo 	e 	qualquer dia 	exceto 	sabado, 	domingo 	ou 	feriado 
declarado nacional. 

"Documentos da Operacao" (i) a COB; (ii) a Escritura de Emissao de CCI; (iii) o Contrato de 
Cessao; 	(iv) 	o 	Contrato 	de 	Distribuicao, 	(vii) 	o 	Boletim 	de 
Subscricao e (viii) este Termo de Securitizacao. 

"Emissao" A presente emissao de CRI, a qual constitui a 116a  serie da 1a 
emissao 	de 	Certificados 	de 	Recebiveis 	Imobiliarios 	da 
Emissora. 

"Empreendimentos" Dois galpoes logisticos nos im6veis objetos das matriculas n° 
484 e n° 56.003, 	do Cart6rio de 	Registro de 	Im6veis de 
Palmeirante, no Estado de Tocantins, e Cart6rio de Registro de 
ImOveis 	da 	Comarca 	de 	Porto 	Nacional, 	no 	Estado 	de 
Tocantins, respectivamente. 

"Escritura de Emissao de A 	Escritura 	de 	Emissao 	da 	Cedula 	de 	Credit° 	Imobiliario, 
representada 	pelo 	"Instrumento 	Particular 	de 	Emissao 	de 
Cedula de Creditos Imobiliarios, Sem Garantia Real Imobiliaria 
sob a Forma Escritural e Outras Avencas" celebrado entre o 
Cedente e a Instituicao Custodiante em 12 de dezembro de 
2014. 

CCI" 

"Escriturador" Rail Corretora de Valores S.A., instituicao financeira, corn sede 
na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, n° 3.500, 3° andar (parte), inscrita no 
CNPJ/MF 	sob 	o 	n° 	61.194.353/0001-64, 	responsavel 	pela 
escrituracao da Emissora. 

"Eventos de Liquidacao do Qualquer urn dos eventos previstos na Clausula Nona deste 
Termo 	de 	Securitizacao, 	os 	quais 	ensejarao 	a 	assuncao 
imediata da administracao do Patrimonio Separado pelo Agente 
Fiduciario. 

_ 

Patrimonio Separado" 
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"Eventos de Vencimento Os eventos previstos na CCB e descritos na Clausula 4.1.12. 
deste Termo de Securitizacao. Antecipado" 

"Governo Federal" Governo Federal do Brasil. 

"Imoveis" Os im6veis objetos das matriculas e n° 484 e n° 56.003, do 
Cart6rio de Registro de Imoveis de Palmeirante, no Estado de 
Tocantins, e Cart6rio de Registro de Imoveis da Comarca de 
Porto Nacional, no Estado de Tocantins, respectivamente, onde 
sera° construidos os Empreendimentos corn os recursos da 
CCB. 

"IPCA" indice Nacional de Preps ao Consumidor Amplo — IPCA, 
divulgado pelo Institut° Brasileiro de Geografia e Estatistica. 

"I nstituicao Custodiante" Oliveira Trust Distribuidora de Thulos e Valores Mobiliarios S.A., 
acima qualificada. 

"Instrucao CVM n° 28" Instrucao da CVM n° 28, de 23 de novembro de 1983, conforme 
alterada. 

"Instrucao CVM n° 476" Instrucao da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 
alterada. 

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

"Juros" Os juros incidentes sobre o saldo do Valor Nominal Unitario dos 
CRI 	devidamente 	atualizado 	pela 	Atualizacao, 	conforme 
descritos 	na 	Clausula 	4.1.10. 	do 	presente 	Termo 	de 
Securitizacao. 

"Lei das Sociedades por Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 
Acoes" 

"Lei n° 10.931" Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada. 

"Lei n° 9.514" Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada. 

"Oferta Riblica Restrita" A distribuicao publica dos CRI, que sera realizada corn esforcos 
restritos de distribuicao, nos termos da Instrucao CVM n° 476.- 

INSTRUMENTO: TS 
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"ObrigagOes Garantidas" Todas as obrigagOes, principals e/ou acessorias, presentes e/ou 
futuras, 	incluindo no seu vencimento original ou antecipado, 
inclusive 	decorrentes 	da 	atualizagao 	monetaria, 	dos 	juros, 
multas, 	penalidades 	e 	indenizagoes 	relativas 	aos 	Creditos 
Imobiliarios, inclusive (i) o valor do principal da CCB, acrescido 
da 	Atualizagao, 	Juros 	e 	eventuais 	encargos 	morat6rios, 
calculados nos termos da CCB; (ii) todos os acessorios ao 
principal, 	inclusive qualquer custo ou despesa incorrido pelo 
Credor em decorrencia de despesas judiciais e extrajudiciais 
e/ou, 	quando 	houver, 	honorarios 	advocaticios, 	verbas 
indenizat6rias devidas diretamente pela Devedora no ambito de 
qualquer processo judicial, administrativo ou arbitral; (iii) todas 
as despesas cujo pagamento seja de responsabilidade da 
Devedora. 

"Patrimonio Separado" Patrim6nio constituido apos a instituigao do Regime Fiduciario, 
composto pelos Creditos Imobiliarios e pela CCI, o qual nao se 
confunde corn o patrim6nio comum da Emissora e se destina 
exclusivamente a liquidagao dos CRI a que este afetado, bem 
como 	ao 	pagamento 	das 	Obrigagoes 	Garantidas, 	dos 
respectivos custos de administragao e obrigagoes fiscais. 

"Preco de Intepralizacao" 0 Valor Nominal United° dos CRI devidamente atualizado pelo 
indice de atualizagao TR, acrescido dos Juros, calculado nos 
termos da Clausula 4.1.10. do presente Termo de Securitizagao, 
calculada de forma cumulativa pro rata temporis, desde a Data 
de Emissao, ate a data da efetiva integralizagao dos CRI. 

"Regime Fiduciario" Na forma do artigo 90  da Lei n° 9.514, a Emissora institui regime 
fiduciario 	sobre 	os 	Creditos 	Imobiliarios, 	a 	CCI 	e 	a 	Conta 
Centralizadora que lastreiam a emissao dos CRI, segregando-
os do patrim6nio da Emissora, ate o pagamento integral dos 
CRI, para constituigao do Patrim6nio Separado. 

"Remunerapao" A remuneragao, composta pela Atualizagao e os Juros a ser 
paga aos Titulares dos CRI conforme disposto na Clausula 
4.1.10. do presente Termo de Securitizagao. 

"Termo de Securitizagao" 0 presente Termo de Securitizagao de Creditos Imobiliarios da 
116 Serie da 1' Emissao de CRI da Emissora. 	 /. 
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"Titulares de CRI" Sao 	os 	detentores 	de 	CRI 	que 	deverao 	ser 	investidores 
qualificados, conforme definido no artigo 109 da Instrucao CVM 
n° 409, de 18 de agosto de 2004, conforme em vigor. 

"TR" Taxa Referencial, divulgada pelo Banco Central do Brasil, que e 
o indice de remuneracao basica dos depasitos em caderneta de 
poupanca. 

"Valor de Cessao" 0 valor de R$262.400.000,00 (duzentos e sessenta e dois 
milhoes e quatrocentos mil reais) a ser pago pela Securitizadora 
ao Cedente para aquisicao da CCI, nos termos do Contrato de 
Cessao. 

"Valor Nominal Unitario dos Os CRI terao valor nominal united° de R$1.001.526,717557250, 
na Data de Emissao. CRI" 

CLAUSULA SEGUNDA — DA viNcuLAgAo DOS CREDITOS IMOBILIARIOS 

2.1. Pelo presente Termo de Securitizacao, a Emissora vincula, em carater irrevogavel e 
irretratavel, a totalidade dos Creditos Imobiliarios, representados pela CCI, descritos na 
Clausula Terceira abaixo, aos CRI objeto desta Emissao, conforme caracteristicas descritas na 
Clausula Quarta abaixo. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS CARACTERiSTICAS DOS CREDITOS IMOBILIARIOS E DA 
CCI 

3.1. Os Creditos Imobiliarios vinculados a presente Emissao tern valor nominal total de 
R$262.400.000,00 (duzentos e sessenta e dais milhoes e quatrocentos mil reais) na Data de 
Emissao. 

3.2. A identificacao completa dos Imoveis aos quais se vincula aos Creditos Imobiliarios 
encontra-se no Anexo I ao presente Termo de Securitizacao e as caracteristicas da CCB, 
incluindo as Datas de Pagamento da CCB e o percentual de Amortizacao de Principal, 
encontram-se descritas na CCB, cuja copia esta inserida no Anexo II a este Termo de 
Securitizacao. 

3.3. A CCI representativa dos Creditos Imobiliarios foi emitida sob a forma escritural e a 
Escritura de Emissao de CCI se encontra custodiada pela Instituicao Custodiante, tendo sido a 
CCI devidamente registrada na CETIP, na forma prevista nos paragrafos 3° e 40  do artigo 18 
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da Lei n° 10.931. A via negociavel da CCB encontra-se sob a guarda da Cedente. 

3.4. Os Creditos Imobiliarios representados pela CCI foram transferidos A Emissora pelo 
Cedente nos termos do Contrato de Cessao. 

3.5. Atendidas as condicties estabelecidas na Clausula 2.3. do Contrato de Cessao, a 
Emissora pagara ao Cedente o Valor de Cessao de R$262.400.000,00 (duzentos e sessenta e 
dois milhoes e quatrocentos mil reais) pela aquisicao da CCI, observados os termos do 
Contrato de Cessao. 

CLAUSULA QUARTA — DAS CARACTERiSTICAS DOS CRI 

4.1 	Os CRI, cujo lastro se constitui pelos Creditos Imobiliarios representados pela CCI, 
possuem as seguintes caracterfsticas: 

4.1.1 Serie: Corresponde A 116a serie da 1a emissao de certificados de recebiveis imobiliarios 
da Securitizadora. 

4.1.2. Quantidade de CRI: Sera() emitidos 262 (duzentos e sessenta e dois) CRI, na Data de 
Emissao dos CRI. 

4.1.3. Valor Total da Emissao: 0 valor total da Emissao ("Valor Total da Emissao") sera de 
R$262.400.000,00 (duzentos e sessenta e dois milhoes e quatrocentos mil reais), na Data de 
Emissao dos CRI. 

4.1.4. Valor 	Nominal 	Unitario: 	Os 	CRI 	terao 	Valor 	Nominal 	Unitario 	de 
R$1.001.526,717557250, na Data de Emissao. 

4.1.5. Data e Local de Emissao: Para todos os fins legais, a Data de Emissao dos CRI é 22 de 
dezembro de 2014. 0 local de emissao e a Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo. 

4.1.6. Forma: Os CRI sera° emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade sera 
comprovada por extrato emitido pela CETIP. Adicionalmente, sera reconhecido como 
comprovante de titularidade dos CRI o extrato em nome dos Titulares de CRI emitido pelo 
Escriturador corn base nas informacoes prestadas pela CETIP. 

4.1.7. Preco de Inteqralizacao e Forma de Inteoralizacao: Os CRI serao integralizados pelo 
Valor Nominal Unitario dos CRI devidamente atualizado, acrescido dos Juros, nos termos da 
Clausula 4.1.10. abaixo, calculada de forma cumulativa pro rata temporis, desde a Data de 
Emissao ate a data da efetiva integralizacao dos CRI. 0 Preco de Integralizagao sera pago em 
moeda corrente nacional na Data de Liquidacao. 
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4.1.8. Prazo: 0 prazo total dos CRI sera o perfodo de 3.635 (tres mil seiscentos e trinta e 
cinco) dias compreendido entre 22 de dezembro de 2014 e 04 de dezembro de 2024. 

4.1.9. Data de Pagamento: Os Juros e Atualizacao, alem da Amortizacao de Principal, sera° 
pagos em 103 (cento e tees) parcelas mensais e consecutivas, conforme tabela anexa, a serem 
devidas 2 (dois) Dias Oteis ap6s a Data de Pagamento da CCB, vencendo-se a primeira 
parcela em 01 de junho de 2016 (inclusive) e a Oltima parcela em 04 de dezembro de 2024 
(inclusive). 

4.1.10. 	Calculo da Atualizacao, Juros, Amortizacao de Principal e Saldo Devedor 
Atualizado: A remuneracao dos CRI e composta por (i) Atualizacao da variacao percentual 
acumulada da TR, que ocorrera mensalmente a partir da Data de Emissao, cuja data de 
aniversario sera todo dia 04 de cada mes ("Datas de Aniversario"); e (ii) Juros de 10,80% (dez 
inteiros e oitenta centesimos por cento) ao ano, incidentes sobre o saldo do Valor Nominal 
Unitario dos CRI nao amortizado devidamente atualizado, capitalizados diariamente (dias 
corridos), de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, corn base em urn ano de 360 
(trezentos e sessenta) dias desde a Data de Emissao ate a data do efetivo pagamento dos 
CRI. As parcelas dos CRI serao pagas conforme as datas informadas na coluna "Datas de 
Pagamentos dos CRI" da tabela constante do Anexo III. 

Ca/cub o da Atualizacao: 

VNa=VNbxC 

onde: 

VNa = Saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI atualizado, calculado corn 8 (oito) casas 
decimais, sem arredondamento. 

VNb = Saldo do Valor Nominal Unitario dos CRI, na Data de Emissao, ou apOs incorporacao de 
Juros ou na Ultima Data de Pagamento, calculado corn 8 (oito) casas decimais, sem 
arredondamento. 

C = Fator resultando do produtorio das TR's utilizadas, calculado corn 8 (oito) casas decimais, 
sem arredondamento, apurado da seguinte forma: 

Ti 	 eirAp 

1 [(
TR  
100 1

)riut 

k I 
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Onde, 

n = NOmero total de TR consideradas entre a Data de Emissao ou a Ultima Data de Pagamento 
da CCB e a data de atualizacao, pagamento ou vencimento. 

TRk= Taxas Referenciais (TR) referentes ao dia 04 (quatro) de cada mes, divulgadas pelo 
Banco Central. A primeira TRk sera aquela vigente entre os dias 04 de dezembro de 2014 e 04 
de janeiro de 2015 e, assim, por diante mensalmente para os periodos subsequentes. 

dup = NOrnero de Dias Oteis entre a Data de Emissao (exclusive) e a Data de Pagamento da 
CCB ou data de calculo da CCB (inclusive) para o primeiro period°, ou, nos periodos 
subsequentes, a Ultima Data de Pagamento da CCB ou a data de 'nick) da vigencia da TRk 
(qual seja o dia 04 de cada mes), conforme aplicavel (exclusive) e a pr6xima Data de 
Pagamento da CCB, a data final de vigencia da TRk ou data de calculo, conforme aplicavel 
(inclusive), sendo "dup" urn nOmero inteiro. 

dut = Numero de Dias Oteis do period° de vigencia da TRk, sendo "dut" urn numero inteiro. 

Ca/cub o dos Juros: 

Ji = VNa x (Fator de Juros - 1) 

Onde, 

Ji = Valor unitario da i-esima parcela de Juros acumulados no period°, calculado corn 8 (oito) 
casas decimais, sem arredondamento. 

VNa = Conforme definido anteriormente. 

Fator de Juros = Fator de juros fixos (ou spread), calculado corn 9 (nova) casas decimais, corn 
arredondamento, parametrizado conforme definido a seguir: 

dcp 

Fator de Juros = (i+1) 
1 

Onde, 
i = Taxa de Juros de 10,8000% (dez inteiros e oitenta centesimos por cento) ao ano na base I -' 

_ 

_ 
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exponencial 360 (trezentos e sessenta) dias corridos. 

DCP = Nirmero de Dias Corridos, entre a Data de Emissao (exclusive), e a primeira Data de 
Pagamento da CCB para o primeiro periodo, ou entre a Ultima Data de Pagamento da CCB, 
para os demais periodos, e a pr6xima Data da Pagamento da CCB ou a data de calculo. 

Ca/cub o da Amortizacao: 

Aai = VNa x Tai 

Onde, 

Aai = Valor unitario da i-esima parcela de amortizacao, calculado corn 8 (alto) casas decimais, 
sem arredondamento. 

VNa = Conforme definido anteriormente. 

Tai = Taxa da i-esima parcela de amortizacao, informada corn 11 (onze) casas decimais, sem 
arredondamento, conforme os percentuais informados na coluna "Taxa de Amortizacao - To" 
da tabela constante do Anexo Ill deste Termo de Securitizacao. 

Ca/cub o da Parcela: 

Pi = Aai + Ji 

Onde, 

Pi = Valor da kesima parcela. 

Aai = Conforme definido anteriormente. 

Ji = Conforme definido anteriormente. 

4.1.10.1. 	No caso de extincao da TR ou caso a TR deixe de ser o indice aplicavel 
aos depositos de poupanca, adotar-se-6, como parametro de atualizacao dos valores 
devidos nos termos do presente Termo de Securitizacao o indice que vier a ser usado 
para reajuste da caderneta de poupanca livre (pessoa fisica). No caso de extincao da 
caderneta de poupanca livre (pessoa fisica), adotar-se-6, como parametro de 
atualizacao, para efeitos deste Termo de Securitizacao, o investimento que for 
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expressamente indicado por lei ou pelo governo federal para tomar o seu lugar, ou, na 
falta de investimento que o substitua, o indice de atualizacao monetaria que vier a ser 
fixado por lei ou pelo governo federal. 

	

4.1.10.2. 	Em havendo a adocao de urn novo indice de atualizacao monetaria, fica 
desde já certo e ajustado que o saldo devedor dos CRI, calculado estritamente nos 
termos acima (e, consequentemente, o valor das parcelas mensais), sera reajustado ate 
a pr6xima Data de Aniversario pela TR vigente e aplicavel, passando a ser corrigido 
automaticamente, a partir de entao, pelo nova Indice de atualizacao monetaria. 

	

4.1.10.3. 	A taxa de juros da CCB (e, consequentemente, a taxa de Juros dos CRI) 
sera majorada sempre que houver elevacao na taxa de juros (cupom de remuneracao) 
incidente sobre os depOsitos em caderneta de poupanca livre (pessoa fisica), que eleve 
a referida taxa de juros (cupom de remuneracao) a patamar acima de 6,17% (seis 
inteiros e dezessete centesimos por cento) ao ano, nos mesmos numeros de pontos 
percentuais correspondentes a elevacao da taxa de juros (cupom de remuneracao) 
incidente sobre os dep6sitos em caderneta de poupanca livre (pessoa fisica). A 
majoracao da taxa de juros da CCB (e, consequentemente, a taxa de Juros dos CRI) 
nao importa em novacao e a Devedora e o Avalista, desde ja, concordam corn a referida 
majoracao, sendo que a mesma deve ocorrer de forma automatica. 

	

4.1.10.4. 	Fica certo e acordado que o pagamento de Juros, Atualizacao e 
Amortizacao de Principal dos CRI (ou seja, as Datas de Pagamentos) sempre ocorrera 2 
(dais) Dias Oteis apOs a Data de Pagamento da CCB de juros e amortizacao de principal 
da CCB, sem que haja qualquer acrescimo aos valores a serem pagos, conforme as 
Datas de Aniversario. 

4.1.11. 	Paqamento Antecipado Facultativo: Caso ocorra urn pagamento antecipado 
facultativo, conforme previsto na CCB, ou Evento de Vencimento Antecipado (conforme 
definido abaixo) a Emissora realizara, em ate 5 (cinco) Dias ljteis contados do referido 
pagamento, pagamento antecipado dos CRI, mediante o pagamento definido na CCB, 
acrescido de urn premio, de acordo corn o calculo do Valor do Pagamento Antecipado, 
conforme definido na CCB. 

4.1.12. 	Vencimento Antecipado: Sera considerado como urn evento de vencimento 
antecipado dos CRI, observado o disposto na Clausula 4.1.12.2 abaixo, o vencimento 
antecipado da totalidade da CCB nas hipOteses previstas na Clausula 10 da CCB ("Evento de 
Vencimento Antecipado"), quais sejam: 

a) 	falta de cumprimento, pela Devedora e/ou pelo Avalista, no prazo e na forma devidos, de 
qualquer obrigacao pecuniaria contraida junto ao Cedente em decorrencia da CCB; 
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b) inadimplemento, pela Devedora e/ou pelo Avalista de qualquer obrigacao pecuniaria dos 
demais Documentos da Operacao de que a Devedora e/ou o Avalista sejam partes; 

c) descumprimento de qualquer obrigacao nao pecuniaria estabelecida na CCB e nos 
demais Documentos da Operacao de que a Devedora e/ou o Avalista sejam partes, nao 
remediada no prazo de ate 5 (cinco) Dias Oteis a contar da data em que a Devedora e/ou 
o Avalista, conforme o caso, deveriam ter cumprido tal obrigacao; 

d) ocorrencia de: (i) liquidacao, dissolucao ou decretacao de falencia da Devedora e/ou do 
Avalista; (ii) pedido de autofalencia pela Devedora e/ou pelo Avalista; (iii) pedido de 
falencia da Devedora e/ou do Avalista formulado por terceiros; (iv) apresentacao de 
pedido, por parte da Devedora e/ou do Avalista, de piano de recuperacao extrajudicial a 
seus credores, independentemente de ter sido requerida homologacao judicial do referido 
piano; ou (v) ingresso pela Devedora e/ou pelo Avalista em juizo corn requerimento de 
recuperacao judicial, independentemente de seu deferimento pelo juiz competente; 

e) protesto legitimo de titulo contra a Devedora e/ou o Avalista, que afete substancialmente 
a sua capacidade de honrar a divida contraida por meio da CCB, por cujo pagamento a 
Devedora ou o Avalista seja responsavel, ainda que na condicao de garantidor, salvo se 
tai protesto for cancelado, suspenso ou se for realizado deposit° em valor correspondente 
ou dada garantia em montante julgado suficiente pelo juizo dentro do prazo de ate 7 
(sete) Dias Oteis, contados da data em que a Devedora e/ou o Avalista, conforme o caso, 
tiverem conhecimento de sua existencia; 

f) inadimplemento, nao sanado em urn prazo de 3 (tres) Dias Oteis, respeitados os prazos 
de cura do respectivo instrumento, de qualquer obrigacao pecuniaria no ambito de 
quaisquer contratos celebrados pela Devedora e/ou pelo Avalista, nao decorrentes dos 
Documentos da Operacao de que a Devedora e/ou o Avalista sejam parte em valor, 
individual ou agregado, igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhoes de reais); 

g) vencimento antecipado de qualquer obrigacao pecuniaria no ambito de quaisquer 
contratos celebrados pela Devedora e/ou pelo Avalista, nao decorrentes dos Documentos 
da Operacao de que a Devedora e/ou o Avalista sejam parte, em valor, individual ou 
agregado, igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhoes de reais); 

h) inadimplemento, nao sanado em urn prazo de 3 (fres) Dias Oteis, respeitados os prazos 
de cura do respectivo instrumento, de qualquer obrigacao pecuniaria no ambito de 
quaisquer contratos celebrados pela Devedora e/ou pelo Avalista, nao decorrentes dos 
Documentos da Operacao de que a Devedora e/ou o Avalista sejam parte corn o 
Cedente; 
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i) transferencia, cessao de qualquer forma ou promessa de cessao a terceiros, pela 
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i) 	vencimento antecipado de qualquer obrigagao pecuniaria no ambito de quaisquer 
contratos celebrados pela Devedora e/ou pelo Avalista, nao decorrentes da COB e dos 
demais Documentos da Operagao, de que a Devedora e/ou o Avalista sejam parte corn o 
Cedente; 

cisao, fusao, incorporacao (incluindo incorporacao de noes), alienacao, cessao ou 
transferencia de noes do capital social da Devedora e/ou do Avalista ou qualquer outra 
forma de reorganizacao societaria envolvendo a Devedora e/ou o Avalista, sem previa 
aprovacao do Cedente; exceto (i) operagoes entre as sociedades controladas direta ou 
indiretamente pelo Avalista e (ii) nos casos de alienacao, cessao ou transferencia de 
noes do Avalista que estejam em conformidade corn o item "s" abaixo; 

k) 	mudanca ou alteracao no objeto social da Devedora e/ou do Avalista de forma a alterar as 
atuais atividades principais da Devedora e/ou do Avalista, conforme o caso, ou agregar a 
essas atividades novos neg6cios que tenham prevalencia ou que possam representar 
desvios significativos e relevantes em relacao as atividades atualmente desenvolvidas, a 
criterio do Cedente; 

I) 	for apurado qualquer descumprimento, falsidade, imprecisao, incorrecao ou omissao 
imputavel a Devedora e/ou ao Avalista, em qualquer declaracao, informacao ou 
documento que houver sido firmado, prestado ou entregue pela Devedora e/ou pelo 
Avalista, relativo aos Documentos da Operacao de que a Devedora e/ou do Avalista 
sejam parte especialmente, mas sem se limitar, se (i) as recursos objeto da CCB nao 
forem integralmente aplicados no financiamento da construcao dos Empreendimentos, e, 
(ii) for dado aos Empreendimentos objeto do financiamento decorrente desta Cedula 
destinagao diversa daquela declarada pela Devedora e pelo Avalista, ou seja, que as 
Empreendimentos venham a ser caracterizados como industriais; 

m) inobservancia da Legislagao Socioambiental (conforme definida em abaixo), em especial, 
mas nao se limitando, a legislacao e regulamentacao relacionadas a saiide e seguranca 
ocupacional e ao meio ambiente, bem como nao incentivo pela Devedora e pelo Avalista 
de qualquer forma, a prostituicao e ainda a nao utilizacao em suas atividades de mao-de-
obra infantil e/ou em condicao analoga a de escravo; 

n) nao renovacao, cancelamento, revogacao ou suspensao das autorizacOes, concessoes, 
subvencoes, alvaras ou licencas, inclusive as ambientais, exigidas para o regular 
exercicio das atividades desenvolvidas pela Devedora ou apelo Avalista nos 
Empreendimentos, de forma que possa impactar o cumprimento das obrigacOes da COB; 



Devedora ou pelo Avalista, dos direitos e obrigacoes assumidos nos termos da CCB e 
nos demais Documentos da Operacao, sem o consentimento previo por escrito do 
Cedente; 

ID) se for constatado atraso no cronograma no fisico inicial das obras dos Empreendimento 
que consta do Anexo III a CCB, superior a 6 (seis) meses, conforme relatorios realizados 
e enviados periodicamente pelo agente de fiscalizacao de obras; 

c0 
	

embargo por quaisquer das prefeituras competentes aos Empreendimentos; 

r) 	na hipOtese de a Devedora, o Avalista Cu suas partes relacionadas, tentarem ou 
praticarem qualquer ato visando anular, questionar, revisar, cancelar, descaracterizar ou 
repudiar, por meio judicial ou extrajudicial, a CCB, os demais Documentos da Operacao, 
qualquer das respectivas clausulas ou de qualquer outro contrato relativo a CCB e/ou aos 
demais Documentos da Operacao; 

na hip6tese de outro(s) acionista(s), que nao a Vale S.A., a Mitsui & CO. Ltd., o Fundo de 
Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico (Fl-FGTS) e a Brookfield 
Infrastructure Fund II-A, L.P., atinja(m) participacao acionaria corresponde a 50% +1 acao 
do Avalista, exceto se tais novos acionistas possuirem rating public() divulgados pela 
Moody's ou Standard, Fitch & Poor's igual ou superior a "brAA-" e tenham limite de credit° 
corn o Cedente para comportar as operacOes do Avalista; e 

t) 	nao observancia, pelo Avalista, dos seguintes indices financeiros, calculados corn base 
no balanco consolidado do Avalista, a ser verificados pelo Cedente anualmente corn base 
nas informacOes anuais consolidadas divulgadas regularmente pelo Avalista: 

u.1) o Avalista nao mantenha, sem seu balanco consolidado, a partir de 31de 
dezembro de 2017, o indice da Divida Liquida pelo EBITDA que devera ser inferior a (i) 
4,0 (quatro) se o rating do Avalista divulgado pela Moody's, Fitch ou Standard & Poor's for 
igual ou superior a "brAA-"; (ii) 3,5 Wes inteiros e cinquenta decimos) se o rating do 
Avalista divulgado pela Moody's, Fitch ou Standard & Poor's for igual "brA-f" ou "brA"; e (ii) 
3,0 (tres) se o rating do Avalista divulgado pela Moody's, Fitch ou Standard & Poor's for 
igual ou inferior a "brA-"; 

u.2) Para fins do presente item, aplicar-se-ao as seguintes definicoes: 

"Divida Liquida" e o valor da Divida menos o valor de disponibilidades em caixa, 
aplicacoes financeiras e ativos decorrentes de instrumentos financeiros (derivativos) 
constantes nas demonstracoes financeiras do Avalista; 

  

K 
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"Divida" é a soma dos emprestimos e financiamentos de curto e longo prazos, incluidos 
os titulos descontados corn regresso, leasings financeiros e os titulos de renda fixa nao 
conversiveis frutos de emissao pUblica ou privada, nos mercados local ou internacional. 
Inclui tambern os passivos decorrentes de instrumentos financeiros (derivativos); 

"EBITDA" e entendido como resultado acumulado do ano fiscal, antes do imposto de 
renda e contribuicao social, da depreciacao e amortizacao, do resultado financeiro, do 
Resultado Nao Operacional, da equivalencia patrimonial e da participacao de acionistas 
minoritarios; e 

"Resultado Nao Operacional" é venda de ativos; provisties/reversties de contingencias 
sem efeito caixa no curt° prazo; impairment e despesas pontuais de reestruturacao. 

4.1.12.1. Os valores mencionados nos itens "f" e "g" da Clausula 4.1.12 acima serao 
reajustados ou corrigidos anualmente pelo IPCA. 

4.1.12.2. No caso de ocorrencia do Evento de Vencimento Antecipado da alinea "q" da 
Clausula 4.1.12 acima, apOs notificacao pela Devedora a Securitizadora sobre o 
ocorrido, nos termos das Clausulas 12.2 e 12.3, a Securitizadora devera convocar uma 
Assembleia de Titulares de CRI para que estes deliberem sobre potencial nao 
decretacao do vencimento antecipado da CCB. A referida Assembleia de Titulares de 
CRI devera ser realizada, no minim, em 8 (oito) Dias Oteis contados apOs a notificacao 
pela Devedora, sendo que neste prazo, a Devedora ira apresentar as providencias que 
sera° tomadas para que o embargo aos Empreendimentos seja retirado. 

4.1.12.3. Para fins do disposto nesta clausula, a "Legislacao Socioambiental" e a 
legislacao e regulamentacao relacionadas a saUde e seguranca ocupacional, ao meio 
ambiente, bem como declaram que suas atividades nao incentivam a prostituicao, 
tampouco utilizam ou incentivam mao-de-obra infantil e/ou em condicao analoga a de 
escravo ou de qualquer forma infringem direitos dos silvicolas, em especial, mas nao se 
limitando, ao direito sobre as areas de ocupaceo indigena, assim declaradas pela 
autoridade competente. 

4.1.12.4. Caso venha a ocorrer urn Evento de Vencimento Antecipado, observado o 
disposto na Clausula 4.1.12.2, o Agente Fiduciario, assim que tomar ciencia de sua 
ocorrencia, ou a Emissora, assim que tomar ciencia de sua ocorrencia, o que ocorrer 
primeiro, notificara urn ao outro. A Emissora devera efetuar o pagamento necessario 
para a liquidacao integral dos CRI no prazo de 2 (dois) Dias Oteis contados da data do 
recebimento dos recursos pagos pela Devedora. Caso a Emissora nao realize o referido 
pagamento no prazo acima estipulado mesmo tendo recebido os recursos decorrentes 
dos Creditos Imobiliarios, cabera ao Agente Fiduciario promover a liquidacao do 
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Patrim6nio Separado nos termos da Clausula Nona deste Termo de Securitizacao. 

	

4.1.13. 	Multa e Juros MoratOrios: Na hip6tese de atraso no pagamento de qualquer 
quantia devida aos Titulares de CRI, incidirao, a partir do vencimento ate a data de seu efetivo 
pagamento, multa moratoria a taxa efetiva de 2,0% (dois por cento) incidente sobre o valor em 
atraso e juros moratorios a taxa efetiva de 1,0% (um por cento) ao mes incidentes sobre o valor 
em atraso, calculados dia a dia, independentemente de aviso, notificacao ou interpelacao 
judicial ou extrajudicial. 

	

4.1.14. 	Local de Papamento: Os pagamentos dos CRI serao efetuados pela Emissora 
utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP. Caso, por qualquer razao, a qualquer 
tempo, os CRI nao estejam registrados na CETIP nas Datas de Pagamento, a Emissora 
deixara, em sua sede, o respectivo pagamento a disposicao do respectivo Titular de CRI. Nesta 
hip6tese, a partir da referida data de pagamento, nao havera qualquer tipo de atualizacao ou 
remuneracao sobre o valor colocado a disposicao do Titular de CRI na sede da Emissora. 

	

4.1.15. 	Atraso no Recebimento dos Pagamentos: Qualquer autorizacao para recebimento 
de parcela fora do prazo avencado constituira mera tolerancia, e nao afetara as Datas de 
Pagamentos ou os demais itens e condicOes deste Termo de Securitizacao, nem importara em 
novacao ou modificacao do quanto ora acordado, inclusive quanto aos encargos resultantes da 
mora. 

	

4.1.16. 	Prorrogacao dos Prazos: Considerar-se-ao automaticamente prorrogadas as 
datas de pagamento de qualquer obrigagao relativa ao CRI ate o primeiro Dia Otil subsequente, 
caso tal Data de Vencimento nao seja Dia Otil, sem qualquer acrescimo aos valores a serem 
pagos. 

4.1.16.1. Conforme indicado na Clausula 4.1.10.4., fica certo e ajustado que devera 
haver um intervalo de 2 (dois) Dias Oteis entre o recebimento dos Creditos Imobiliarios 
pela Emissora, e o pagamento de suas obrigacoes referentes aos CRI. 

	

4.1.17. 	Registro para Distribuicao e Neqociacao e CustOdia Eletronica: Os CRI serao 
registrados para distribuicao primaria e para negociacao no mercado secundario no CETIP21, 
administrado e operacionalizado pela CETIP, corn intermediacao do Coordenador Lider, 
instituicao integrante do sistema de distribuicao de valores mobiliarios, nos termos do artigo 6° 
da Instrucao CVM n° 476, sendo a distribuicao e a negociacao liquidadas financeiramente e os 
CRI custodiados eletronicamente na CETIP. 

	

4.1.18. 	Destinacao de Recursos: Os recursos obtidos corn a subscricao dos CRI sera° 
utilizados exclusivamente pela Emissora para o pagamento do Valor de Cessao. 0 destino final 

  

INSTRUMENTO: TS 
AUTENTICA00 (SIM-II): F6D1A07B-1040-4DD8-86D9-FD8DA5AFBE37 
ITAU _CRI _TERMO _SECURITIZACAO /AGENCIA /RS _N/LI 

Pagina 18 de 76 



dos recursos captados pela CCB sera a construcao dos Empreendimentos. 

4.1.19. Regime Fiduciario: Sera instituido Regime Fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios, 
seus respectivos acessOrios, incluindo o Aval, nos termos da Clausula Setima abaixo. 

	

4.1.20. 	Ausencia de Coobrigagao: Os CRI sao emitidos sem qualquer coobrigacao da 
Securitizadora. 

	

4.1.21. 	Ordem de Alocacao dos Pagamentos: Caso, em qualquer data, o valor recebido 
pela Emissora a titulo de pagamento dos Creditos Imobiliarios nao seja suficiente para quitacao 
integral dos valores devidos aos Titulares de CRI, tais valores sera° alocados observada a 
seguinte ordem de preferencia: (i) despesas do Patrimonio Separado, (ii) remuneracao dos CRI 
de forma pro rata; e, exclusivamente na Data de Vencimento, (iii) amortizacao do saldo 
devedor do Valor Nominal Unitario de cada um dos CRI, pro rata. 

4.2. Pagamentos: Os pagamentos dos Creditos Imobiliarios serao depositados diretamente 
na Conta Centralizadora. 

4.3. Classificacao de Risco: Os CRI desta Emissao nao sera° objeto de classificacao de risco. 

4.4. Aval: Foi constituida garantia fidejussOria, em favor do Cedente, prestada na forma de 
aval pelo Avalista, conforme indicado na CCB, na condicao de coobrigado, solidariamente com 
a Devedora por todas as obrigacoes assumidas na CCB pela Devedora, o qual podera, a 
qualquer tempo, vir a ser chamado para honrar as obrigacoes ora assumidas, na eventualidade 
da Devedora deixar, por qualquer motivo, de efetuar pontualmente os pagamentos devidos. 

4.4.1. 0 valor relativo as Obrigagoes Garantidas sera pago pelo Avalista no prazo de 3 
(fres) Dias Oteis, contado a partir de comunicacao por escrito informando a falta de 
pagamento de qualquer valor devido pela Devedora na data de pagamento respectiva, 
nos termos da CCB, incluindo, mas nao se limitando aos montantes devidos a titulo de 
valor do principal da CCB, Atualizacao, Juros cu encargos de qualquer natureza, fora do 
ambito da CETIP. 

CLAUSULA QUINTA — DA FORMA DE DISTRIBUIcA0 DOS CRI 

5.1. Os CRI serao emitidos de forma escritural e sua titularidade sera comprovada pelo 
extrato em nome do Titular do CRI, expedido pela CETIP. Adicionalmente, podera ser expedido 
extrato em nome do Titular do CRI pelo Escriturador. 

5.2. A Emissao é realizada em conformidade corn a Instrucao CVM n° 476 e corn as demais 
disposicoes legais e regulamentares aplicaveis, razao pela qual esta automaticament 
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dispensada de registro de distribuicao na CVM, nos termos do artigo 6° da referida instrucao. 
Por se tratar de oferta para distribuicao pitlica corn esforcos restritos de distribuicao, a Oferta 
POblica Restrita sera registrada na ANBIMA, nos termos do disposto no paragrafo primeiro, 
inciso (i) e paragrafo segundo do artigo 1° do novo "Car:lig° ANBIMA de Regulacao e Melhores 
Praticas para as Ofertas PUblicas de Distribuicao e Aquisicao de Valores Mobiliarios", desde 
que sejam expedidas as diretrizes e regulamentacao especificas pelo Conselho de Regulacao 
e Melhores Praticas ate a data de envio a CVM da comunicacao de encerramento da Oferta 
Restrita. 

5.3. A Emissao e destinada apenas a investidores qualificados, nos termos do artigo 4° da 
Instrucao CVM n° 476 e do artigo 109 da Instrucao CVM n° 409. 

5.4. Em atendimento ao que dispoe a Instrucao CVM n° 476, os CRI da presente Emissao 
sera() ofertados a, no maxim, 75 (setenta e cinco) investidores qualificados e subscritos por no 
maximo 50 (cinquenta) investidores qualificados. Em conformidade corn o artigo 7°-A da 
Instrucao CVM n° 476, o inicio da Oferta PUblica Restrita sera informado pelo Coordenador 
Lider a CVM, no prazo de ate 5 (cinco) Dias Oteis contados da primeira procura de potenciais 
investidores. 

5.5. Os CRI serao subscritos e integralizados a vista pelos investidores qualificados, devendo 
O investidor, por ocasiao da subscricao, fornecer, por escrito, declaracao no boletim de 
subscricao, atestando que esta ciente que: (a) a oferta dos CRI nao foi registrada na CVM; (b) 
os CRI ofertados estao sujeitos as restriciies de negociacao previstas na Instrucao CVM n° 
476. Ademais, os investidores deverao fornecer, por escrito, declaracao no boletim de 
subscricao, atestando sua condicao de investidor qualificado, nos termos da Instrucao CVM n° 
409, de 18 de agosto de 2004. 

5.5.1.1. 	A Oferta Pirblica Restrita sera encerrada quando da subscricao e 
integralizacao da totalidade dos CRI pelos Investidores Qualificados, ou a exclusivo 
criterio da Emissora em conjunto corn o Coordenador Lider, o que ocorrer primeiro. 

5.5.2. Em conformidade com o artigo 8° da Instrucao CVM n° 476, o encerramento da 
Oferta Publica Restrita sera informado pelo Coordenador Lider a CVM, no prazo de ate 5 
(cinco) dias contados do seu encerramento, devendo referida comunicacao ser 
encaminhada por intermedio da pagina da CVM na rede mundial de computadores (se a 
pagina da CVM estiver disponivel) e conter as informacties indicadas no anexo I da 
Instrucao CVM n° 476. 

5.5.3. Caso a Oferta POblica Restrita nao seja encerrada dentro de 6 (seis) meses da 
data de seu inicio, o Coordenador Lider realizara a comunicacao a CVM corn os dados 
disponiveis a epoca, complementando-os semestralmente ate o seu encerramento. 
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5.6. Os CRI da presente Emissao somente poderao ser negociados nos mercados 
regulamentados de valores mobiliarios depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de 
subscricao ou aquisicao dos CRI pelo Titular de CRI. 

5.7. Para fins de atender ao previsto no item 15 do Anexo III da Instrucao CVM n° 414, 
seguem anexos (Anexos IV, V e IV) ao presente Termo de Securitizacao, declaracoes emitidas 
pelo Coordenador LIder, pela Securitizadora e pelo Agente Fiduciario, respectivamente. 

CLAUSULA SEXTA — DA SUBSCRIcA0 E INTEGRALIZAcA0 DOS CRI 

6.1 	Os CRI sera° subscritos e integralizados na forma da Clausula 6.1.1 abaixo, sendo 
admitido, inclusive, agio ou desagio no momento da sua subscricao e integralizacao. 

6.1.1 A integralizacao dos CRI sera realizada em moeda corrente nacional, a vista, na 
data a ser informada pela Emissora no respectivo boletim de subscricao. 0 Prep de 
Integralizacao dos CRI podera ser acrescido de eventual agio ou deduzido de desagio 
negociado na distribuicao, calculados pro rata die, desde a Data de Emissao ate a data 
de sua efetiva integralizacao, desde que aplicados a todos os investidores em condicao 
de igualdade. 

6.1.2 A liquidacao dos CRI estara condicionada ao desembolso do valor da CCB pela 
Cedente. 

6.1.3 Uma vez ocorrido o referido desembolso, o montante total da integralizacao dos 
CRI sera utilizado no pagamento do Valor de Cessao, conforme procedimento 
estabelecido no Contrato de Cessao. 

6.2 	A integralizacao dos CRI sera realizada de acordo com os procedimentos da CETIP. 

CLAUSULA SETIMA — DA INSTITUI00 DO REGIME FIDUCIARIO 

7.1. 	Em observancia a faculdade prevista no artigo 90  da Lei n° 9.514, a Emissora institui o 
Regime Fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios vinculados ao presente Termo de 
Securitizacao, sobre a Conta Centralizadora e a CCI, nos termos da declaracao constante do 
Anexo V deste Termo de Securitizacao. 

7.1.1 0 Regime Fiduciario sera registrado mediante entrega deste Termo na Instituicao 
Custodiante, para registro conforme previsto no paragrafo Onico do artigo 23 da Lei 
n° 10.931. 
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7.2. Os Creditos Imobiliarios, a CCI e a Conta Centralizadora estao sujeitos ao Regime 
Fiduciario ora instituido e sac destacados do patrimonio da Emissora e do Avalista e passam a 
constituir PatrimOnio Separado, destinando-se especificamente ao pagamento dos CRI e das 
demais obrigagoes relativas ao Regime Fiduciario, nos termos do artigo 11 da Lei n° 9.514. 

7.2.1 0 Patrimonio Separado sera composto pelos Creditos Imobiliarios, pela CCI e 
pela Conta Centralizadora, e destinar-se-6 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. 

7.3. Os Creditos Imobiliarios, a CCI e a Conta Centralizadora objeto do Regime Fiduciario 
responderao apenas pelas obrigacees 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 nao sejam os Titulares de CRI, nao sendo passiveis de constituicao 
de outras garantias ou excussao, por mais privilegiadas que sejam, exceto conforme previsto 
neste Termo de Securitizacao. 

CLAUSULA OITAVA — DA ADMINISTRA00 DO PATRIMONIO SEPARADO 

8.1. A Emissora administrara 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 patrim6nio e elaborando e 
publicando as respectivas demonstracoes financeiras, em conformidade com o artigo 12 da Lei 
n° 9.514. 

8.2. 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. 

8.2.1. Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III A Instrucao CVM n° 414, a 
Emissora declara que: 

a) a custodia da CCI sera realizada pela Instituicao Custodiante, cabendo A Emissora 
a guarda e conservacao de via da CCB que deu origem aos Creditos Imobiliarios; 

b) a arrecadagao, o controle e a cobranca ordinaria dos Creditos Imobiliarios sao 
atividades que sera° realizadas pela Emissora nos termos das Clausulas 3.2. e 3.3. 
do Contrato de Cessao; e 

c, os recursos gerados atraves da arrecadacao e cobranca dos Creditos ImobiliarioK  
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serao utilizados para pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRI, 
conforme previsto neste Termo de Securitizagao. 

8.3. Corn relagao a administragao dos Creditos Imobiliarios, compete a Emissora: 

a) controlar a evolugao da divida de responsabilidade da Devedora, observadas as 
condigoes estabelecidas na CCB; e 

b) diligenciar para que sejam tomadas todas as providencias extrajudiciais e judiciais que 
se tornarem necessarias a cobranga dos Creditos Imobiliarios inadimplidos nos termos 
deliberados pela Assembleia de Titulares de CRI. 

8.4. Os recursos depositados na Conta Central izadora nao poderao, em nenhuma hipotese, ser 
aplicados em quaisquer tipos de aplicagao financeira. 

CLAUSULA NONA — DA LIQUIDAgA0 DO PATRIMONIO SEPARADO 

9.1. A ocorrencia de qualquer urn dos eventos abaixo ensejara a assungao imediata e 
transit6ria da administragao do Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario ("Eventos de 
Liquidagao do Patrim6nio Separado"): 

(a) pedido por parte da Emissora de qualquer piano de recuperagao judicial ou 
extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter 
sido requerida ou obtida homologagao judicial do referido piano; ou 
requerimento, pela Emissora, de recuperagao judicial, independentemente de 
deferimento do processamento da recuperagao ou de sua concessao pelo juiz 
competente; 

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

(c) decretagao de falencia ou apresentagao de pedido de autofalencia pela 
Emissora; 

(d) nao pagamento pela Emissora das obrigagoes pecuniarias devidas a qualquer 
dos eventuais Titulares de CRI, nas datas previstas neste Termo de 
Securitizagao, nao sanado no prazo de 5 (cinco) Dias Oteis, contado da data de 
vencimento original, desde que a Emissora tenha recebido os valores 
correspondentes para satisfagao das obrigagOes pecuniarias devidas pela 
Devedora conforme estipulado na CCB; e 

INSTRUMENTO: TS 
	

P6gina 23 de 76 
AUTENTICA00 (SIM-II): F6D1A0713-1040-4DD8-86D9-FD8DA5AFBE37 
ITAU _CRI _TERM° _SECURITIZACAO /AGENCIA /RS _VU 



(e) falta de cumprimento pela Emissora de qualquer obrigacao nao pecuniaria 
prevista neste Termo de Securitizacao, nao sanada em 15 (quinze) dias, 
contados da data do recebimento, pela Emissora, de aviso escrito que Ihe for 
enviado pelo Agente Fiduciario; e 

(f) a nao substituicao do Agente Fiduciario, apos decisao da Assembleia de 
Titulares de CRI, nos termos da Clausula 11.7 abaixo. 

9.2. Verificada a ocorrencia de quaisquer dos Eventos de Liquidacao do Patrim6nio 
Separado e assumida a administracao do Patrimonio Separado pelo Agente Fiduciario este 
devera convocar, em ate 2 (dois) Dias Oteis contados da data em que tomar conhecimento do 
evento, Assembleia de Titulares de CRI para deliberar sobre a eventual liquidacao do 
Patrimonio Separado. Tal Assembleia de Titulares de CRI devera ser realizada no prazo de 20 
(vinte) dias corridos a contar da data de publicacao do edital relativo a convocacao. 

9.3. Na Assembleia de Titulares de CRI mencionada na Clausula 9.2. acima, os Titulares de 
CRI deverao deliberar: (a) pela liquidacao do Patrim6nio Separado, hipatese na qual devera ser 
nomeado o liquidante e determinadas as formas de liquidacao; ou (b) pela nao liquidacao do 
Patrimonio Separado, hipotese na qual devera ser deliberada a continuidade da administracao 
do Patrim6nio Separado pela nova securitizadora, fixando-se as condicoes e termos para sua 
administracao, bem como a remuneracao da instituicao administradora nomeada. 

9.3.1. A deliberacao pela nao declaracao da liquidacao do Patrim6nio Separado devera 
ser tomada pelos Titulares de CRI que representem, no minim°, 2/3 (dois tercos) dos 
CRI em Circulacao. 

9.4. A liquidacao do Patrimonio Separado sera realizada mediante transferencia dos Creditos 
Imobiliarios integrantes do Patrim6nio 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 deliberacao dos Titulares de CRI: (a) 
administrar os Creditos Imobiliarios que integram o Patrim6nio Separado, (b) esgotar todos os 
recursos judiciais e extrajudiciais para a realizacao dos creditos oriundos dos Creditos 
Imobiliarios que Ihe 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. 

CLAUSULA DEZ — DECLARACOES E OBRIGACOES DA EMISSORA 
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10.1 A Emissora neste ato declara que: 

(i) é uma sociedade devidamente organizada, constituida e existente sob a forma de 
sociedade por agoes corn registro de companhia aberta de acordo corn as leis 
brasileiras; 

(ii) esta devidamente autorizada e obteve todas as autorizagoes necessarias 
celebragao deste Termo de Securitizageo, a emissao dos CRI e ao cumprimento de 
suas obrigagOes aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e 
estatutarios necessarios para tanto; 

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

(iv) uma vez realizado o pagamento da Cessao de Creditos, sera legitima e Unica 
titular dos Creditos Imobiliarios; 

(v) os Creditos Imobiliarios encontram-se livres e desembaragados de quaisquer onus, 
gravames ou restrigoes de natureza pessoal, real, ou arbitral, nao sendo do 
conhecimento da Emissora a existencia de qualquer fato que impega ou restrinja o 
dire ito da Emissora de celebrar este Termo de Securitizageo; 

(vi) nao ha procedimentos administrativos ou agoes judiciais, pessoais, reais, ou 
arbitrais de qualquer natureza, contra a Emissora em qualquer tribunal, que afetem 
ou possam vir a afetar os Creditos Imobiliarios ou, ainda que indiretamente, o 
presente Termo de Securitizageo; 

(vii) nao ha qualquer ligagao entre a Emissora e o Agente Fiduciario que impega o 
Agente Fiduciario de exercer plenamente suas fungOes; e 

(viii) este Termo de Securitizageo constitui uma obrigageo legal, valida e vinculativa da 
Emissora, exequivel de acordo corn os seus termos e condigOes. 

10.2. A Emissora obriga-se a informar todos os fatos relevantes acerca da Emissao e da 
prOpria Emissora, mediante publicagao na imprensa, assim como prontamente informar tais 
fatos diretamente ao Agente Fiduciario por meio de comunicageo por escrito. 

10.2.1. 	A Emissora se compromete a informar imediatamente o Agente Fiduciario 
acerca da necessidade de se manifestar, na qualidade de Credor, em relagao a CCB,K 
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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 12.3. abaixo. 

10.3. A Emissora se responsabiliza pela exatidao das informacties e declaracoes prestadas ao 
Agente Fiduciario e aos Titulares de CRI, 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 CRI se encontram perfeitamente constituidos e na estrita e fiel forma e substancia 
descritos pela Emissora neste Termo de Securitizacao. 

10.4. A Emissora compromete-se a notificar as Titulares de CRI e o Agente Fiduciario, assim 
que tomar conhecimento de que quaisquer das declaracoes aqui prestadas tornem-se total ou 
parcialmente inveridicas, incompletas ou incorretas. 

10.5. A Emissora obriga-se a fornecer aos Titulares de CRI, no prazo de 15 (quinze) Dias 
Oteis contados da respectiva solicitacao, todas as informagoes relativas aos Creditos 
Imobiliarios. 

10.6. A Emissora obriga-se desde já a informar e enviar as informacoes necessarias 
realizacao do relatOrio anual, conforme Instrucao CVM n° 28, que venham a ser solicitados pelo 
Agente Fiduciario, as quais deverao ser devidamente encaminhadas aos Agente Fiduciario 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 integrante de bloco de controle, no encerramento de 
cada exercicio social. 

10.7. A ocorrencia de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado devera ser 
prontamente comunicada, ao Agente Fiduciario, pela Emissora, em 1 (urn) Dia Otil da data que 
tiver conhecimento da sua ocorrencia. 

CLAUSULA ONZE — AGENTE FIDUCIARIO 

11.1. A Emissora nomeia e constitui a Oliveira Trust Distribuidora de Thulos e Valores 
Mobiliarios S.A. como Agente Fiduciario da Emissao que, neste ato, aceita a nomeacao para, 
nos termos da lei e do presente Termo de Securitizacao, representar perante a Emissora, as 
interesses da comunhao dos Titulares de CRI. 

11.2. 0 Agente Fiduciario declara que: 



atribuicoes previstas na legislacao especifica e neste Termo de Securitizacao; 

(ii) aceita integralmente este Termo de Securitizacao, todas suas clausulas e condicOes; 

(iii) esta devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitizacao e a cumprir 
corn suas obrigacoes aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos as requisitos legais 
e estatutarios necessarios para tanto; 

(iv) a celebracao deste Termo de Securitizacao e o cumprimento de suas obrigacoes 
aqui previstas nao infringem qualquer obrigacao anteriormente assumida pelo Agente 
Fiduciario, 

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

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

(vii) nao se encontra em nenhuma das situacoes de conflito de interesse previstas no 
artigo 10 da Instrucao CVM n° 28; e 

(viii) nao tern qualquer ligacao corn a Emissora que o impeca de exercer suas funcoes. 

11.3. 0 Agente Fiduciario exercera suas funcOes a partir da data de assinatura deste Termo 
de Securitizacao devendo permanecer no exercicio de suas funcOes ate a Data de Vencimento 
dos CRI ou ate sua efetiva substituicao. 

11.4. Sao obrigacOes do Agente Fiduciario: 

(I) 
	zelar pela protecao dos direitos e interesses dos Titulares de CRI, acompanhando a 

atuacao da Emissora na gestao do Patrim6nio Separado; 

(ii) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessarias a defesa dos interesses dos 
Titulares de CRI, bem como a realizacao dos Creditos Imobiliarios vinculados ao 
Patrimonio Separado caso a Emissora nao o faca; 

(iii) exercer, na ocorrencia de qualquer Evento de Liquidacao do Patrim6nio Separado, a 
administracao do Patrimonio Separado; 

INSTRUMENTO: TS 
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PatrimOnio Separado; 

(v) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI, empregando, no exercicio da 
funcao, o cuidado e a dilig8ncia que todo homem ativo e probo costuma empregar na 
administracao dos seus pr6prios bens; 

(vi) renunciar a funcao na hipotese de superveniencia de conflitos de interesse ou de 
qualquer outra modalidade de inaptidao; 

(vii) conservar em boa guarda, toda a escrituracao, correspondencia e demais papeis 
relacionados corn o exercicio de suas funcoes; 

(viii) emitir parecer sobre a suficiencia das informacoes constantes das propostas de 
modificacOes nas condicoes dos CRI; 

(ix) verificar, no momento de aceitar a funcao, a veracidade das informacOes contidas 
neste Termo de Securitizacao, diligenciando para que sejam sanadas as omissOes, 
falhas ou defeitos de que tenha conhecimento; 

(x) acompanhar a observancia da periodicidade na prestacao das informacoes 
obrigathrias, alertando os Titulares de CRI acerca de eventuais omissaes ou 
inverdades constantes de tais informacOes; 

(xi) solicitar, quando considerar necessario, auditoria extraordinaria na Emissora; 

(xii) convocar, quando necessario, a Assembleia de Titulares de CRI, mediante anuncio 
publicado conforme previsto na Clausula Quatorze abaixo; 

(xiii) comparecer a Assembleia de Titulares de CRI a fim de prestar as informacoes que 
Ihe forem solicitadas; 

(xiv) manter atualizados os contatos dos Titulares de CRI; 

(xv) manter os Titulares dos CRI informados acerca de toda e qualquer informacao que 
possa vir a ser de seu interesse; 

(xvi) convocar Assembleia de Titulares de CRI no caso de qualquer inadimplencia das 
obrigacoes deste Termo de Securitizacao e na hip6tese de insuficiencia dos bens do 
Patrim6nio Separado, para deliberar sobre a forma de administracao ou liquidacao 
do Patrimonio Separado, bem como a nomeacao do liquidante; 

  

o( 
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(xvii) fiscalizar o cumprimento das clausulas constantes deste Termo de Securitizacao e 
todas aquelas impositivas de obrigacoes de fazer e nao fazer; 

(xviii) disponibilizar o calculo do Valor Nominal Unitario de cada CRI, realizado pela 
Securitizadora, aos Titulares de CRI por meio da pagina do Agente Fiduciario na 
rede mundial de computadores e/ou por meio de sua central de atendimento; 

(xix) promover nos competentes Orgaos, caso aplicavel e se a Emissora nao o fizer, o 
registro do Termo de Securitizacao e respectivos aditamentos, sanando as lacunas e 
irregularidades porventura neles existentes; neste caso, o oficial do registro notificara 
a administracao da Emissora para que esta lhe forneca as indicacOes e documentos 
necessarios; 

(xx) 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 
POblica, onde se localiza a sede do estabelecimento principal da Emissora e, 
tambem, da localidade onde se situem os Im6veis; 

(xxi) convocar, quando necessario, a assembleia de Titulares de CRI, atraves de anOncio 
publicado, pelo menos por 3 (tress) vezes, nos Orgaos de imprensa onde a Emissora 
deve efetuar suas publicacoes; 

(xxii) elaborar relatOrio destinado aos Titulares de CRI, nos termos do artigo 68, § 10 , 
alinea "b", da Lei das Sociedades por AcOes, o qual deve conter, ao menos, as 
seguintes informacOes: (a) eventual omissao ou inverdade, de que tenha 
conhecimento, contida nas informacoes divulgadas pela Emissora ou pela Devedora 
ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatOria prestacao de informacOes pela 
Emissora ou pela Devedora; (b) alteracOes estatutarias ocorridas no periodo; (c) 
comentarios sobre as demonstracOes financeiras da Emissora e da Devedora, 
enfocando os indicadores econ6micos, financeiros e de estrutura de capital da 
empresa; (d) posicao da distribuicao ou colocacao dos CRI no mercado; (e) resgate, 
amortizacao, conversao, repactuacao e pagamento de juros dos CRI realizados no 
periodo, bem como aquisicoes e vendas de CRI efetuadas pela Emissora; (f) 
constituicao e aplicacOes do fundo de amortizacao de CRI, quando for o caso; (g) 
acompanhamento da destinacao dos recursos captados atraves da emissao dos CRI, 
de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da Devedora; (h) relacao 
dos bens e valores entregues a sua administracao; (i) cumprimento de outras 
obrigacOes assumidas pela Emissora neste Termo de Securitizacao; (j) declaracao 
acerca da existencia e validade do Aval; e (k) existencia de outras emissoes de CRI, 
publicas ou privadas, feitas pela propria Emissora ou que tenha a Devedora ou por 

INSTRUMENTO: TS 
	

P6gina 29 de 76 
AUTENTICA00 (SIM-II): F6D1A0713-1040-4DD8-86D9-FD8DA5AFBE37 
ITAU _CRI _TERMO _SECURITIZACAO /AGENCIA /RS _VLI 



sociedades coligadas, controladas, controladoras ou integrante dos mesmos grupos 
da Devedora como principais coobrigadas, em que tenha atuado como agente 
fiduciario, bem como os seguintes dados sobre tais emissoes: (1) denominacao da 
companhia ofertante; (2) valor da emissao; (3) quantidade de CRI emitidos; (4) prazo 
de vencimento dos CRI; (5) tipo e valor dos bens dados em garantia e denominacao 
dos garantidores; e (6) eventos de resgate, amortizacao, vencimento antecipado, 
repactuacao e inadimplemento no periodo; e (I) declaracao sobre sua aptidao para 
continuar exercendo a funcao de agente fiduciario; 

(xxiii) colocar o relatario de que trata o item (xxiii) acima A disposicao dos Titulares de CRI 
no prazo maxim° de 4 (quatro) meses a contar do encerramento do exercicio social 
da Emissora, ao menos nos seguintes locais: (a) na sede da Emissora; (b) no seu 
escritorio ou, quando instituicao financeira, no local por ela indicado; (c) na CVM; (d) 
nas bolsas de valores em que os CRI forem admitidos a negociacao, quando for o 
caso; e (e) na instituicao que liderou a colocacao dos CRI; 

(xxiv) publicar, nos orgaos da imprensa onde a Emissora deva efetuar suas publicacoes, 
anuncio comunicando aos Titulares de CRI que o relatorio se encontra a sua 
disposicao nos locais indicados no item (xxiv) acima; 

(xxv) inutilizar os certificados correspondentes aos CRI resgatados; 

(xxvi) notificar os Titulares de CRI, se possivel individualmente, no prazo maximo de 90 
(noventa) dias, de qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigacOes 
assumidas neste Termo de Securitizacao, indicando o local em que fornecera aos 
interessados maiores esclarecimentos. Comunicacao de igual teor deve ser enviada: 
(a) A CVM; (b) As bolsas de valores em que os CRI forem admitidos A negociacao, 
quando for o caso; (c) ao Banco Central do Brasil, quando se tratar de instituicao por 
ele autorizada a funcionar; e 

(xxviii) divulgar as informacOes referidas na alinea "k" do item (xxiii) acima em sua pagina 
na rede mundial de computadores tao logo delas tenha conhecimento. 

11.4.1. No caso de inadimplemento da Emissora e/ou da Devedora, o Agente Fiduciario 
devera usar de toda e qualquer acao para proteger direitos ou defender interesses dos 
Titulares dos CRI, devendo para tanto: 

(i) 
	

declarar, observadas as condicoes previstas na CCB e neste Termo de 
Securitizacao, antecipadamente vencidos os Creditos Imobiliarios e cobrar seu 
principal e acess6rios; 
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(ii) requerer a falencia da Devedora se nao existir garantia, nos termos da legislacao 
aplicavel; 

(iii) tomar qualquer providencia necessaria para que os Titulares de CRI real izem seus 
creditos; e 

(iv) representar os Titulares de CRI em processos de falencia, concordata, intervencao 
ou liquidacao extrajudicial das Devedoras. 

11.4.1.1. 	0 Agente Fiduciario somente se eximira da responsabilidade pela 
nao adocao das medidas contempladas nos itens (i) a (iii) da Clausula 11.4.1. 
acima se, convocada a Assembleia de Titulares de CRI, esta assim o autorizar por 
deliberacao da unanimidade dos CRI em Circulacao. Na hip6tese do item (iv) da 
Clausula 11.4.1. acima, sera suficiente a deliberacao da maioria dos CRI em 
Circulacao. 

11.5. 0 Agente Fiduciario recebera da Emissora, parcela de implantacao no valor de R$ 
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a ser paga ao Agente Fiduciario no 5° (quinto) Dia Otil a 
contar da data de integralizacao dos CRI, bem como remuneracao pelo desempenho dos 
deveres e atribuicOes que Ihe competem, nos termos da lei e deste Termo de Securitizacao, 
durante o period° de vigencia dos CRI, liquida de todos os tributos sobre ela incidentes, o valor 
de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) por semestre, devendo a primeira parcela ser 
paga ao Agente Fiduciario no 5° (quinto) Dia Otil a contar da data de integralizacao dos CRI, e 
as demais parcelas no mesmo dia dos semestres subsequentes ate o resgate total dos CRI, 
atualizada pela variagao acumulada do IGP-M/FGV, ou na falta deste, ou ainda na 
impossibilidade de sua utilizacao, pelo Indice que vier a substituf-lo, a partir da data do primeiro 
pagamento. 

11.5.1. A remuneracao definida na Clausula 11.5., acima, continuara sendo devida, 
mesmo apos o vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciario ainda esteja atuando na 
cobranca de inadimplencia nao sanada, remuneracao esta que sera calculada e devida 
proporcionalmente aos meses de atuacao do Agente Fiduciario. 

11.5.2. Caso a Emissora atrase o pagamento de qualquer remuneracao prevista na 
Clausula acima em decorrencia do nao pagamento, pela Devedora, dos Creditos 
Imobiliarios, a Devedora estara, sujeita, nos termos da COB, ao pagamento de multa 
morat6ria a taxa efetiva de 2,0% (dois por cento) sobre o valor do debito, incidente sobre 
o valor em atraso, bem como a juros morat6rios a taxa efetiva de 1% (urn por cento) ao 
mes, incidentes sobre o valor em atraso, calculados dia a dia, ficando o valor do debit° em 
atraso sujeito ao reajuste pelo IPCA, o qual incidira desde a data de mora ate a data de 

Kefetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessario. Caso a mora ocorra em 
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decorrencia de culpa ou dolo da Emissora, cabera a ela o pagamento dos encargos de 
mora previstos nesta clausula. 

11.5.3. No caso de inadimplemento da Emissora, todas as despesas em que o Agente 
Fiduciario venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares dos CRI deverao 
ser previamente aprovadas e adiantadas pelos Titulares dos CRI. Tais despesas incluem 
os gastos corn honorarios advocaticios, inclusive de terceiros, depositos, indenizacees, 
custas e taxas judiciarias de acties propostas pelo Agente Fiduciario, desde que 
relacionadas a solucao da inadimplencia, enquanto representante dos Titulares dos CRI. 
As eventuais despesas, dep6sitos e custas judiciais decorrentes da sucumbencia em 
acoes judiciais serao igualmente suportadas pelos Titulares dos CRI, bem como a 
remuneracao e as despesas reembolsaveis do Agente Fiduciario, na hip6tese de a 
Securitizadora permanecer em inadimplencia corn relacao ao pagamento destas por urn 
period° superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciario solicitar garantia aos 
Titulares dos CRI para cobertura do risco de sucumbencia. 

11.5.4. Os valores referidos acima sera° acrescidos dos impostos que incidem sobre a 
prestacao desses servicos, tais como ISS (impostos sobre servicos de qualquer natureza), 
CSSL (Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido), PIS (Contribuicao ao Programa de 
Integracao Social). 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. 

11.5.5. 0 pagamento da remuneracao do Agente Fiduciario sera feito mediante depOsito 
na conta corrente a ser indicada por este no momento oportuno, servindo o comprovante 
do depOsito como prova de quitacao do pagamento. 

11.6. A Devedora ressarcira 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, 
anOncio comunicando que o relatOrio anual do Agente Fiduciario encontra-se a disposicao etc.), 
transportes, alimentacao, viagens e estadias, despesas corn conference call e contatos 
telefonicos, 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 10 (dez) Dias Oteis apos a entrega a Devedora dos 
documentos comprobatorios das despesas efetivamente incorridas. lgualmente, 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 Devedora e a 
Emissora serao comunicadas sobre tais despesas, sempre que possivel, previamente e por 
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escrito. 

11.7. 0 Agente Fiduciario podera ser substituido nas hipOteses de ausencia ou impedimento 
temporario, renuncia, intervencao, liquidacao, falencia, ou qualquer outro caso de vacancia, 
devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrencia de qualquer desses 
eventos, Assembleia de Titulares de CRI vinculados ao presente Termo de Securitizacao, para 
que seja eleito o nova Agente Fiduciario. 

11.8. A Instituicao Custodiante recebera da Emissora, como remuneracao pela prestacao dos 
servicos de custodia da CCI, os seguintes valores: 

(i) pela implantacao da CCI, sera devido o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta 
reais) a ser pago no 5° (quinto) Dia Otil apos a Data de Desembolso da CCB; e 

(ii) pela custOdia da CCI, durante o prazo de duracao dos CRI, sera devido o valor de 
R$ 3.000,00 (fres mil reais) anual, sendo a primeira parcela devida no 5° (quinto) 
Dia Otil apas a Data de Desembolso da CCB, e as seguintes nas mesmas datas 
dos anos subsequentes. 

11.8.1. As parcelas mencionadas na Clausula 11.8 "ii" acima serao ajustadas 
anualmente pela variacao acumulada do IGP-M/FGV, ou na falta deste, ou ainda na 
impossibilidade de sua utilizacao, pelo Indica que vier a substituf-lo, a partir da data do 
primeiro pagamento. 

	

11.8.2. 	Os valores mencionados na Clausula 11.8. acima, serao acrescidos dos 
seguintes impostos: ISS (Imposto Sabre Servicos de Qua!quer Natureza), PIS 
(Contribuicao ao Programa de Integracao Social), COFINS (Contribuicao para o 
Financiamento da Seguridade Social), CSLL (Contribuicao Social sabre o Lucro Liquido), 
e quaisquer outros tributos que venham a incidir sabre a remuneracao da Instituicao 
Custodiante, nas aliquotas vigentes na data de cada pagamento. 

	

11.8.3. 	Em caso de mora no pagamento de quaisquer despesas no ambito da 
Escritura de Emissao de CCI, as debitos relativos a tais despesas em atraso ficarao 
sujeitos a multa moratoria a taxa efetiva de 2,0% (dais par cento) sabre o valor do debito 
em atraso, bem coma a juros moratorios a taxa efetiva de 1,0% (um par cento) ao mes, 
sobre o valor do debito em atraso, calculados dia a dia, ficando o valor do debit° em 
atraso sujeito ao reajuste pelo IGP-M/FGV, o qual incidira desde a data de mora ate a 
data de efetivo pagamento, calculado pro rata die, se necessario. 

11.9. 0 Agente Fiduciario podera, ainda, ser destituido: 
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(i) pelo voto de 2/3 (dais tercos) dos CRI em Circulacao detidos pelos Titulares de CRI 
presentes na Assembleia de Titulares de CRI, ou 

(ii) por deliberacao em Assembleia de Titulares de CRI, na hipOtese de descumprimento 
de quaisquer de seus deveres previstos neste Termo de Securitizacao. 

11.10. 0 Agente Fiduciario eleito em substituicao assumira integralmente os deveres, 
atribuicOes e responsabilidades constantes da legislacao aplicavel e deste Termo de 
Securitizacao. 

11.11. A substituicao do Agente Fiduciario em carater permanente deve ser objeto de 
aditamento ao presente Termo de Securitizacao. 

11.12. Os atos ou manifestacees por parte do Agente Fiduciario, que criarem responsabilidade 
para as Titulares de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigacties para corn eles, bem como 
aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigacties assumidas neste Termo de 
Securitizacao, somente sera° validos quando previamente assim deliberado pela Assembleia 
de Titulares de CRI. 

11.13. 0 Agente Fiduciario nao emitira qualquer tipo de opiniao ou fara 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 instrucoes 
que Ihe forem transmitidas pelos Titulares de CRI. Neste sentido, o Agente Fiduciario nao 
possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre as efeitos juridicos decorrentes 
do estrito cumprimento das orientacaes 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 decorrancia disto aos Titulares de CRI ou 

Emissora. A atuacao do Agente Fiduciario limita-se ao escopo da Instrucao CVM n° 28 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 e das obrigacties assumidas nos documentos da Oferta. 

CLAUSULA DOZE — ASSEMBLEIA DE TITULARES DE CRI 

12.1. 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. 

12.2.A Assembleia de Titulares de CRI podera ser convocada pelo Agente Fiduciario, pela 
Emissora ou por Titulares de CRI que representem, no minim°, 10% (dez por cento) dos CRI 
em Circulacao. 
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12.3. Observado o disposto na Clausula 12.2. acima, devera ser convocada Assembleia de 
Titulares de CRI toda vez que a Emissora, na qualidade de credora da CCB, tiver de exercer 
ativamente seus direitos estabelecidos na CCB, conforme o caso, para que os Titulares de CRI 
deliberem sobre como a Emissora devera exercer seu direito frente a Devedora. 

12.3.1.A Assembleia de Titulares de CRI mencionada na Clausula 12.3. acima devera 
ser realizada em data anterior aquela em que se encerra o prazo para a Emissora 
manifestar-se a Devedora, nos termos da CCB. 

12.3.2. Somente apos receber do Agente Fiduciario a orientagao definida pelos Titulares 
de CRI a Emissora devera exercer seu direito e devera se manifestar conforme Ihe for 
orientado. Caso as Titulares de CRI nao comparecam a Assembleia de Titulares de CRI, 
ou nao cheguem a uma definicao sobre a orientacao, ou ainda o Agente Fiduciario nao 
informe a Emissora sobre a orientacao de voto definida, a Emissora devera permanecer 
silente quanto ao exercicio do direito em questao, 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. 

12.3.3. A Emissora nao prestara qualquer tipo de opiniao ou fara qualquer juizo sobre a 
orientacao definida pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tao somente a 
manifestar-se conforme assim instruida. Neste sentido, a Emissora nao possui qualquer 
responsabilidade sobre o resultado e efeitos juridicos decorrentes da orientacao dos 
Titulares de CRI por ela manifestado frente a Devedora, independentemente dos 
eventuais prejuizos causados aos Titulares de CRI ou a Emissora. 

12.4. Aplicar-se-6 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. 

12.5.A Assembleia de Titulares de CRI instalar-se-a, em primeira convocacao, corn a presenca 
de Titulares de CRI que representem, no minima, metade dos CRI em Circulacao e, em 
segunda convocacao, com qualquer nOmero. 

12.6. Cada CRI correspondera a urn voto nas Assembleias de Titulares de CRI, sendo admitida 
a constituicao de mandatarios, Titulares de CRI ou nao. 

12.7. Sera facuItada a presenca dos representantes legais da Emissora nas Assembleias de 
Titulares de CRI. 
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12.8.0 Agente Fiduciario devera comparecer a Assembleia de Titulares de CRI e prestar aos 
Titulares de CRI as informacoes que Ihe forem solicitadas. 

12.9.A presidencia da Assembleia de Titulares de CRI cabera ao Titular de CRI eleito pelos 
demais ou aquele que for designado pela CVM. 

12.10. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo de Securitizacao, todas as 
deliberacOes serao tomadas, em primeira convocacao ou em qualquer convocacao 
subsequente, por Titulares de CRI que representem 50% (cinquenta por cento) mais urn dos 
CRI em Circulacao presentes a referida assembleia. 

12.11. As propostas de alteracOes feitas pela Emissora em relacao (i) as Datas de Pagamento; 
(ii) aos Juros, a Atualizacao e a Amortizacao de Principal dos CRI; (iii) ao prazo de vencimento 
dos CRI, (iv) aos Eventos de Liquidacao do Patrim6nio Separado; (v) a quaisquer alteracees da 
CCB que possam impactar os direitos dos Titulares de CRI; (vi) a quaisquer alteracOes que 
possam comprometer a suficiencia, exequibilidade, validade ou liquidez do Aval; (vii) a 
hipOteses de resgate antecipado e/ou os Eventos de Vencimento Antecipado dos CRI; (viii) a 
quaruns de deliberacao, e/ou (ix) a renOncia, pelos Titulares de CRI, de quaisquer dos direitos 
que Ihes sac) assegurados pelos Documentos da Operacao, deverao ser aprovadas seja em 
primeira convocacao da Assembleia de Titulares de CRI ou em qualquer convocacao 
subsequente, por Titulares de CRI que representem, no minima, 75% (setenta e cinco por 
cento) dos CRI em Circulacao. 

12.12. Exceto nas hipOteses previstas na Clausula 9.2. acima, as Assembleias de Titulares de 
CRI sera() realizadas no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de publicacao do 
edital relativo a primeira convocacao, ou no prazo de 8 (oito) dias corridos a contar da data de 
publicacao do edital relativo a segunda convocacao, se aplicavel, sendo que, na hipotese de 
segunda convocacao, o respectivo edital devera ser publicado no primeiro Dia Otil 
imediatamente posterior a data indicada para a realizacao da Assembleia nos termos da 
primeira convocacao. 

12.12.1. Sem prejuizo da Clausula 12.12. acima, a Emissora podera publicar edital 
Onico, para convocacao dos Titulares de CRI, em primeira e segunda convocacoes alem 
de realizar as 2 (duas) assembleias (em primeira e segunda convocagOes) na mesma 
data e local. 

12.13. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo de Securitizacao, 
sera considerada regular a Assembleia de Titulares de CRI a que comparecerem todos os 
Titulares de CRI, sem prejuizo das disposicoes relacionadas com os quoruns de deliberacao 
estabelecidos neste Termo de Securitizacao. 
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CLAUSULA TREZE — DESPESAS DA EMISSAO 

13.1. Sera() de responsabilidade: 

a) da Devedora, de acordo corn os demais Documentos da Operacao: 

(i) despesas previstas na Clausula 6.1.(a) do Contrato de Cessao; 

(ii) despesas relativas a abertura e manutencao da Conta Centralizadora; 

(iii) as eventuais despesas corn terceiros especialistas, advogados, auditores ou 
fiscais relacionados corn procedimentos legais incorridas para resguardar os 
interesses dos Titulares de CRI e realizacao dos Creditos Imobiliarios 
integrantes do Patrim6nio Separado; 

(iv) as eventuais despesas, depOsitos e custas judiciais decorrentes da 
sucumbencia em noes judiciais; 

(v) as despesas corn a atualizacao da classificacao de risco da Emissao; 

(vi) averbacOes em cartorios de registro de imOveis e de titulos e documentos, 
quando for o caso; e 

(vii) despesas corn as publicacOes necessarias nos termos dos Documentos da 
Operacao. 

b) do Patrim6nio Separado: 

(I) 
	

Caso nao pago pela Devedora, as despesas corn a gestao, cobranca, 
realizacao e administracao do Patrim6nio Separado, outras despesas 
indispensaveis a administracao dos Creditos Imobiliarios, exclusivamente na 
hip6tese de liquidacao do Patrimonio Separado, inclusive as referentes a sua 
transferencia na hipOtese de o Agente Fiduciario assumir a sua 
administracao; e 

(ii) 	os tributos incidentes sobre a distribuicao de rendimentos dos CRI. 

c) da Securitizadora: 

(i) 
	

taxas e emolumentos da CETIP relativos tanto a CCI quanto aos CRI; 
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(ii) remuneragao a ser paga a Instituicao Custodiante pela prestacao dos 
servicos de cust6dia da CCI, nos termos previstos na Escritura de Emissao de 
CCI, exceto quanto a clausula 6.2.4. da Escritura de Emissao de CCI; 

(iii) remuneracao devida ao Agente Fiduciario durante o periodo de vigencia dos 
CRI, nos termos deste Termo de Securitizacao, exceto quanto as clausulas 
11.5.3. e 11.6. deste Termo de Securitizacao; e 

(iv) as despesas corn Escriturador e Banco Liquidante/Mandatario. 

13.2. Os impostos diretos e indiretos de responsabilidade dos Titulares de CRI estao descritos 
no Anexo VIII a este Termo de Securitizacao. 

13.3 Se, apos o pagamento da totalidade dos CRI e dos custos do Patrimonio Separado, 
sobejarem Creditos Imobiliarios representados integralmente pelas CCI, seja na forma de 
recursos ou de creditos, tais recursos e/ou creditos devem ser restituidos pela Emissora ao 
Cedente. 

CLAUSULA QUATORZE — PUBLICAOES 

14.1. As publicacoes relacionadas aos atos ou fatos de interesse dos Titulares de CRI sera° 
efetuadas no jornal "DCI - Diario Comercio IndOstria & Servicos" em circulacao no Estado de 
Sao Paulo, podendo a Emissora, mediante comunicacao previa ao Agente Fiduciario, na 
qualidade de representante dos Titulares de CRI, alterar referido veiculo, por meio de 
aditamento ao presente Termo de Securitizacao. 

14.2. A Emissora informara todos os fatos relevantes acerca da Emissao e da propria 
Emissora, mediante publicacao na imprensa ou conforme autorizado pela Instrucao da CVM n° 
547, de 5 de fevereiro de 2014, assim como prontamente informara tais fatos diretamente ao 
Agente Fiduciario por meio de comunicacao por escrito. 

CLAUSULA QUINZE — REGISTRO DO TERMO 

15.1. 0 Termo de Securitizacao sera entregue para registro a Instituicao Custodiante, nos 
termos do Paragrafo Onico, do artigo 23 da Lei n° 10.931, para que seja registrado o Regime 
Fiduciario, nos termos da declaracao constante do Anexo VII deste Termo de Securitizacao. 

CLAUSULA DEZESSEIS — NOTIFICAOES 

16.1. As comunicacoes a serem enviadas por qualquer das partes conforme disposicoes 
deste Termo de Securitizacao deverao ser encaminhadas para os enderecos constantes 
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abaixo, ou para outros que as partes venham a indicar, mediante comunicagao por escrito ao 
Agente Fiduciario, durante a vigencia deste Termo de Securitizagao. 

Se para a Emissora: 

RB Capital Companhia de Securitizacao 
Rua Amauri, n° 255, 5° andar 
Sao Paulo, SP - 01.448-000 
At.: Servicing 
Telefone: (11) 3127-2700 
Fac-simile: (11) 3127-2708 
Correio eletronico: servicing@rbcapital.com  

Se para o Agente Fiduciario: 

Oliveira Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. 
Avenida das Americas, n° 500, bloco 13, grupo 205 
Rio de Janeiro, RJ - 22640-100 
At.: Monique Garcia 
Telefone: (21) 3514-0000 
Fac-simile: (21) 3514-0099 
Correio eletronico: ger1.agente@oliveiratrust.com.br  

16.2. As comunicagoes referentes a este Termo de Securitizagao sera() consideradas 
entregues quando recebidas sob protocolo ou corn "aviso de recebimento" expedido pelo 
correio, sob protocolo, ou por telegrama nos enderegos acima. As comunicagOes feitas por fac-
simile ou correio eletronico sera° consideradas recebidas na data de seu envio, desde que 
corn confirmagao de recebimento. Os respectivos originais deverao ser encaminhados para os 
enderegos acima em ate 5 (cinco) Dias Uteis apOs o envio da mensagem. A mudanga de 
qualquer dos enderegos acima devera ser comunicada a outra parte pela parte que tiver seu 
enderego alterado. 

CLAUSULA DEZESSETE — DISPOSIOES GERAIS 

17.1. Niao se presume a renimcia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de 
Securitizagao. 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 
razao de qualquer inadimplemento das obrigagoes da Emissora, prejudicara tais direitos, 
faculdades ou remedios, ou sera interpretado como uma renuncia aos mesmos ou 

,-- concordancia corn tat inadimplemento, nem constituira novagao ou modificagao de quaisquer 
outras obrigagOes assumidas pela Emissora ou precedente no tocante a qualquer outro 
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inadimplemento ou atraso. 

17.2. 0 presente Termo de Securitizacao e firmado em carater irrevogavel e irretratavel, 
obrigando as partes por si e seus sucessores. 

17.3. Todas as alteracoes do presente Termo de Securitizacao somente serao validas se 
realizadas por escrito e aprovadas cumulativamente: (i) pelos Titulares de CRI, observados os 
quOruns previstos neste Termo de Securitizacao; e (ii) pela Emissora. 

17.3.1. Adicionalmente, as partes concordam que este Termo de Securitizacao podera 
ser alterado, independentemente de anuencia dos Titulares de CRI, sempre que tat 
alteracao decorrer exclusivamente (i) de modificacOes já permitidas expressamente nos 
documentos da Oferta Publica Restrita, (ii) da necessidade de atendimento a exigencias 
de adequacao a normas legais ou regulamentares, (iii) quando verificado de erro de 
digitacao, desde que tais modificacoes nao representem prejuizo aos Titulares de CRI, 
ou ainda (iv) em virtude da atualizacao dos dados cadastrais, tais como alteracao na 
razao social, endereco e telefone das Partes, em qualquer caso desde que (a) nao haja 
qualquer custo ou despesa para o Cedente; e (b) nao haja qualquer alteracao que 
ameace a validade ou legalidade deste Termo de Securitizacao. 

17.4. Caso qualquer das disposicoes deste Termo de Securitizacao venha a ser julgada ilegal, 
invalida ou ineficaz, prevalecerao todas as demais disposicOes nao afetadas por tat julgamento, 
comprometendo-se as partes, em boa-fe, a substituir a disposicao afetada por outra que, na 
medida do possivel, produza o mesmo efeito. 

17.5. 0 Agente Fiduciario nao sera obrigado a efetuar nenhuma verificacao de veracidade nas 
deliberacOes societarias e em atos da administracao da Emissora ou ainda em qualquer 
documento ou registro que considere autentico e que he tenha sido encaminhado pela 
Emissora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisOes. Nao sera ainda, 
sob qualquer hipOtese, responsavel pela elaboracao de tais documentos, que permanecerao 
sob obrigacao legal e regulamentar da Emissora elabora-los, nos termos da legislacao 
aplicavel. 

17.6. Este Termo de Securitizacao podera ser alterado, independentemente de Assembleia de 
Titulares de CRI, sempre que tat alteracao decorrer exclusivamente (i) da necessidade de 
atendimento a exigencias de adequacao a normas legais ou regulamentares, (ii) quando 
verificado erro de digitacao, ou ainda (iii) em virtude da atualizacao dos dados cadastrais da 
Devedora, do Avalista, do Cedente, da Securitizadora e do Agente Fiduciario, tais como 
alteracao na razao social, endereco e telefone; desde que tais alteracOes (a) nao representem 
prejuizo aos Titulares de CRI e (b) nao gerem novos custos ou despesas aos Titulares de CRI. 
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CLAUSULA DEZOITO — FORO DE ELEI00 E LEGI5LA00 APLICAVEL 

18.1. As Partes elegem o Foro da Comarca de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, como o 
Onico competente para dirimir quaisquer questoes ou litigios originarios deste Termo de 
Securitizacao, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou 
venha a ser. 

18.2. Este Termo de Securitizacao é regido, material e processualmente, pelas leis da 
RepOblica Federativa do Brasil. 

0 presente Termo de Securitizacao é firmado em 3 (tres) vias, de igual teor, forma e validade, 
na presenca de 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas. 

Sao Paulo, 17 de dezembro de 2014. 

[0 restante da pagina foi deixado intencionalmente em branco] 
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Felipe Brito de Silva 
RG 32928883 (SSP/SP) 

CPF• 344.909.858-60 

-Nome: 
Cargo: RG: 30.952.878-1 

CPF: 342.601.978-78 

(Regina de Assinaturas 1/2 do Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da I 16a  Serie 
da 1a Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia de 
Securitizacao celebrado em 17 de dezembro de 2014) 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA00 
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Nome: 
Cargo: de Andrade 

Menezes 
ocuradora 

TESTEMUNHAS 

4-0;13e1A- iPatits, 
Nome: 	 Nome: 

Ditosa Mahn F. de Pdva CPF: 	 CPF• -, 	RG: 45.400.0244 
sCPF: 355.122.578-35 

29.6 
CPF: 326.908.508-77 

(Regina de Assinaturas 2/2 do Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da 116a  Serie 
da la  Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital Companhia de 
Securitizacao celebrado em 17 de dezembro de 2014) 

OLIVEIR TRUST DISTRIBUIDORA DE TiTUL 	VALORES 	ILIARIOS S.A. 
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AN EXO I 

Descricao dos ImOveis aos quais sera() destinados os recursos decorrentes da COB 

Palm eirante - TO 
Matricula n° 484: 219,5924 ha (duzentos e dezenove hectares cinquenta e nove ares e vinte e 
quatro ares), conforme a seguinte descricao: PERiMETRO (M) 6.248.68. Partindo do Ponto 1, 
definido pela coordenada UTM N=9.107.557,854 m e E=804.047,964 m, deste, segue 
confrontando neste trecho corn Ademir Ernesto Superreck / Celso Luiz Stulp, corn distancia de 
25,073 m, corn azimute de 107°32'48" ate encontrar o Ponto 2, definido pela coordenada UTM 
N=9.107.550,295 m e E=804.065,870 m, deste, segue confrontando neste trecho, corn 
distancia de 11,198 corn azimute de 116°14'24" ate encontrar o Ponto 3, definido pela 
coordenada UTM N=9.107.545,344 m e E=804.075,914 m, deste, segue confrontando neste 
trecho, corn distancia de 55.906 m, corn azimute de 123°49'27" ate encontrar o Ponto 4, 
definido pela coordenada UTM N=9.107.51,224 m e E=804.122,358 m, deste, segue 
confrontando neste trecho, corn distancia de 66.393 m, corn azimute de 126°36'23" ate 
encontrar o Ponto 5, definido pela Coordenada UTM N=9.107.386,949 m e E=804.307.789 m, 
deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 94,143 m, corn azimute de 
124°17'39" ate encontrar o Ponto 7, definido pela coordenada UTM N=9.107.333,905 m e 
E=804.385,566 m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 130,930 m, corn 
azimute de 125°38'14" ate encontrar o Ponto 9, definido pela coordenada UTM 
N=9.107.169,724 m e E=804.619,125 m, deste, segue confrontando neste trecho, corn 
distancia de 47,839 m, corn azimute de 123°7'42" ate encontrar o Ponto 10, definido pela 
coordenada UTM N=9.107.143,579 m e E=804.659,188 m, deste, segue confrontando neste 
trecho, corn distancia de 447,872 m, corn azimute de 124°28'2" ate encontrar o Ponto 11, 
definido pela coordenada UTM N=9.106.893,509 m e E=805.023,489 m, deste, segue 
confrontando neste trecho corn Ademir Ernesto Superreck / Celso Luiz Stulp, corn distancia de 
16.904 m, corn azimute de 124°28'2" ate encontrar o Ponto 12, definido pela coordenada UTM 
N=9.106.883,942 m e E=805.037,425 m, deste, segue confrontando neste trecho corn Ademir 
Ernesto Superreck / Celso Luiz Stulp / Dina Aires De AraOjo, corn distancia de 212,472 m, corn 
azimute de 124°28'2" ate encontrar o Ponto 13, definido pela coordenada UTM 
N=9.106.763,697m e E=805.212,598 m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia 
de 183,448 m, corn azimute de 125°9'44" ate encontrar o Ponto 14, definido pela coordenada 
UTM N=9.106.658,050 m e E=805.362,572 m, deste, segue confrontando neste trecho, corn 
distancia de 0,476 m, corn azimute de 126°30'1" ate encontrar o Ponto 15, definido pela 
coordenada UTM N=9.106.657,767 m e E=805.362,934 m, deste, segue confrontando neste 
trecho, corn distancia de 26.783 m, corn azimute de 125°8'19" ate encontrar o Ponto 16, 
definido pela coordenada UTM N=9.106.642,352 m e E=805.384,856 m, deste, segu 
confrontando neste trecho, corn distancia de 10,822 m, corn azimute de 49°41'5" ate encontrar 
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o Ponto 17, definido pela coordenada UTM N=9.106.649,354 m e E=805.393,108 m, deste 
segue confrontando neste trecho corn Ademir Ernesto Superreck / Celso Luiz Stulp / Dina Aires 
De AraOjo, corn distancia de 3,776 m, corn azimute de 50056'16" ate encontrar o Ponto 18, 
definido pela coordenada UTM N=9.106.651,734 m e E=805.396,040 m, deste, segue 
confrontando neste trecho corn RODOVIA TO 335, corn distancia de 18.951 m e azimute de 
144°20'36" ate encontrar o Ponto 19, definido pela coordenada UTM N=9.106.636,335 e 
E=805.407,087 m, deste, segue confrontando neste trecho corn VVilme EusObio Ribeiro, corn 
distancia de 381,686 m, corn azimute de 21001941" ate encontrar o Ponto 20, definido pela 
coordenada UTM N=9.106.306,884 m e E=805.214,354 m, deste, segue confrontando neste 
trecho corn Wilme Eusobio Ribeiro, corn distancia de 141,546 m, corn azimute de 128°39'13" 
ate encontrar o Ponto 21, definido pela coordenada UTM N=9.106.218,473 me E=805.214,892 
m, deste, segue confrontando neste trecho corn Linha Ferrea, corn distancia de 73.882 m, corn 
azimute de 208°13'7" ate encontrar o Ponto 22, definido pela coordenada UTM 
N=9.106.153,371 m e E=805.289,958 m, deste, segue confrontando neste trecho, corn 
distancia de 80,696 m, corn azimute de 208°1'42" ate encontrar o Ponto 23, definido pela 
coordenada UTM N=9.106.082,139 m e E=805.252,038 m, deste, segue confrontando neste 
trecho, corn distancia de 90,627 m, corn azimute de 208°1'28" ate encontrar o Ponto 24, 
definido pela coordenada UTM N=9.106.002,138 m e E=805.209,457 m, deste, segue 
confrontando neste trecho, corn distancia de 81,696 m, corn azimute de 208°2'58" ate 
encontrar o Ponto 25, definido pela coordenada UTM N=9.105.930,038 m e E=805.171,041 m, 
deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 135,93 m, corn azimute de 207°54'0" 
ate encontrar o Ponto 26, definido pela coordenada UTM N=9.105.809,900 m e E=805.107,431 
m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 51.722 m, corn azimute de 
208°5'48" ate encontrar o Ponto 27, definido pela coordenada UTM N=9.105.764,273 m e 
E=805.083,072 m deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 74,201 m, corn 
azimute de 207°53'57" ate encontrar o Ponto 28, definido pela coordenada UTM 
N=9.105.698,696 m e E=805.018,352 m, deste, segue confrontando neste trecho corn Linha 
Ferrea, corn distancia de 28,970 m, corn azimute de 207°36'27" ate encontrar o Ponto 29, 
definido pela coordenada UTM N=9.105.673,025 m e E=805.034,927 m, deste, segue 
confrontando neste trecho corn Ivan Bottin, corn distancia de 5,509m, corn azimute de 
300°25'44" ate encontrar o Ponto 30, definido pela coordenada UTM N=9.105.675,815m e 
E=805.030,177m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 21,035m, corn 
azimute de 300°49'20" ate encontrar o Ponto 31, definido pela coordenada UTM 
N=9.105.686,592m e E=805.012,133m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia 
de 23,286m, corn azimute de 302°6'10" ate encontrar o Ponto 32, definido pela coordenada 
UTM N=9.105.698,967m E E=804.992,355m, deste, segue confrontando neste trecho, corn 
distancia de 666,752, corn azimute de 298°0'22" ate encontrar o Ponto 33, definido pela 
coordenada UTM N=9.106.012,051m e E=804.403,714m, deste, segue confrontando neste 
trecho, corn distancia de 15,828m, corn azimute de 298°29'22" ate encontrar o Ponto 34, 
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definido pela coordenada UTM N=9.106.019,601m e E=804.389,802m, deste, segue 
confrontando neste trecho, corn distancia de 41,238m, corn azimute de 298°12'3" ate encontrar 
o Ponto 35, definido pela coordenada UTM N=9.106.039,088 e E=804.353,459m, deste, segue 
confrontando neste trecho, corn distancia de 34,358m, corn azimute de 298°12'3" ate encontrar 
o Ponto 36, definido pela coordenada UTM N=9.106.055,325m e E=804.323,179m, deste, 
segue confrontando neste trecho, corn distancia de 122,520m, corn azimute de 298°9'56" ate 
encontrar o Ponto 37, definido pela coordenada UTM N=9.106.113,157m e E=804.215,167m, 
deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 88,708m, corn azimute de 
300011'16" ate encontrar o Ponto 38, definido pela coordenada UTM N=9.106.157,762m e 
E=804.138,490m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 70,157m, corn 
azimute de 30003134" ate encontrar o Ponto 39, definido pela coordenada UTM 
N=9.106.193,397m e E=804.078,057m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia 
de 58,468m, corn azimute de 30004219" ate encontrar o Ponto 40, definido pela coordenada 
UTM N=9.106.223,252m e E=804.027,785m, deste, segue confrontando neste trecho, corn 
distancia de 96,521m, corn azimute de 301°59'20" ate encontrar o Ponto 41, definido pela 
coordenada UTM N=9.106.274,384m e E=803.945,921m, deste, segue confrontando neste 
trecho, corn distancia de 169,034m, corn azimute de 285°23'48" ate encontrar o Ponto 42, 
definido pela coordenada UTM N=9.106.319,263m e E=803.782,954m, deste, segue 
confrontando neste trecho, corn distancia de 10,519m, corn azimute de 275°51'36" ate 
encontrar o Ponto 43, definido pela coordenada UTM N=9.106.320,337m e E=803.772,490m, 
deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 60,531m, corn azimute de 279°3'19" 
ate encontrar o Ponto 44, definido pela coordenada UTM N=9.106.329,864m e 
E=803.712,713m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 28,178m, corn 
azimute de 301°41'17" ate encontrar o Ponto 45, definido pela coordenada UTM 
N=9.106.344,666m e E=803.688,736m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia 
de 140,268m, corn azimute de 302°37'35" ate encontrar o Ponto 46, definido pela coordenada 
UTM N=9.106.420,292m e E=803.570,602m, deste, segue confrontando neste trecho, corn 
distancia de 109,508m, corn azimute de 302°51'25" ate encontrar o Ponto 47, definido pela 
coordenada UTM N=9.106.479,706m e E=803.478,612m, deste, segue confrontando neste 
trecho, corn distancia de 138,398m, corn azimute de 303°5'28" ate encontrar o Ponto 48, 
definido pela coordenada UTM N=9.106.555,267m e E=803.362,661m, deste, segue 
confrontando neste trecho, corn distancia de 67,896m, corn azimute de 303°30'6" ate encontrar 
o Ponto 49, definido pela coordenada UTM N=9.106.592,743m e E=803.306,045m, deste, 
segue confrontando neste trecho, corn distancia de 38,632m, corn azimute de 322°12'26" ate 
encontrar o Ponto 50, definido pela coordenada UTM N=9.106.623,271m e E=803.282,371m, 
deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 121,623m, corn azimute de 
322°52'27" ate encontrar o Ponto 51, definido pela coordenada UTM N=9.106.720,242m e 
E=803.208,963m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 112,761m, corn 
azimute de 322°47'23" ate encontrar o Ponto 52, definido pela coordenada  UTM 
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N=9.106.810,048m e E=803.140,772m, deste, segue confrontando neste trecho corn Ivan 
Bottini, corn distancia de 35,439m, corn azimute de 323°2'32" ate encontrar o Ponto 53, 
definido pela coordenada UTM N=9.106.838,367m e E=803.119,465m, deste, segue 
confrontando neste trecho corn Camilo Jacobe, corn distancia de 252,191m, corn azimute de 
53°25'40" ate encontrar o Ponto 54, definido pela coordenada UTM N=9.106.988,631m e 
E=803.322,001m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 159,581m, corn 
azimute de 51°39'8" ate encontrar o Ponto 55, definido pela coordenada UTM 
N=9.107.087,640m e E=803.447,154m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia 
de 47,684m, corn azimute de 51°39'8" ate encontrar o Ponto 56, definido pela coordenada 
UTM N=9.107.117,225m e E=803.484,551m, deste, segue confrontando neste trecho, corn 
distancia de 170,656m, corn azimute de 52°48'2" ate encontrar o Ponto 57, definido pela 
coordenada UTM N=9.107.220,402m e E=803.620,485m, deste, segue confrontando neste 
trecho, corn distancia de 148,002m, corn azimute de 51°57'7" ate encontrar o Ponto 58, 
definido pela coordenada UTM N=9.107.311,619m e E=803.737.036m, deste, segue 
confrontando neste trecho corn Camilo Jacobe, corn distancia de 192,271m, corn azimute de 
52°14'40" ate encontrar o Ponto 59, definido pela coordenada UTM N=9.107.429,345m e 
E=803.889,051m, deste, segue confrontando neste trecho corn Ademir Ernesto Syperreck / 
Celso Luiz Stulip, corn distancia de 29,587m, corn azimute de 51°55'50" ate encontrar o Ponto 
60, definido pela coordenada UTM N=9.107.447,589m e E=803.912,344m, deste, segue 
confrontando neste trecho, corn distancia de 124,792m, corn azimute de 51°30'30" ate 
encontrar o Ponto 61, definido pela coordenada UTM N=9.107.525,259m e E=804.010,018m, 
deste, segue confrontando neste trecho corn Ademir Ernesto Syperrecl / Celso Luiz Stulp, corn 
distancia de 45,640m, corn azimute de 44°25'26" ate encontrar o Ponto 1, ponto inicial da 
descricao deste perimetro. 

Porto Nacional — TO 
Matricula n° 56.003: Urna gleba de terras, situada neste municipio de Porto NacionaliTO, 
sendo o LOTES n°s 22A, 01 ao 09 do LOTEAMENTO MANGUES, FAZENDA BOM GADO, 
corn a area de 203,1372ha (duzentos e tres hectares treze ares e setenta e dois centiares), 
corn os seguintes limites e confrontacoes: lnicia-se a descricao deste perimetro no vertice B03-
M-0259, de coordenadas N 8.870.990,179 m. e E 767.350,923 m., cravado junto a faixa de 
dominio da Ferrovia Norte/Sul, deste, segue par esta faixa, corn as seguintes azimutes e 
distancias:133° 1221"- 451,24 m., ate o vertice B03-P-0639, de coordenadas N 8.870.681 ,248 
m. e E 767.679,833 m.; 135°49'10" - 34,11 m., ate o vertice B03-P-0638, de coordenadas N 
8.870.656,785 m. e E 767.703,606 m.; 138°54'41" - 34,79 m., ate o vertice B03-P-0637, de 
coordenadas N 8.870.630,565 m. e E 767.726,470 m.; 142°50'07" - 34,72 m., ate o vertice B03-
P-0635, de coordenadas N 8.870.602,896 m. e E 767.747,445 m.; 146°04'56" - 34,66 m., ate o 
vertice B03-P-0634, de coordenadas N 8.870.574,130 m. e E 767.766,788 m.; 150°3716u-0c 
35,47 m., ate o vertice B03-P-0633, de coordenadas N 8.870.54 3,225 m. e E 767.784,187 m 
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152°2917" - 33,02 m., ate o vertice B03-P-0632, de coordenadas N 8.870.513,939 m. e E 
767.799,440 m.; 158°42'18" - 33,69 m., ate o vertice B03-P-0631, de coordenadas N 
8.870.482,547 m. e E 767.811,676 m.; 159°25'39" - 34,93 m., ate o vertice B03-P-0630, de 
coordenadas N 8.870.449,845 m. e E 767.823,950 m.; 163°01'57- 34,51 m., ate o vertice B03-
P-0629, de coordenadas N 8.870.416,834 m. e E 767.834,022 m.; 165°50'59" - 33,61 m., ate o 
vertice B03-P-0628, de coordenadas N 8.870.384 ,246 m. e E 767.842,238 m.; 170045'26"-34 
,09 m., ate o vertice B03-P-0627, de coordenadas N 8.870.350,601 m. e E 767.847,713 m.; 
173"50'10" - 34,15 m., ate o vertice B03-P-0626, de coordenadas N 8.870.316,646 m. e E 
767.851,380 m.; 176° 1914"- 34,11 m. ate o vertice B03-P-0625, de coordenadas N 8.870.282 
,605 m. e E 767.853,569 m.; 178°35'56" - 33,74 m., ate o vertice B03-P-0624, de coordenadas 
N 8.870.248,873 m. e E 767.854,394 m.; 184°03'22" - 34,13 m., ate o vertice B03-P-0623, de 
coordenadas N 8.870.214,831 m. e E 767.851,980 m.; 187°28'57% 2.267,83 m., ate o vertice 
B03-P-0622, de coordenadas N 8.867.966,313 m. e E 767.556,651 m.; 189°49'35" - 30,35 m., 
ate o vertice B03-P-0621, de coordenadas N 8.867.936,406 m. e E 767.551,471 m., 195° 
19'09" - 27,67 m., ate o vertice B03-P-0620, de coordenadas N 8.867.909,720 m. e E 
767.544,161 m.; 198°37'23"- 28,12 m., ate o vertice B03-P-0619, de coordenadas N 
8.867.883,069 m. e E 767.535,180 m.; 200°29'57"- 28,24 m. ate o vertice B03-P-0618, de 
coordenadas N 8.867.856,613 m. e E 767.525,289 m.; 204°12'16" - 27,85 m., ate o vertice B03-
P-0617, de coordenadas N 8.867.831,212 m. e E 767.513,871 m.; 207°4Z21% 27 ,81 m., ate o 
vertice B03-P-0616, de coordenadas N 8.867.806,592 m. e E 767.500,942 m.; 210°27'09"-
27,65 m., ate o vertice B03-P-06 15, de coordenadas N 8.867.782,754 m. e E 767.486,927 m.; 
215°01'17"- 27 ,97 m., ate o vertice B03-P-0614, de coordenadas N 8.867.759,849 m. e E 
767.470,876 m.; 219b39'55"- 27,53 m., ate o vertice B03-P-0613, coordenadas N 
8.867.738,656 m. E 767.453,303 m.; 221°44'42" - 27.77 m. ate o vertice B03-P-0612, de 
coordenadas N 8.867.717,935 m. E 767.434,812 m.; 233°21'59"- 233,13 m., ate o vertice B03-
P-0587, de coordenadas N 8.867.539,004 m e E 767.204,766 m.; 233°29'29% 28,20 m., ate o 
vertice B03-P-0586, de coordenadas N 8.867.522,229 m. e E 767.182,103 m.; 234°17'53"-
27,99 m., ate o vertice B03-P-0585, de coordenadas N 8.867.505,894 m. e E 767.159,372 m; 
235°52'09" - 28,22 m., ate o vertice B03-P-0583, de coordenadas N 8.867.490,059 m. e E 
767.136,011 m.; 238°08'05" - 28, 14 m., ate o vertice B03-P-0582, de coordenadas N 
8.867.475,202 m. e E 767.112, 110 m.; 241°12'44"- 27,04 m., ate o vertice DVY-M-0284, de 
coordenadas N 8.867.462, 181 m. e E 767.088,413 m. cravado junto a referida faixa; deste, 
segue confrontando corn Lote 21A - Mat. 5.190 - Lot. Mangues, corn azimute de 350°50'04" e 
distancia de 227,51 m. ate o vertice B03-M-0181, de coordenadas N E .867.686,791 m. e E 
767.052,173 m.; deste, segue confrontando corn Lote 21 - Mat. 6.015 - Lot. Mangues, corn 
azimute de 350°44'28" e distancia de 962,47 m. ate o vertice CM4-M-0418, de coordenadas N 
868.636,719 m. e E 766.897,314 m.; deste, segue confrontando corn Lote 28 - Mat. 3.128 - Lot. 
Mangues, e om azimute de 10°54'34" e distancia de 2.396,78 m., ate o vertice B03-M-0259, 
coordenadas N t .870.990,179 m. e E 767.350,923 m.; ponto inicial da descricao dest 
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perimetro. Todas as coordenadas aqui descritas estao georreferenciadas ao Sistema 
Geodesico Brasileiro, a partir da estagao ativa da RBMC de BRASILIA, de coordenadas N 
8.234.747,341 m e E 191.901,220 m, e BOM JESUS DA LAPA, de coordenadas N 
8.534.062,652 m e E 670.991,851 m, e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 51° WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os 
azimutes e distancias, areas e perimetros foram calculados no piano de projegao UTM. 
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ANEXO II 

Copia da CCB 
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CEDULA DE CREDITO BANCARIO 
N.° 100114120007800 

I — PREAMBULO 

Quadro I - EMITENTE DA CEDULA DE CREDITO BANCARIO 
Raid° Social: VLI Multimodal S.A. 	 CNPJ/MF: 

42.276.907/0001-28 
Enderego: Avenida Graga Aranha, n.° 26, 30  andar (parte), Centro 
Cidade: Rio de Janeiro 	 Estado: RJ 	CEP: 20.030-001 
E-mail: pedro.azevedo@v1i-logistica.com 	Telefone: (11) 	5112-2427 

Quadro H- CARACTERiSTICAS DA CEDULA DE CREDITO BANCARIO 
VALOR DO PRINCIPAL: 

R$ 262.400.000,00 (duzentos 
e sessenta e dois milh6es e 
quatrocentos mil reais) 
("Valor do Principal") 

ENCARGOS: 

ATUALIZAcA0 MONETARIA 

Variagao acumulada do indice de 
remuneragao basica dos depositos 
em 	caderneta 	de 	poupanga 	livre 
(pessoa fisica), que atualmente é a 
Taxa Referencial — TR, 	divulgada 
pelo Banco Central do Brasil ("TR"), 

DATA DE EMISSAO: 

12 de dezembro de 
2014 

DATA DO DESEMBOLSO: 

22 de dezembro de 
2014 

VALOR LiQUIDO DO CREDITO: 

R$ 257.476.064,00 (duzentos 
e cinquenta e sete milhoes, 
quatrocentos e setenta e seis 
mil e sessenta e quatro reais), 
correspondentes 	ao 	Valor 
Principal deduzido dos tributos 
e 	encargos 	incidentes 	nos 
termos da Clausula 02 "Do 
Objeto, 	da 	Liberagao 	do 
Credito, das Condigoes para 
Eficacia e das Condigoes para 
Liberagao 	do 	Credito", 
observado o quadro "Tributos" 
abaixo 	("Valor 	Liquido 	do 

incidente mensalmente a partir da 
Data de Desembolso sobre o Valor 
Principal nao amortizado atualizado 
("Atualizagao  Monetaria"). 

LOCAL DE EMISSAO: 

. Cidade de Sao Paulo, 

PRAgA DE PAGAMENTO: 

Cidade de Sao Paulo, 
Estado de Sao Paulo 

Estado de Sao Paulo  
JUROS 

TAXA DE JUROS: a partir da Data de 
Desembolso, sobre o Valor Principal 
nao 	amortizado 	acrescido 	da 
Atualizagao Monetaria incidirao juros 
remunerat6rios a taxa de 	10,80% 
(dez 	inteiros 	e 	oitenta 	centesimos 
por 	cento) 	ao 	ano, 	capitalizada 
diariamente (dias corridos), de forma 
exponencial e cumulativa pro rata 
temporis, corn base em urn ano de 
360 	(trezentos 	e 	sessenta) 	dias 
desde a Data de Desembolso ate a 
data 	do 	efetivo 	pagamento desta 
Cedula ("Juros"). 

Credito"). 

TRIBUTOS: 

1.0.F: R$ 4.923.936,00 (quatro 
milhoes, novecentos e vinte e 
tres mil e novecentos e trinta e 
seis

ra  
reais

pago 	corn 	recursos 
) 

Se  
oriundos do desembolso, o 
CREDOR fara a retengao do 
imposto, 	liberando 	a 
EMITENTE 	o 	montante 
liquido. 

VENCIMENTO DESTA 
CEDULA: 

Conforme 	Anexo 	I, 
observadas 	as 
Clausulas "Da promessa 
de 	pagamento", 	"Do 
vencimento antecipado" 
e 	"Do 	Pagamento 
Antecipado". 

Para os fins desta Cedula, "Dia Otil" 
significa todo e qualquer dia Otil que 
nao seja sabado, domingo ou feriado 
nacional 	declarado. 	Considerar-se- 
ão prorrogados os prazos referentes 

INSTRUMENTO: CCB-100114120007800 
AUTENTICA00 (SIM-II): 233C492D-38B7-476F-8925-D124C15DBCCF 
ITAU _CRI _CCB _AGENCIA /RS _VLI 

Pagina 1 de 36 



ao 	pagamento 	de 	qualquer 
obrigacao pecuniaria relativa a esta 
Cedula, 	sem 	que 	haja 	qualquer 
acrescimo 	aos 	valores 	a 	serem 
pagos, 	ate 	o 	primeiro 	Dia 	Otil 
imediatamente subsequente, caso a 
respective data de vencimento nao 
seja Dia Otil. 

Des pesas: 
Despesas de registro e formalizacao 
desta Cedula conforme Clausula 13 
"Despesas". 

DIA Do Ws Do 
REAJUSTE Do VALOR Do 

PRINCIPAL: 

Todo dia 04. 

Quadro III — GARANTIAS 
1) AVALISTA E COOBRIGADO: 

Razao Social: VLI S.A. ("Avalista Coobriciado") CNPJ/MF: 
12.563.794/0001-80 

Enderego: Rua Helena, n.° 235, 50  andar, Vila Olimpia 
Cidade: Sao Paulo Estado: SP CEP: 04.552-050 
E-mail: pedro.azevedo@v1i-logistica.com  Telefone: (11 5112-2427 

Quadro IV - CONTA CORRENTE DA EMITENTE — DEBIT° 
Banco 
Rat) Unibanco S.A. — N.° 341 

Agencia 
0911 

Ntimero da Conta Corrente 
11317-3 

Quadro V - CONTA CORRENTE PARA LIBERAgA0 
Banco 
ItaCt Unibanco S.A. — N.° 341 

Agenda 
0911 

Niimero da Conta Corrente 
11317-3 

Quadro VI— FINALIDADE DA UTILIZAc Ao DOS RECURSOS 
Financiamento direto de todos os custos envolvidos na construcao de dois galpoes logisticos 
("EMPREENDIMENTOS") nos terrenos objetos das matriculas n.° 484 e n.° 56.003 do Carton° 
de Registro de Imoveis de Palmeirante, Estado de Tocantins, e Carton° de Registro de Imoveis 
da Comarca de Porto Nacional, Estado de Tocantins, respectivamente, conforme descritos no 
Anexo II desta Cedula (conforme definido abaixo) ("IMOVEIS"), incluindo o reembolso de 
gastos, despesas e/ou divides incorridos a partir de 18 de setembro de 2014, em decorrencia 
dos Empreendimentos, se houver, desde que devidamente comprovados pela EMITENTE, e o 
pagamento futuro de gastos, despesas e/ou divides a serem incorridos em decorrencia dos 
Empreendimentos ("FINANCIAMENTO"). 

Quadro VII— CONSIDERANDOS 

CONSIDERANDO QUE: 

(a) a Emitente é a legitima proprietaria dos Imoveis; 	 , 

(b) os Imoveis sao compativeis corn os Empreendimentos, já que (i) a decisao do Processo 
Administrativo n.° 54400.000387/2014-24 de 30 de abril de 2014 e a decisao do 
Processo Administrativo n.° 54.400.000.386/2014-80 de 29 de abril de 2014 do Institut° 
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Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria (INCRA) cancelaram o cadastro dos 
Imoveis na categoria rural, e (ii) a Lei Municipal de Palmeirante n.° 202/2014 e o Alvara 
de Transformacao de Area Rural em Area Urbana n.° 056/2014, fornecido pela 
Prefeitura Municipal de Porto Nacional em 04 de setembro de 2014, declararam a 
alteracao do uso dos Imoveis; 

(c) a fim de viabilizar os Empreendimentos, a Emitente pretende obter financiamento junto 
ao Ita6 Unibanco S.A., instituicao financeira privada com endereco na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, n.° 3500 , 10, 2°, 3° (parte), 4° e 50  andares, na Cidade de Sao 
Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 60.701.190/4816-09 ("Rai 
Unibanco" ou, assim coma qualquer endossatario ou cessionario desta Cedula, o 
"CREDOR"),  e o ltaU Unibanco pretende conceder financiamento nos termos desta 
Cedula de Credito Bancario n.° 100114120007800 ("CEDULA"); 

(d) por meio do Instrumento Particular de Emissao de Cedula de Credito Imobiliario Integral, 
Sem Garantia Real Imobiliaria, sob a Forma Escritural, celebrado nesta data ("Escritura 
de Emissao") entre o [tau Unibanco e a Oliveira Trust Distribuidora de Thulos e Valores 
Mobiliarios S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 36.113.876/0001-91, nos termos da Lei 
n.° 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada ("Lei n.°10.931"), o ltaU Unibanco 
emitira, fiesta data, 1 (uma) Cedula de Credit° Imobiliario para representar a 
integralidade dos direitos de credito decorrentes desta Cedula ("CCI"); 

(e) por meio do Instrumento Particular de Cessao de Creditos Imobiliarios e Outras 
Avencas, a ser celebrado entre o Ita6 Unibanco e a Cessionaria ("Contrato de Cessao"), 
a CCI sera cedida a RB Capital Companhia de Securitizacao, sociedade por acties corn 
sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 50  andar, 
parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.773.542/0001-22 ("SECURITIZADORA")  e por 
esta vinculada a116' (centesima decima sexta) serie da 1' (primeira) emissao de 
certificados de recebiveis imobiliarios da Securitizadora ("CRI" e "Emiss5o dos CRI", 
respectivamente), conforme "Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da 116' 
Serie da la Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB Capital 
Companhia de Securitizacao" ("Termo de Securitizacao") que sera celebrado entre a 
Securitizadora e a Oliveira Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., na 
qualidade de agente fiduciario da Emissao dos CRI, as quais serao objeto de oferta 
publica de distribuicao, corn esforcos restritos de distribuicao, nos termos da Instrucao 
da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 
alterada ("Oferta Restrita" e "Instrucao CVM 476", respectivamente), a ser intermediada 
pelo Banco Rail BBA S.A., nos termos do Contrato de Coordenacao, Colocacao e 
Distribuicao PUblica, corn Esforcos Restritos de Distribuicao, de Certificados de 
Recebiveis Imobiliarios, sob o Regime de Garantia Firme, da 116a Serie da 1' Emissao 
de Certificados de Receblveis Imobiliarios da RB Capital Companhia de Securitizacao 
("Contrato de Distribuicao"), a ser celebrado entre o Banco !tau BBA S.A. ("Coordenador 
[icier") e a Securitizadora; 

(f) a Securitizadora é uma companhia securitizadora de creditos imobiliarios, devidamente 
registrada na CVM, nos termos da Instrucao da CVM n.° 414 de 30 de dezembro de 
2004, conforme alterada ("Instrucao CVM 414"), e tern por objeto social a aquisicao e a 
posterior securitizacao de creditos imobiliarios, nos termos da Lei n.° 9.514, de 20 de 
novembro de 1997, conforme alterada ("Lei 9.514/1997"); 

(g) as Partes reconhecem que a presente Cedula integra urn conjunto de negociaceies para 
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a emissao dos CRI que envolve ainda as seguintes instrumentos ("Documentos da 
Operacao"): (i) a Escritura de Emissao; (iii) o Contrato de Cessao; e (iv) o Termo de 
Securitizacao; e 

(h) 	a EMITENTE resolve emitir esta Cedula nos termos e condicoes abaixo. 

II. CLAUSULAS  

CLAUSULA 01. Da promessa de pagamento — A EMITENTE, qualificada no Quadro I 
do Preambulo acima (doravante designada "EMITENTE"),  pagara na Praca de Pagamento 
(indicada no Quadro II acima) por esta Cedula, emitida nos termos da legislacao entao 
vigente, ao ItaU Unibanco, ou a sua ordem, nas datas e momentos dispostos nesta Cedula, 
no Preambulo e em seu Anexo I ("DATAS DE PAGAMENTO"),  a divida em dinheiro, certa, 
liquida e exigivel, correspondente ao Valor do Principal desta Cedula conforme indicado no 
Quadro II do preambulo desta Cedula, acrescido da Atualizacao Monetaria, dos Juros e dos 
demais encargos, tributos e despesas acordados nos termos desta Cedula ("DIVIDA"), 
observado o disposto nas demais Clausulas abaixo discriminadas. 

CLAUSULA 02. 	Condigoes para a liberagao do Financiamento — Sem prejuizo 
das demais condicOes previstas nesta Cedula, a liberacao do Financiamento, no Valor do 
Principal, pelo CREDOR a EMITENTE, nos termos aqui acordados, fica condicionada ao 
cumprimento, a criterio do CREDOR, das condicaes precedentes indicadas abaixo 
("Condicionantes"): 

a) negociacao, preparacao e formalizacao pela EMITENTE e pelo AVALISTA 
COOBRIGADO de toda a documentacao necessaria a emissao desta Cedula e 
Emissao dos CRI em forma e substancia satisfatOrias ao CREDOR e ao Mattos Filho, 
Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, assessor legal da operacao ("Assessor 
Legal") (notadamente o registro junto ao Registro de Titulos e Documentos da 
localidade da sede das partes e, se for o caso, o registro junto ao Registro Geral de 
Imoveis das localidades onde se encontram as Imoveis), incluindo, mas nao limitado, 
esta Cedula, a CCI, o Contrato de Cessao e o Termo de Securitizacao), sem prejuizo 
de outras condicoes que vierem a ser estabelecidas pela CETIP S.A. — Mercados 
Organizados ("CETIP"), CVM ou qualquer orgao governamental regulador ou 
autorregulador; 

b) obtencao pela EMITENTE, pelo AVALISTA COOBRIGADO e par suas respectivas 
afiliadas, conforme o caso, de todas as autorizacoes e aprovacties que se fizerem 
necessarias a realizacao, efetivacao, formalizacao, liquidacao, boa ordem e 
transparencia dos negOcios juridicos descritos nesta Cedula, incluindo, mas nao se 
limitando a aprovacoes societarias, governamentais, regulatOrias, de terceiros, 
credores e/ou socios, sendo certo que a legal opinion mencionada no item "i" abaixo 
nao podera canter qualquer ressalva, premissa ou apontamento corn relacao a 
obtencao de tais aprovacoes; 

c) nao ocorrencia de qualquer dos eventos de vencimento antecipado estabelecidos nos 
Documentos da Operagao; 

d) fornecimento, pela EMITENTE, pelo AVALISTA COOBRIGADO e par suas 
respectivas afiliadas, em tempo habil, ao CREDOR e ao Assessor Legal, de todas as 
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informagoes corretas, completas e necessarias a emissao desta Cedula e para 
Emissao dos CRI; 

e) 	manutencao de toda a estrutura de contratos e demais acordos existentes e relevantes 
que dao a EMITENTE, ao AVALISTA COOBRIGADO e suas afiliadas condicao 
fundamental de funcionamento; 

verificacao de que todas e quaisquer obrigacoes pecuniarias assumidas pela 
EMITENTE, pelo AVALISTA COOBRIGADO e suas afiliadas, perante o CREDOR e 
suas respectivas afiliadas, advindas de quaisquer contratos, termos ou compromissos, 
estao devida e pontualmente adimplidas; 

g) a contratacao e remuneracao pela EMITENTE e/ou pelo AVALISTA COOBRIGADO, 
conforme o caso, de todos os prestadores de servicos necessarios para a estruturacao 
e execucao da Emissao dos CRI, inclusive, mas sem se limitar, do Assessor Legal, da 
Securitizadora, da instituicao custodiante da CCI e do agente fiduciario dos CRI; 

h) conclusao do levantamento de informacoes e do processo de due diligence da 
EMITENTE e dos Imaveis, em termos satisfat6rios, a exclusivo criterio do CREDOR e 
do Assessor Legal, conforme padrao usualmente utilizado pelo mercado de capitals 
em operacoes deste tipo; 

i) encaminhamento, pelo Assessor Legal, e aceitacao, a exclusivo criterio do CREDOR, 
da redacao final da legal opinion que devera ser emitida pelo Assessor Legal em 
conclusao aos procedimentos descritos na alinea "h" acima; 

j) registro para colocagao e negociacao da CCI e dos CRI junto a CETIP; 

k) registro do Contrato de Cessao nos Cartorios de Registro e Titulos competentes; 

I) 	nao ocorrencia de alteracao adversa nas condicoes economicas, financeiras, 
reputacionais ou operacionais da EMITENTE, do AVALISTA COOBRIGADO e de 
suas afiliadas, a exclusivo criterio do CREDOR; 

m) constatacao de que todas as declaragoes feitas pela EMITENTE e pelo AVALISTA 
COOBRIGADO constantes nesta Cedula e nos demais Documentos da Operacao 
sejam verdadeiras e corretas; 

n) constatacao de que os documentos apresentados pela EMITENTE, pelo AVALISTA 
COOBRIGADO e por suas afiliadas nao contenham impropriedades que possam 
prejudicar a regularidade da emissao desta Cedula e/ou o que esta estabelecido nos 
Documentos da Operacao; 

o) recolhimento, pela EMITENTE, pelo AVALISTA COOBRIGADO ou suas afiliadas, de 
quaisquer taxas ou tributos incidentes sobre o registro da emissao desta Cedula e da 
Emissao dos CRI; 

la) rigoroso cumprimento pela EMITENTE, pelo AVALISTA COOBRIGADO e suas 
afiliadas da legislacao ambiental e trabalhista em vigor, adotando as medidas e noes 
preventivas ou reparatOrias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ao meio 
ambiente e a seus trabalhadores decorrentes das atividades descritas em seu objeto 
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social. A EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO obrigam-se, ainda, a proceder a 
todas as diligencias exigidas para suas atividades economicas, preservando o meio 
ambiente e atendendo as determinacoes dos Orgaos Municipais, Estaduais e Federais 
que, subsidiariamente, venham a legislar ou regulamentar as normas ambientais em 
vigor; e 

q) nao ocorrencia de qualquer dos eventos previstos na Clausula 10 - "Do vencimento 
antecipado". 

Paragrafo Clnico - Caso qualquer das Condicionantes nao sejam atendidas pela 
EMITENTE em ate 01 (urn) Dia Otil antes da Data do Desembolso, o CREDOR, a seu 
exclusivo uteri°, podera nao liberar o Financiamento e resolver esta Cedula de pleno 
direito, independente de qualquer aviso, notificacao ou interpelacao. 

CLAUSULA 03. 	Do objeto e liberagao do Financiamento — 0 objeto desta 
Cedula é a concessao, pelo CREDOR, do Financiamento a EMITENTE, exclusivamente 
para a finalidade prevista no Quadro VII supra indicado, cujo cumprimento devera ser 
comprovado pela EMITENTE, conforme disposto na Clausula 18. 

Paragrafo Primeiro — A realizacao dos Empreendimentos sera executada dentro das 
normas pr6prias para obras dessa natureza e conforme indicado nos documentos relativos 
aos Empreendimentos, que deverao ficar arquivados em poder da EMITENTE. 

Paragrafo Segundo — 0 Valor Liquido do Credito mencionado no Pre8mbulo sera creditado 
diretamente na Conta Corrente para Liberac8o de titularidade da EMITENTE indicada 
conforme o Quadro V do Preambulo. 0 credit() sera feito atraves de transferencia e/ou TED 
(Transferencia Eletronica Disponlvel) realizada pelo CREDOR, ou por outra forma permitida 
ou nao vedada pelas normas entao vigentes. 

Paragrafo Terceiro — Desde que observados os termos desta Cedula e cumpridas as 
instrucoes da EMITENTE indicadas no Paragrafo Segundo desta Clausula, a transferencia 
efetuada pelo CREDOR a credit° da EMITENTE, nos termos do Paragrafo Segundo desta 
Clausula ou mediante utilizacao de outros meios legais de transferencia, caracterizarao a 
utilizacao do Financiamento ora contratado pela EMITENTE. 

CLAUSULA 04. Verificagao e Acompanhamento dos Empreendimentos - As 
verificacoes realizadas pelo agente de fiscalizacao, nos termos da Clausula 10, alinea "p", 
nao atestar5o a qualidade ou a solidez das obras executadas nos Empreendimentos, nao 
respondendo o CREDOR perante qualquer pessoa caso as obras apresentem qualquer tipo 
de \tido ou defeito. 

CLAUSULA 05. Atualizacao do Saldo Devedor, Amortizagdo, Juros, Encargos e 
Dernais Acrescimos Financeiros - 0 saldo devedor das obrigacoes da EMITENTE 
decorrentes desta Cedula sera atualizado monetariamente mensalmente, conforme formula 
abaixo definida, por meio da Atualizacao Monetaria indicada no Quadro II do Preambulo, a 
partir da data da Data do Desembolso. Alem disso, serao devidos, pela EMITENTE ao 
CREDOR, os respectivos Juros, conforme indicados no Quadro II do Preambulo desta 
Cedula, que incorrerao mensalmente sobre o saldo devedor atualizado das obrigagoes da 
EMITENTE decorrentes desta Cedula, conforme formula abaixo: 

Ca/cub o da Atualizacao Monetaria: 
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VNa = VNb x C 

onde: 

VNa = Saldo do Valor do Principal desta Cedula atualizado, calculado corn 8 (oito) casas 
decimais, sem arredondamento; 

VNb = Saldo do Valor do Principal desta Cedula na Data de Desembolso, ou ap6s 
incorporacao de Juros ou na Ultima Data de Pagamento, conforme as datas na coluna 
"Datas de Pagamento" da tabela constante do Anexo I desta Cedula, calculado corn 8 (oito) 
casas decimals, sem arredondamento. 

C = Fator resultando do produtorio das TR's utilizadas, calculado corn 8 (oito) casas 
decimals, sem arredondamento, apurado da seguinte forma: 

C 

Onde, 

11 
TRk T—F 

dup 
)entuf 

k —1 iktoo -I- 

n = Wilmer° total de TR's consideradas entre a Data de Desembolso ou a Ultima Data de 
Pagamento e a data de atualizacao, pagamento ou vencimento. 

TRk= Taxas Referenciais (TR's) referentes ao dia 04 (quatro) de cada mes, divulgadas pelo 
Banco Central do Brasil. A primeira TRk sera aquela vigente entre as dias 04 de dezembro 
de 2014 e 04 de janeiro de 2015 e, assim, por diante mensalmente para as periodos 
subsequentes. 

dup = NOrnero de Dias Oteis entre a Data de Desembolso (exclusive) e a Data de 
Pagamento ou data de calculo (inclusive) para o primeiro period°, ou, nos periodos 
subsequentes, a Ultima Data de Pagamento ou a data de inicio da vigencia da TRk (qual 
seja o dia 04 de cada mes), conforme aplicavel (exclusive) e a proxima Data de Pagamento, 
a data final de vigencia da TRk ou data de calculo, conforme aplicavel (inclusive), sendo 
"dup" urn niimero inteiro. 

dut = Numero de Dias Oteis do period° de vigencia da TRk, sendo "dut" urn niimero 
inteiro. 

Ca/cub o dos Juros: 

 

  

Ji = VNa x (Fator de Juros - 1) 
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Onde, 

Ji = Valor unitario da i-esima parcela de Juros acumulados no period°, calculado corn 8 
(oito) casas decimals, sem arredondamento. 

VNa = Conforme definido anteriormente. 

Fator de Juros = Fator de juros fixos (ou spread), calculado corn 9 (nove) casas decimais, 
corn arredondamento, parametrizado conforme definido a seguir: 

\dcp]

Fator de Juros =[(i +1)360 

Onde, 

i = Taxa de Juros de 10,8000% (dez inteiros e oitenta centesimos por cento) na base 
exponencial 360 (trezentos e sessenta) dias corridos. 

DCP = NOmero de Dias Corridos entre a Data de Desembolso (exclusive) e a primeira Data 
de Pagamento (inclusive) para o primeiro period°, ou entre a Ultima Data de Pagamento 
(exclusive), para os demais periodos, e a proxima Data da Pagamento (inclusive) ou a data 
de calculo, conforme as datas na coluna "Datas de Pagamento" da tabela constante do 
Anexo I desta Cedula. 

Ca/cub o da Amortizacao: 

Aai = VNa x Tai 
Onde, 

Aai = Valor unitario da i-esima parcela de amortizacao, calculado corn 8 (oito) casas 
decimals, sem arredondamento. 

VNa = Conforme definido anteriormente. 

Tai = 	Taxa da i-esima parcela de amortizacao, informada corn 11 (onze) casas 
decimals, sem arredondamento, conforme os percentuais informados na coluna "Taxa de 
Amortizacao - Ta" da tabela constante do Anexo I desta Cedula. 

Ca/cub o da Parcela: 

Pi = Aai + Ji 
Onde, 

Pi = Valor da i-esima parcela. 

Aai = Conforme definido anteriormente. 
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Ji = Conforme definido anteriormente. 

Paragrafo Primeiro - No caso de extingao da TR ou caso a TR deixe de ser o indice 
aplicavel aos depositos de poupanga, adotar-se-a, coma parametro de atualizagao para as 
efeitos desta Cedula, o Indice que vier a ser usado para reajuste da caderneta de poupanga 
livre (pessoa fisica). No caso da exting5o da caderneta de poupanga livre (pessoa fisica), 
adotar-se-a, coma parametro de atualizagao para as efeitos desta Cedula, o investimento 
que for expressamente indicado por lei ou pelo governo federal para tomar o seu lugar, ou, 
na falta de investimento que o substitua, o indice de atualizag5o monetaria que vier a ser 
fixado por lei ou pelo governo federal. 

Paragrafo Segundo - A atualizagao prevista nesta Clausula sera aplicada sobre o saldo 
devedor imediatamente antes da imputag5o de qualquer pagamento realizado pela 
EMITENTE. 

Paragrafo Terceiro - Caso haja qualquer pagamento em data anterior a data prevista para 
a atualizag5o monetaria, o saldo devedor sera atualizado, desde a Ultima data de 
atualizagao ate a data da realizagao do pagamento, de acordo corn o criteria "pro rata die". 

Paragrafo Quarto - Para os fins desta Cedula, saldo devedor significa o montante do 
Financiamento efetivamente liberado, atualizado monetariamente, na forma prevista nesta 
Clausula, e acrescido dos Juros e demais encargos que sobre ele incidirem e ainda n5o se 
tenham vencido, e diminuido dos valores ja pagos a titulo de Juros e Amortizagao. 

Paragrafo Quinto - Caso haja qualquer pagamento em data anterior a data prevista para a 
incidencia dos juros, sobre o saldo devedor devidamente atualizado incidirao Juros, desde a 
data de vencimento da Ultima prestagao de juros ate a data da realizag5o do pagamento, 
tambern de acordo corn o criteria "pro rata die", utilizando-se, para tanto, fator de juros 
calculado corn base na Clausula 05 acima. 

Paragrafo Sexto - Havera majoragao da remuneragao da taxa de juros incidente nesta 
Cedula sempre que houver majoragao na atual taxa de juros incidente sobre as dep6sitos 
das cadernetas de poupanga que atualmente e de 6,17% (seis inteiros e dezessete decimos 
por cento) ao ano, conforme determinado por autoridade monetaria, sendo certo que a 
majoragao na remunerag5o sera nos mesmos nOmeros de pontos percentuais 
correspondentes a majoragao da taxa de juros incidente sobre as depositos em caderneta 
de poupanga (pessoa fisica). 

Paragrafo Setimo - Sera de inteira e exclusiva responsabilidade da EMITENTE, quando for 
o caso, o pagamento do Imposto sobre Operagoes Financeiras - 10F, incidente sobre o 
credit° aberto nesta Cedula. 

Paragrafo Oitavo - 0 valor total do IOF para esta operag5o, quando for o caso, sera 
apurado em face da legislag5o vigente na data da assinatura desta Cedula, ou na 
distribuig5o das parcelas do cronograma de liberag5o durante a vigencia desta Cedula, se 
aplicavel. 

CLAUSULA 06. 	Da forma de pagamento — A EMITENTE pagara toda a Divida 
devida nas respectivas DATAS DE PAGAMENTO obrigatoriamente por meio de debito na 
conta mencionada no Quadro IV do Preambulo e mantida junto ao CREDOR. 
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Paragrafo Primeiro — Para as fins do disposto no caput desta Clausula, a EMITENTE 
desde já autoriza o CREDOR (no exercicio das fungoes descritas neste paragrafo, 
doravante denominado "AGENTE DE COBRANQA"),  exclusivamente para os fins indicados 
nesta Cedula, em carater irrevogavel e irretratavel, a efetuar as devidas movimentagoes na 
referida conta corrente, quando esta apresentar saldo suficiente, de modo a transferir ao 
CREDOR as valores necessarios a liquidagao do saldo devedor vencido pela EMITENTE 
decorrente desta Cedula. 

Paragrafo Segundo - Caso o CREDOR indique um terceiro coma agente de cobranga, o 
Credor continuara responsavel pelas atribuigoes de Agente de Cobranga desta Cedula, 
observado o disposto na Clausula 21. A EMITENTE nao sera responsavel par quaisquer 
custos e despesas incorridos pelo Agente de Cobranga no exercicio de suas atribuigoes. 

Paragrafo Terceiro - Caso as fungoes de Agente de Cobranga venham a ser atribuidas a 
outra instituigao que nao o CREDOR, sem prejuizo do disposto neste paragrafo, a 
EMITENTE obriga-se a sempre efetuar as pagamentos devidos nas epocas das respectivas 
DATAS DE PAGAMENTO, na conta que for expressamente indicada pelo CREDOR em 
conjunto corn o nova Agente de Cobranga, desde que devidamente informada cam 
antecedencia minima de 5 (cinco) dias contados da pr6xima DATA DE PAGAMENTO. 

Paragrafo Quarto - Qualquer recebimento de parcela fora do prazo avengado constituira 
mera tolerancia, e nao afetara as DATAS DE PAGAMENTO ou as demais itens e condigoes 
desta Cedula, nem importara em novagao ou modificagao do quanto ora acordado, inclusive 
quanta aos encargos resultantes da mora. 

Paragrafo Quinto — 0 pagamento antecipado desta Cedula podera ser feito pela 
EMITENTE, de forma integral ou parcial, observado o disposto na Clausula 16 - "Do Valor 
do Pagamento Antecipado" desta Cedula. 

CLAUSULA 07. 	0 CREDOR coloca a disposigao da EMITENTE extratos ou 
planilha de calculo que serao considerados partes integrantes desta Cedula. Os extratos e 
planilhas de calculos sera° enviados a EMITENTE em ate 2 (dais) Dias Uteis contados a 
partir de sua solicitagao. 0 CREDOR podera enviar, a EMITENTE, referidas planilhas de 
calculos e extratos mesmo que nao tenha recebido qualquer solicitagao de envio. 

Paragrafo Onico — A EMITENTE E 0 AVALISTA COOBRIGADO RECONHECEM QUE OS 
EXTRATOS DA CONTA CORRENTE DA EMITENTE ACIMA MENCIONADA E AS 
PLANILHAS DE CALCULO APRESENTADAS PELO CREDOR FAZEM PARTE DESTA 
CEDULA E QUE OS VALORES DELES CONSTANTES, SE APURADOS DE ACORDO 
COM ESTA CEDULA, SAO L1QUIDOS, CERTOS E DETERMINADOS. SE  A EMITENTE 
NAO CONCORDAR COM OS VALORES DE QUALQUER EXTRATO OU PLANILHA DE 
CALCULO, DEVERA COMUNICAR 0 FATO AO CREDOR POR ESCRITO. SE  A 
RECLAMAcA0 DEIXAR DE SER FEITA APOS DECORRIDOS 7 (SETE) DIAS DA 
CIENCIA DOS EXTRATOS E/OU DAS PLANILHAS DE CALCULO, ESTES 
CONSTITUIRAO PROVA DOCUMENTAL DA UTILIZAcAO, CERTEZA E LIQUIDEZ DO 
CREDITO. 

CLAUSULA 08. 	Da praga de pagamento — Na hipotese dos pagamentos devidos 
nao serem feitos par meio de debito em conta corrente ou TED, sem prejuizo das normas e 
regras legais aplicaveis, as pagamentos dos valores devidos em razao desta Cedula, 
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inclusive os acrescimos acima estipulados, deverao ser efetuados no endereco do 
CREDOR, ou em qualquer de suas filiais, diretamente para o mesmo ou a sua ordem. 

CLAUSULA 09. 	Das garantias — Para garantia do cabal cumprimento de todas as 
obrigagoes, principal e/ou acessoria, presente e/ou futura, incluindo no seu vencimento 
original ou antecipado, inclusive: (i) o Valor do Principal, acrescido da Atualizacao 
Monetaria, Juros e eventuais encargos moratorios, calculados nos termos desta Cedula; (ii) 
todos os acessorios ao principal, inclusive qualquer custo ou despesa incorrido pelo 
CREDOR em decorrencia de despesas judiciais e extrajudiciais e/ou, quando houver, 
honorarios advocaticios, verbas indenizatorias devidas diretamente pela EMITENTE no 
ambito de qualquer processo judicial, administrativo ou arbitral; e (iii) todas as despesas 
cujo pagamento seja de responsabilidade da EMITENTE, nos termos dos Documentos da 
Operacao ("Obriaacoes Garantidas"), o AVALISTA COOBRIGADO presta garantia 
fidejuss6ria, mediante a aposicao de sua assinatura no local abaixo indicado, consistente no 
aval prestado nesta Cedula, na condicao de coobrigados e solidariamente responsaveis 
entre si e corn a EMITENTE por todas as Obrigacoes Garantidas devidas pela EMITENTE, 
podendo o AVALISTA COOBRIGADO, a qualquer tempo, vir a ser chamado para honrar as 
Obrigacoes Garantidas de responsabilidade da EMITENTE, na eventualidade de a 
EMITENTE deixar, por qualquer motivo, de efetuar pontualmente os pagamentos devidos, 
renunciando expressamente a qualquer beneficio de ordem e beneficio de divisao entre o 
AVALISTA COOBRIGADO e a EMITENTE ("Aval"). 

Paragrafo Primeiro — 0 AVALISTA COOBRIGADO, na condicao de responsavel de forma 
solidaria, como principal pagador juntamente corn a EMITENTE perante o CREDOR, pelo 
cumprimento integral das Obrigagoes Garantidas de responsabilidade desta Ultima, assina a 
presente Cedula, a fim de apor o seu Aval. 0 AVALISTA COOBRIGADO declara estar 
ciente e aceita todos as termos, condicoes e responsabilidades advindas desta Cedula e 
dos demais Documentos da Operacao de que a EMITENTE e/ou o AVALISTA 
COOBRIGADO seja parte, sem a existencia de qualquer beneficio de ordem e beneficio de 
divisao entre o AVALISTA COOBRIGADO e a EMITENTE. 

Paragrafo Segundo — 0 presente Aval permanecera valid° ate a data em que for 
constatado pelo CREDOR, o cumprimento integral das Obrigacoes Garantidas, data na qual 
sera extinto, automaticamente, independente de aviso, notificacao ou interpelagao ("Data de  
Termino"). 

Paragrafo Terceiro — 0 AVALISTA COOBRIGADO concorda que nao exercera qualquer 
direito que possa adquirir por meio de sub-rogacao nos termos do Aval, nem devera o 
AVALISTA COOBRIGADO requerer qualquer contribuicao ou reembolso da EMITENTE 
corn relacao a qualquer Obrigacao Garantida feita nos termos desta Cedula ou qualquer 
outro Documento da Operacao de que a EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO seja 
parte, ate a Data de Termino. 

Paragrafo Quarto — 0 valor relativo as Obrigacoes Garantidas sera pago pelo AVALISTA 
COOBRIGADO no prazo de ate 3 (fres) Dias Uteis, contado a partir de comunicagao por 
escrito enviada pelo CREDOR informando a falta de pagamento de qualquer valor devido 
pela EMITENTE na data de pagamento respectiva, nos termos desta Cedula, incluindo, mas 
nao se limitando aos montantes devidos ao CREDOR a titulo de Valor do Principal, 
Atualizacao Monetaria, Juros ou encargos de qualquer natureza. Os pagamentos serao 
realizados pelo AVALISTA COOBRIGADO de acordo corn os procedimentos estabelecidos 
nesta Cedula. 
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Paragrafo Quinto — 0 AVALISTA COOBRIGADO expressamente renuncia aos beneficios 
de ordem, direitos e faculdades de exoneragao de qualquer natureza previstos nos artigos 
333, paragrafo Cinico, 364, 368 do Codigo Civil. 

Paragrafo Sexto — Nenhuma objecao ou oposicao da EMITENTE podera ser admitida ou 
invocada pelo AVALISTA COOBRIGADO corn o objetivo de escusarem-se do cumprimento 
de suas obrigacoes perante o CREDOR. 

Paragrafo Skim° — Todo e qualquer pagamento realizado pelo AVALISTA COOBRIGADO 
em relacao ao Aval ora prestado sera efetuado de modo que o CREDOR receba do 
AVALISTA COOBRIGADO os valores que seriam pagos caso o pagamento fosse efetuado 
pela propria EMITENTE, ou seja, livre e liquido de quaisquer tributos, impostos, taxas, 
contribuicoes de qualquer natureza, encargos ou retencOes, presentes ou futuros, bem 
como de quaisquer juros. 

Paragrafo Oitavo — Fica desde já certo e ajustado que a inobservancia, pelo CREDOR, dos 
prazos para execuc5o do Aval nao ensejara, sob hipOtese nenhuma, perda de qualquer 
direito ou faculdade aqui previsto, podendo o Aval ser excutido e exigido pelo CREDOR, 
judicial ou extrajudicialmente, quantas vezes forem necessaries ate a integral quitacao das 
Obrigacoes Garantidas, devendo o CREDOR, para tanto, notificar imediatamente a 
EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO. 

CLAUSULA 10. 	Do vencimento antecipado — A Divide contida na presente 
Cedula podera ser considerada antecipadamente vencida e desde logo exigivel, observado 
o disposto no paragrafo segundo abaixo, independentemente de qualquer notificacao 
judicial e/ou extrajudicial, na ocorrencia de qualquer dos seguintes casos, que as pages 
reconhecem, desde logo, serem causa direta para aumento indevido do risco de 
inadimplemento das obrigacoes assumidas pela EMITENTE e/ou pelo AVALISTA 
COOBRIGADO, tornando mais onerosa a obrigacao de concessao de credito assumida 
pelo CREDOR nesta Cedula: 

a) falta de cumprimento, pela EMITENTE e/ou pelo AVALISTA COOBRIGADO, no prazo 
e na forma devidos, de qualquer obrigacao pecuniaria contraida junto ao CREDOR em 
decorrencia desta Cedula; 

b) inadimplemento, pela EMITENTE e/ou pelo AVALISTA COOBRIGADO de qualquer 
obrigacao pecuniaria dos demais Documentos da Operacao de que a EMITENTE e/ou 
o AVALISTA COOBRIGADO sejam partes; 

c) descumprimento de qualquer obrigagao nao pecuniaria estabelecida nesta Cedula e 
nos demais Documentos da Operacao de que a EMITENTE e/ou o AVALISTA 
COOBRIGADO sejam pages, nao remediada no prazo de ate 5 (cinco) Dias Oteis a 
contar da data em que a EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO, conforme o 
caso, deveriam ter cumprido tal obrigacao; 

d) ocorrencia de: (i) liquidacao, dissolucao ou decretacao de falencia da EMITENTE e/ou 
do AVALISTA COOBRIGADO; (ii) pedido de autofalencia pela EMITENTE e/ou pelo 
AVALISTA COOBRIGADO; (iii) pedido de falencia da EMITENTE e/ou do AVALISTA 
COOBRIGADO formulado por terceiros; (iv) apresentacao de pedido, por parte da 
EMITENTE e/ou do AVALISTA COOBRIGADO, de piano de recuperacao extrajudicial 
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a seus credores, independentemente de ter sido requerida homologacao judicial do 
referido piano; ou (v) ingresso pela EMITENTE e/ou pelo AVALISTA COOBRIGADO 
em juizo corn requerimento de recuperacao judicial, independentemente de seu 
deferimento pelo juiz competente; 

e) protesto legitimo de Mut° contra a EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO, que 
afete substancialmente a sua capacidade de honrar esta Divida, por cujo pagamento a 
EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO seja responsavel, ainda que na 
condicao de garantidor, salvo se tal protesto for cancelado, suspenso ou se for 
realizado dep6sito em valor correspondente ou dada garantia em montante julgado 
suficiente pelo juizo dentro do prazo de ate 7 (sete) Dias Uteis, contados da data em 
que a EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO, conforme o caso, tiverem 
conhecimento de sua existencia; 

f) inadimplemento, nao sanado em urn prazo de 3 (fres) Dias Oteis, respeitados os 
prazos de cura do respectivo instrumento, de qualquer obrigacao pecuniaria no ambito 
de quaisquer contratos celebrados pela EMITENTE e/ou pelo AVALISTA 
COOBRIGADO, nao decorrentes desta Cedula e dos demais Documentos da 
Operacao de que a EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO sejam parte em 
valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhoes 
de reais); 

g) vencimento antecipado de qualquer obrigacao pecuniaria no Ambito de quaisquer 
contratos celebrados pela EMITENTE e/ou pelo AVALISTA COOBRIGADO, nao 
decorrentes desta Cedula e dos demais Documentos da Operacao, de que a 
EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO sejam parte em valor, individual ou 
agregado, igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhoes de reais); 

h) inadimplemento, nao sanado em urn prazo de 3 (tres) Dias Oteis, respeitados os 
prazos de cura do respectivo instrumento, de qualquer obrigagao pecuniaria no Ambito 
de quaisquer contratos celebrados pela EMITENTE e/ou pelo AVALISTA 
COOBRIGADO, nao decorrentes desta Cedula e dos demais Documentos da 
Operacao de que a EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO sejam parte corn o 
CREDOR; 

i) vencimento antecipado de qualquer obrigacao pecuniaria no ambito de quaisquer 
contratos celebrados pela EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO, nao 
decorrentes desta Cedula e dos demais Documentos da Operacao, de que a 
EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO sejam parte corn o CREDOR; 

cisao, fusao, incorporagao (incluindo incorporacao de acoes), alienagao, cessao ou 
transferencia de acoes do capital social da EMITENTE e/ou o AVALISTA 
COOBRIGADO ou qualquer outra forma de reorganizacao societaria envolvendo a 
EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO, sem previa aprovacao do CREDOR; 
exceto (i) operagoes entre as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo 
AVALISTA COOBRIGADO; e (ii) nos casos de alienagao, cessao ou transferencia de 
acoes do AVALISTA COOBRIGADO que estejam em conformidade corn o item "s" 
abaixo; 

k) mudanca ou alteracao no objeto social da EMITENTE e/ou do AVALISTA 
COOBRIGADO de forma a alterar as atuais atividades principals da EMITENTE e/ou 
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do AVALISTA COOBRIGADO, conforme o caso, ou agregar a essas atividades novos 
neg6cios que tenham prevalencia ou que possam representar desvios significativos e 
relevantes em relacao As atividades atualmente desenvolvidas, a criterio do CREDOR; 

I) 	for apurado qualquer descumprimento, falsidade, imprecisao, incorrecao ou omissao 
imputavel a EMITENTE e/ou ao AVALISTA COOBRIGADO, em qualquer declaracao, 
informacao ou documento que houver sido firmado, prestado ou entregue pela 
EMITENTE e/ou pelo AVALISTA COOBRIGADO, relativo a esta Cedula ou aos 
demais Documentos da Operacao de que a EMITENTE e/ou o AVALISTA 
COOBRIGADO sejam parte especialmente, mas sem se limitar, se (i) os recursos 
objeto desta Cedula nao forem integralmente aplicados no financiamento da 
construcao dos Empreendimentos, e, (ii) for dado aos Empreendimentos objeto do 
financiamento decorrente desta Cedula destinacao diversa daquela declarada pela 
EMITENTE e pelo AVALISTA COOBRIGADO, ou seja, que os Empreendimentos 
venham a ser caracterizados como industriais; 

m) inobservancia da Legislacao Socioambiental (conforme definida em abaixo), em 
especial, mas nao se limitando, a legislacao e regulamentacao relacionadas a sa0de e 
seguranca ocupacional e ao meio ambiente, bem como nao incentivo pela EMITENTE, 
pelo AVALISTA COOBRIGADO de qualquer forma, a prostituicao e ainda a nao 
utilizacao em suas atividades de mao-de-obra infantil e/ou em condicao analoga A de 
escravo; 

n) nAo renovacao, cancelamento, revogacao ou suspensao das autorizacoes, 
concessoes, subvencoes, alvaras ou licencas, inclusive as ambientais, exigidas para o 
regular exercicio das atividades desenvolvidas pela EMITENTE ou pelo AVALISTA 
COOBRIGADO nos Empreendimentos, de forma que possa impactar o cumprimento 
das obrigacoes desta Cedula; 

o) transferencia, cessao de qualquer forma ou promessa de cessao a terceiros, ela 
EMITENTE ou pelo AVALISTA COOBRIGADO, dos direitos e obrigacoes assumidos 
nos termos desta Cedula e nos demais Documentos da Operacao, sem o 
consentimento previo por escrito do CREDOR; 

13) se for constatado atraso no cronograma no fisico inicial das obras dos 
Empreendimento que consta do Anexo III a esta Cedula, superior A 6 (seis) meses, 
conforme relatorios realizados e enviados periodicamente pelo agente de fiscalizacao 
de obras; 

embargo por quaisquer das prefeituras competentes aos Empreendimentos; 

r) na hipotese de a EMITENTE, o AVALISTA COOBRIGADO ou suas partes 
relacionadas, tentarem ou praticarem qualquer ato visando anular, questionar, revisar, 
cancelar, descaracterizar ou repudiar, por meio judicial ou extrajudicial, esta Cedula, 
os demais Documentos da Operacao, qualquer das respectivas clausulas ou de 
qualquer outro contrato relativo a esta Cedula e/ou aos demais Documentos da 
Opera*); 

s) na hipotese de outro(s) acionista(s), que nao a Vale S.A., a Mitsui & CO. Ltd., o Fundo 
de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico (Fl-FGTS) e a Brookfield 
Infrastructure Fund II-A, LP., atinja(m) participacao acionaria corresponde a 50% +1 
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acao do AVALISTA COOBRIGADO, exceto se tais novas acionistas possuirem rating 
public° divulgados pela Moody's, Fitch ou Standard & Poor's igual ou superior a "brAA-
" e tenham limite de credit° corn o CREDOR para comportar as operacties do 
AVALISTA COOBRIGADO; 

t) 	nao observancia, pelo AVALISTA COOBRIGADO, dos seguintes indices financeiros, 
calculados corn base no balanco consolidado do AVALISTA COOBRIGADO, a ser 
verificados pelo CREDOR anualmente corn base nas informacoes anuais individuais 
consolidadas divulgadas regularmente pelo AVALISTA COOBRIGADO ("INDICES  
FINANCEIROS"): 

t.1) a companhia nao mantenha, em seu balanco consolidado, a partir de 31 de 
dezembro de 2017, o indice Divida Liquida pelo EBITDA inferior a (i) 4,0 (quatro) se o 
rating do AVALISTA COOBRIGADO divulgado pela Moody's, Fitch ou Standard & 
Poor's for igual ou superior a "brAA-"; (ii) 3,5 (tits inteiros e cinquenta decimos) se o 
rating do AVALISTA COOBRIGADO divulgado pela Moody's, Fitch ou Standard & 
Poor's for igual "brA+" ou "brA"; e (ii) 3,0 (hes) se o rating do AVALISTA 
COOBRIGADO divulgado pela Moody's, Fitch ou Standard & Poor's for igual ou 
inferior a "brA-"; 

t.2) Para fins do presente item, aplicar-se-ão as seguintes definicaes: 

"DiVIDA LiQUIDA" é o valor da Divida menos o valor de disponibilidades em caixa, 
aplicacoes financeiras e ativos decorrentes de instrumentos financeiros (derivativos) 
constantes nas demonstracoes financeiras do AVALISTA COOBRIGADO; 

"DiVIDA" é a soma dos emprestimos e financiamentos de curto e longo prazos, 
incluidos as titulos descontados corn regresso, leasings financeiros e as titulos de 
renda fixa nao conversiveis frutos de emissao pCiblica ou privada, nos mercados local 
ou internacional. lnclui tambem as passivos decorrentes de instrumentos financeiros 
(derivativos); 

"EBITDA" e entendido coma resultado acumulado do ano fiscal, antes do imposto de 
renda e contribuicao social, da depreciacao e amortizacao, do resultado financeiro, do 
Resultado Nao Operacional, da equivalencia patrimonial e da participacao de 
acionistas minoritarios; e 

"RESULTADO NAO OPERACIONAL" é venda de ativos; provisaes/reversoes de 
contingencias sem efeito caixa no curt° prazo; impairment e despesas pontuais de 
reestruturacao. 

Paragrafo Primeiro — Os valores mencionados nos itens "f" e "g" dessa Clausula sera() 
reajustados ou corrigidos anualmente pelo lndice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo 
— IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica ("IPCA"). 

Paragrafo Segundo — No caso de ocorr8ncia da hipOtese da alinea "q" acima, a 
EMITENTE devera notificar o CREDOR sobre o ocorrido, e tera 8 (oito) Dias Uteis a partir 
da referida notificacao para apresentar as providencias que serao tomadas para que o 
embargo aos Empreendimentos seja retirado. Somente apOs o referido prazo, o CREDOR 
podera decretar o vencimento antecipado desta Cedula. 
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CLAUSULA 11. Atraso de pagamento — Nao cumprida pontualmente qualquer das 
obrigacoes contidas nesta Cedula, inclusive na hipOtese de vencimento antecipado da 
mesma, ficara a EMITENTE constituida em mora, independentemente de vir esta a receber 
qualquer notificacao judicial e/ou extrajudicial por parte do CREDOR, de forma que a 
EMITENTE se compromete a pagar, durante o period° em atraso e sobre todos os valores 
devidos em virtude desta Cedula: 

a) juros remunerat6rios na mesma taxa constante no Pre8mbulo desta Cedula; 

b) juros moratorios a taxa efetiva de 1,0% (urn por cento) ao mes, calculados dia a dia; e 

c) multa moratOria de 2% (dois por cento), calculada sobre as quantias em atraso 
reajustadas. 

Paragrafo Onico — Os encargos ora previstos, indicados nos itens acima serao calculados 
e capitalizados ate a liquidacao final da Divida. 

CLAUSULA 12. 	Honorarios advocaticios — No caso de haver necessidade do 
CREDOR cobrar qualquer Divida devida em razao desta Cedula, ainda que em habilitacao 
de credit() ou execucao contra devedor insolvente, a EMITENTE e o AVALISTA 
COOBRIGADO se obrigam a pagar ao CREDOR principal, juros, comiss6es, juros 
moratorios e quaisquer encargos e/ou despesas previstos nesta Cedula ou em lei, bem 
como dos honorarios eventualmente devidos aos advogados do CREDOR pela 
sucumbencia processual. 

CLAUSULA 13. 	Despesas — Correrao por conta da EMITENTE todas e quaisquer 
despesas e encargos ordinarios ou extraordinarios, especialmente, porem nao 
exclusivamente, as despesas corn a cobranca desta Cedula, reconhecimento de firmas e 
inscricoes e/ou registros cartorarios, bem como qualquer outra despesa que o CREDOR 
seja obrigado a arcar relativamente a esta Cedula ou a suas garantias. Essas despesas 
sera° pagas pela EMITENTE ao CREDOR em ate 10 (dez) Dias Uteis, a contar do 
recebimento, pela EMITENTE, do respectivo aviso de debit°, mediante comprovacao da 
despesa, sob pena de vencimento antecipado desta Cedula. 

CLAUSULA 14. Do Pagamento de Tributos — A EMITENTE e/ou o AVALISTA 
COOBRIGADO declaram-se cientes e concordam corn que o CREDOR possa repassar-
!hes e exigir o pagamento de quaisquer tributos, contribuicoes e/ou demais encargos que 
incidam sobre esta Cedula e/ou que venham a incidir no futuro, decorrente da existencia, 
aumento e/ou criacao desses mesmos tributos, contribuicoes e/ou demais encargos e/ou da 
criacao de outros tributos, contribuicoes e/ou demais encargos. Para tanto, a EMITENTE 
e/ou o AVALISTA COOBRIGADO desde já reconhecem como liquidos, certos e exigiveis 
todos e quaisquer valores que vierem a ser apresentados contra si pelo CREDOR 
pertinentes a esses tributos, contribuicoes e/ou demais encargos, os quais deverao ser 
liquidados, pela EMITENTE e/ou pelo AVALISTA COOBRIGADO, no prazo de 05 (cinco) 
Dias Oteis, contados da sua apresentacao, sob pena de vencimento antecipado desta 
Cedula e execucao das garantias. 

Paragrafo Primeiro - A EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO sera() responsaveis, 
de forma solidaria, pelo custo de todos os tributos, atuais ou futuros, incidentes na fonte 
sobre os pagamentos, remuneracao e reembolso devidos ao CREDOR. 
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Paragrafo Segundo - Todos os tributos, incluindo impostos, contribuicoes e taxas, bem 
como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir, inclusive em decorrencia 
da majoracao da aliquota ou base de calculo, corn fulcro em norma legal ou regulamentar, 
sobre os pagamentos feitos pela EMITENTE e/ou pelo AVALISTA COOBRIGADO ao 
CREDOR sera.° integralmente suportados pela EMITENTE e/ou pelo AVALISTA 
COOBRIGADO, conforme o caso, de modo que os referidos pagamentos devem ser 
acrescidos dos valores adicionais suficientes para que o CREDOR receba tais pagamentos 
liquidos de quaisquer tributos. Para fins da presente Clausula, sem prejuizo de quaisquer 
outros tributos que incidam ou venham a incidir sobre os referidos pagamentos, considerar-
se-ao os seguintes tributos: Impost° de Renda Pessoa Juridica — IRPJ, Impost° sobre 
Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, a Contribuicao ao Programa de Integragao Social 
e Formagao do Patrimonio do Servidor PUblico — PIS, a Contribuicao para o Financiamento 
da Seguridade Social — COFINS e Impost° sobre Operacoes Financeiras / Credit° — 10E-C, 
caso aplicavel. Da mesma forma, caso, por force de lei ou norma regulamentar, a 
EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO tenham que reter ou deduzir dos 
pagamentos feitos ao CREDOR, quaisquer tributos e/ou taxas, deverao acrescer a tais 
pagamentos valores adicionais de modo que o CREDOR receba os mesmos valores que 
seriam recebidos caso nenhuma retencao ou deducao fosse realizada (gross-up). Nesse 
sentido, a EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO serao responsaveis pelo custo de 
todos os tributos, incidentes sobre os pagamentos, remuneracao e reembolso devido ao 
CREDOR desta Cedula e/ou dos CRI nela lastreados. Os pagamentos decorrentes deste 
paragrafo efetuados pela EMITENTE nao dizem respeito aos tributos incidentes sobre o 
balanco do CREDOR (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins). 

Paragrafo Onico - A EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO reconhecem que as 
obrigagoes previstas nesta Clausula permanecerao validas epos o endosso desta Cedula ou 
a cessao da CCI para fins da Emissao dos CRI. 

CLAUSULA 15. 	Da compensagao de valores — 0 inadimplemento de qualquer 
obrigacao da EMITENTE decorrente desta Cedula enseja para o CREDOR a faculdade de 
promover a imediata execucao desta Cedula e das garantias constituidas ou vinculadas a 
Cedula, bem como outras que porventura gerem direitos sobre a Cedula, a fim de se 
ressarcir de seu credit°. 

Paragrafo Onico - Nenhuma das partes podera, a que titulo for, compensar valores, 
presentes ou futuros, independentemente de sua liquidez e certeza, decorrentes de 
obrigacoes devidas pela EMITENTE e/ou pelo AVALISTA COOBRIGADO em face do 
CREDOR ou a qualquer outra pessoa, inclusive o Agente de Cobranca, nos termos desta 
Cedula, ou qualquer outro instrumento juridic° ("Titulares de Credito"), contra qualquer outra 
obrigacao assumida pelos Titulares de Credit° em face da EMITENTE e/ou do AVALISTA 
COOBRIGADO. 

CLAUSULA 16. 	Do Valor do Pagamento Antecipado - 0 prazo das obrigagoes 
da EMITENTE decorrente desta Cedula foi estabelecido no interesse de ambas as partes, 
de forma que o pagamento antecipado, integral ou parcial, pela EMITENTE, inclusive na 
hipotese de vencimento antecipado, nos termos da Clausula 10 acima, e na hipOtese de 
pagamento antecipado mediante recebimento pelo CREDOR de recursos de outra 
instituicao financeira, constitui cumprimento de obrigacao fora do prazo e estara sujeita ao 
pagamento por parte da EMITENTE em favor do CREDOR do Valor do Pagamento 
Antecipado (conforme definida abaixo). As partes preestabelecem, assim, que na hipOtese 
de pagamento antecipado, que sera realizado em caso de declaracao de vencimento 

INSTRUMENTO: CCB-100114120007800 
AUTENTICA00 (SIM-II): 233C492D-3867-476F-8925-D124C15DBCCF 
ITAU _CRI _CCB _AGENCIA /RS _VLI 

Pagina 17 de 36 



antecipado ou que podera ser realizado apos o prazo de 36 (trinta e seis) meses contados 
da Data de Emissao, o saldo devedor na data do pagamento antecipado consistira no valor 
do principal nao amortizado, acrescido: (i) dos encargos pactuados nesta Cedula ate a data 
do pagamento antecipado e (ii) de prernio equivalente a 1,0% (urn por cento) ao ano, 
capitalizados exponencialmente na base de 360 (trezentos e sessenta) dias, calculado pelo 
prazo media ponderado remanescente da Divida, de acordo corn a formula abaixo ("VALOR  
DO PAGAMENTO ANTECIPADO"): 

mech0/3601 
Penalty Fee = SDa x ( 1+ 1,0 %)" 

Onde, 

SDa = Saldo do Valor do Principal desta Cedula na Data de Desembolso, ou apos 
incorporacao de Juros ou na Ultima Data de Pagamento, conforme as datas na coluna 
"Datas de Pagamento" da tabela constante do Anexo I  desta Cedula, calculado corn 8 (oito) 
casas decimais, sem arredondamento. 

Pzo Medio = considera-se prazo medio ponderado remanescente desta Cedula o prazo 
acumulado em dias corridos, corn base em urn ano de 360 dias, entre a data do efetivo 
pagamento e cada data de amortizacao prevista do Valor do Principal nao amortizado, 
devidamente atualizado monetariamente, ponderado pelo seu respectivo fluxo de 
amortizacao do Valor do Principal nao amortizado, devidamente atualizado monetariamente, 
dividido pela somatoria do fluxo de amortizacao do Valor do Principal nao amortizado 
atualizado remanescente. 

Paragrafo Onico — Pagamento Antecipado Facultativo - Nao obstante o disposto nesta 
clausula, é facultado a EMITENTE pagar antecipadamente quaisquer valores devidos em 
decorrencia desta Cedula somente a partir do 36° (trigesimo sexto) mes a contar da Data de 
Desembolso, ou seja, a partir do dia 22 de dezembro de 2017, desde que observadas as 
seguintes condicoes: 

a) A EMITENTE devera manifestar sua intencao de pagar antecipadamente esta Cedula 
corn uma antecedencia minima de 90 (noventa) dias contados da data do referido 
pagamento; 

b) As partes reconhecem que o pagamento antecipado de qualquer quantia prevista 
nesta Cedula constitui cumprimento de obrigacao fora do prazo acordado entre as 
partes. Desta maneira, alem do saldo devedor calculado nos termos desta clausula, as 
partes preestabelecem que, a titulo de indenizacao, sera devido pela EMITENTE ao 
CREDOR o Valor do Pagamento Antecipado; e 

c) 	Caso a EMITENTE nao notifique o CREDOR no prazo do item "a" acima, ou caso a 
notificacao seja feita em prazo inferior, o valor a ser pago a titulo de o Valor do 
Pagamento Antecipado sera acrescido de multa de 4,0% (quatro por cento) sobre o 
Valor do Pagamento Antecipado. 

CLAUSULA 17. 	Da tolerancia - A abstencao, pelo CREDOR, do exercicio de 
quaisquer direitos ou faculdades que the sao assegurados, em decorrencia de lei ou desta 
Cedula, ou a eventual concordancia corn atrasos no cumprimento das obrigacoes aqui 
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assumidas pela EMITENTE, nao implicarao em novacao, e nem impedirao o CREDOR de 
exercer, a qualquer momento, referidos direitos e faculdades. 

CLAUSULA 18. 	Das demais obrigagoes da EMITENTE: Observadas as demais 
obrigacoes previstas nesta Cedula, enquanto o saldo devedor da Divida nao for 
integralmente pago, a EMITENTE obriga-se, em carater irrevogavel e irretratavel, ainda, a: 

a) aplicar os recursos objeto do credit° concedido por meio dessa Cedula Unica e 
exclusivamente na construcao dos Empreendimentos, conforme o cronograma fisico 
inicial as obras dos Empreendimentos, constantes no Anexo Ill. Na hipOtese do 
CREDOR ser exigido por autoridade competente a comprovar a destinacao do 
Financiamento objeto desta Cedula para os fins previstos no Quadro VI do Preambulo 
acima, a EMITENTE enviara ao CREDOR os documentos e informacoes necessarios 
para a comprovacao da utilizacao da totalidade dos recursos desembolsados na forma 
aqui prevista em ate 15 (quinze) Dias Uteis contados da notificacao do CREDOR, Cu 
em prazo inferior, mediante a apresentacao quando da notificacao de documentos que 
comprove a referida exigencia pela referida autoridade, de modo a possibilitar o 
cumprimento tempestivo pelo CREDOR de quaisquer solicitacoes efetuadas por 
autoridades ou orgaos reguladores, regulamentos, leis ou determinacoes judiciais, 
administrativas ou arbitrais; 

b) manter, pelo prazo legal, urn arquivo completo da documentacao referentes aos 
servicos, obras e fornecimentos, corn registros precisos e atualizados de todos os 
custos, despesas, transacoes financeiras, recolhimento de tributos, bem como das 
transacoes referentes a eventuais subcontratacoes e obrigacoes relacionadas corn a 
execucao da obra. 0 CREDOR podera contratar urn agente vistor para verificar a 
documentacao e a EMITENTE devera apresentar a documentacao ao agente vistor ou 
ao CREDOR sempre que solicitado; 

c) arcar corn custo de todos os tributos, atuais ou futuros, incidentes na fonte sobre os 
pagamentos, remuneracao e reembolso devidos ao CREDOR, conforme indicado no 
Paragrafo Segundo da Clausula 14 acima; 

d) assumir a responsabilidade de manter constantemente atualizado e por escrito, junto 
ao CREDOR e ao Agente de Cobranca, seu endereco; 

e) responsabilizar-se pela veracidade e exatidao dos dados e informacties ora prestados 
e/ou enviados ao CREDOR; 

f) a entregar ao CREDOR, mediante solicitacao do CREDOR neste sentido e em data 
razoavelmente requerida pelo CREDOR, os documentos solicitados pelo CREDOR 
para atualizacao daqueles ja entregues, ou que venham a ser exigidos pelas normas 
vigentes ou em razao de determinacao ou orientacao de autoridades competentes; 

g) dar ciencia desta Cedula e de seus termos e condicoes aos seus administradores e 
fazer corn que estes cumpram e facam cumprir todos os seus termos e condicoes; 

h) informar ao CREDOR, qualquer descumprimento de qualquer de suas respectivas 
obrigacOes nos termos desta Cedula e dos demais Documentos da Operacao de que a 
EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO sejam parte, no prazo de ate 5 (cinco) 
Dias Oteis contados da data que tomar conhecimento de tal descumprimento; 
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i) utilizar os recursos recebidos em virtude desta Cedula exclusivamente para a 
finalidade prevista no Quadro VI do Preambulo desta Cedula; 

j) nao transferir as suas obrigacoes descritas nesta Cedula para terceiros sem o previa e 
expresso consentimento do CREDOR; 

k) cumprir rigorosamente a legislacao ambiental e trabalhista em vigor, adotando as 
medidas e acoes preventivas e/ou reparat6rias, destinadas a evitar e corrigir eventuais 
danos ao meio ambiente e a seus trabalhadores decorrentes de suas atividades; e 

I) proceder a todas as diligencias exigidas para suas atividades economicas, 
preservando o meio ambiente e atendendo as determinacoes dos Orgaos municipais, 
estaduais e federais que venham a legislar ou regulamentar as normas ambientais em 
vigor. 

CLAUSULA 19. Das demais obrigagoes do AVALISTA COOBRIGADO: Observadas as 
demais obrigacoes previstas nesta Cedula, enquanto o saldo devedor da Divida nao for 
integralmente pago, o AVALISTA COOBRIGADO obriga-se, ainda, a, conforme aplicavel: 

a) fazer corn que se aplique os recursos objeto do credit° concedido por meio dessa 
Cedula Unica e exclusivamente na construcao dos Empreendimentos, conformo 
cronograma fisico inicial as obras dos Empreendimentos, constantes no Anexo III. Na 
hipotese do CREDOR ser exigido por autoridade competente a comprovar a 
destinacao do Financiamento objeto desta Cedula para os fins previstos no Quadro VI 
do Preambulo acima, o AVALISTA COOBRIGADO enviara ao CREDOR os 
documentos e informacoes necessarios para a comprovacao da utilizacao da 
totalidade dos recursos desembolsados na forma aqui prevista em ate 15 (quinze) Dias 
Uteis contados da notificacao do CREDOR, ou em prazo inferior, mediante a 
apresentacao quando da notificacao de documentos que comprove a referida 
exigencia pela referida autoridade, de modo a possibilitar o cumprimento tempestivo 
pelo CREDOR de quaisquer solicitacoes efetuadas por autoridades ou orgaos 
reguladores, regulamentos, leis ou determinacoes judiciais, administrativas ou arbitrais; 

b) de forma solidaria junto a EMITENTE, pelo pagamento do custo de todos os tributos, 
atuais ou futuros, incidentes na fonte sobre os pagamentos, remuneracao e reembolso 
devidos ao CREDOR, conforme indicado no Paragrafo Segundo da Clausula 14 acima; 

c) assumir a responsabilidade de manter constantemente atualizado e por escrito, junto 
ao CREDOR e ao Agente de Cobranca, seu endereco; 

d) responsabilizar pela veracidade e exatidao dos dados e informacoes ora prestados 
e/ou enviados ao CREDOR; 

e) a entregar ao CREDOR, mediante solicitacao do CREDOR neste sentido e em data 
razoavelmente requerida pelo CREDOR, os documentos solicitados pelo CREDOR 
para atualizacao daqueles ja entregues, ou que venham a ser exigidos pelas normas 
vigentes ou em razao de determinacao ou orientacao de autoridades competentes; 

f) dar ciencia desta Cedula e de seus termos e condicoes aos seus administradores e 
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fazer corn que estes cumpram e facam cumprir todos os seus termos e condicoes; 

g) informar ao CREDOR, qualquer descumprimento de qualquer de suas respectivas 
obrigacoes nos termos desta Cedula e dos demais documentos celebrados no ambito 
desta operacao de que a EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO sejam parte, 
no prazo de ate 5 (cinco) Dias Oteis contados da data que tomar conhecimento de tal 
descumprimento; 

h) utilizer os recursos recebidos em virtude desta Cedula exclusivamente para a 
finalidade prevista no Quadro VI do Preambulo desta Cedula; 

i) nao transferir as suas obrigacOes descritas nesta Cedula para terceiros sem o previo e 
expresso consentimento do CREDOR; 

i) 
	cumprir rigorosamente a legislagao ambiental e trabalhista em vigor, adotando as 

medidas e acaes preventives e/ou reparat6rias, destinadas a evitar e corrigir eventuais 
danos ao meio ambiente e a seus trabalhadores decorrentes de suas atividades; e 

k) proceder a todas as diligencias exigidas para suas atividades econ6micas, 
preservando o meio ambiente e atendendo as determinacoes dos orgaos municipais, 
estaduais e federais que venham a legislar ou regulamentar as normas ambientais em 
vigor. 

CLAUSULA 20. Sistema de Informagoes de Credito (SCR) - A EMITENTE e o 
AVALISTA COOBRIGADO autorizam o CREDOR ate o vencimento desta Cedula a: 

a) fornecer ao Banco Central do Brasil (BACEN), para integrar o SCR, informacoes sobre 
o montante de suas divides a vencer e vencidas, inclusive as em atraso e as 
operacoes baixadas corn prejuizo, bem como o valor das coobrigacoes assumidas e 
das garantias prestadas, e 

b) consulter o SCR sobre eventuais informac6es existentes em nome da EMITENTE e do 
AVALISTA COOBRIGADO. 

Paragrafo Unico - A finalidade do SCR é prover o BACEN de informacoes sobre operacoes 
de credito para fins de supervisao do risco de credit° e intercambio de informacoes entre 
instituicoes financeiras. A EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO estao cientes de que 
a consulta ao SCR pelo CREDOR depende desta previa autorizacao e ratificam eventual 
consulta feita anteriormente para fins desta contratacao. A EMITENTE e o AVALISTA 
COOBRIGADO poderao ter acesso, a qualquer tempo, aos dados do SCR pelos meios 
colocados a sua disposicao pelo BACEN e, em caso de divergencia nos dados do SCR 
fornecidos pelo CREDOR, pedir a correcao, exclusao ou o registro de anotagao 
complementar, inclusive de medidas judiciais, mediante solicitacao escrita e fundamentada 
ao CREDOR. 

CLAUSULA 21. 	Cessao ou Endosso — Essa Cedula podera ser endossada a terceiros, 
sendo que o endossatario desta Cedula sub-roger-se-á automaticamente, a partir da data 
do endosso ou da data de cessao da Cedula, na titularidade de todas e quaisquer garantias 
desta Cedula, fazendo jus a todos os direitos e prerrogativas inerentes a esta Cedula e a 
tais garantias, como se seu titular originario fosse. 
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Paragrafo Primeiro - A EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO nao poderao transferir 
as suas obrigagOes descritas nesta Cedula para terceiros sem o previo e expresso 
consentimento do CREDOR. 0 CREDOR podera ceder esta Cedula ou os seus creditos 
imobiliarios dela decorrentes, juntamente corn todos os seus acessOrios, para quaisquer 
terceiros, sem a necessidade de anuencia previa da EMITENTE. A EMITENTE e o 
AVALISTA COOBRIGADO, desde ja, concordam corn a cessao desta Cedula, mediante 
seu endosso, pelo CREDOR, permanecendo obrigados, de forma solidaria, em carater 
irrevogavel e irretratavel, como principais pagadores, perante o endossatario desta Cedula, 
pelo integral cumprimento das obrigacoes aqui estabelecidas. 

Paragrafo Segundo - A EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO autorizam o CREDOR 
a fornecer aos potenciais interessados em adquirir esta Cedula todas as informacoes 
relatives a esta Cedula, seus Anexos, garantias e contratos acessorios, bem como todas as 
informacoes que o CREDOR tenha a respeito da EMITENTE e do AVALISTA 
COOBRIGADO e que sejam relevantes para a avaliacao do risco de credito da EMITENTE 
e do AVALISTA COOBRIGADO. 

Paragrafo Terceiro - No caso de endosso, esta Cedula podera ser registrada na CETIP no 
ambito do Sistema Nacional de Ativos ("SNA") ou outro sistema que venha a substitui-lo, 
hipotese em que o CREDOR devera figurar como instituicao registradora e depositaria da 
Cedula, responsavel por sua guarda fisica. Nesse caso, o endosso da Cedula sera feita 
eletronicamente, no SNA ou outro sistema que venha a substitui-lo. Assim, sera 
considerado legitimo titular dos creditos representados por esta Cedula (juntamente corn 
todos as seus acess6rios) aquela pessoa que conste do registro da CETIP como Ultimo 
beneficiario desta Cedula, o qual podera exercer todos as direitos, beneficios, prerrogativas 
e deveres do CREDOR decorrente desta Cedula. 

Paragrafo Quarto - Exceto se de outra forma informado a EMITENTE e ao AVALISTA 
COOBRIGADO, todos os pagamentos previstos nesta Cedula deverao ser feitos 
diretamente ao CREDOR. 

Paragrafo Quinto - Caso haja cessao desta Cedula pelo CREDOR, por meio de endosso, 
considerar-se-ão automaticamente transferidas todas as funcoes do CREDOR no ambito 
desta Cedula, para o respectivo endossatario ou a quem o cessionario expressamente 
indicar para figurar na posicao de credor. Nessa hip6tese, o CREDOR deixara de ter 
quaisquer direitos, poderes ou responsabilidades relativos as funcoes desta Cedula, 
inclusive de Agente de Cobranca, devendo as pagamentos ordinarios nas Datas de 
Pagamento e/ou extraordinarios desta Cedula serem realizados diretamente na conta 
corrente indicada pelo endossatario desta Cedula. 

CLAUSULA 22. A EMITENTE declare ao CREDOR, na data da assinatura desta Cedula, 
que: 

a) é uma sociedade por acoes devidamente constituida, validamente existente sob a 
forma de companhia fechada e em situacao regular segundo as leis da Reptblica 
Federative do Brasil; 

b) este autorizado a celebrar a presente Cedula nos termos aqui previstos, tendo 
realizado todos as atos societarios ou obtido todas as autorizacoes necessarias para 
tanto, conforme aplicavel; 
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c) este Cedula constitui uma obrigacao legal, valida e vinculante da EMITENTE, 
exequivel de acordo corn seus termos e condicoes aqui estabelecidos; 

d) a celebracao da presente Cedula e prestacao do Aval pelo AVALISTA 
COOBRIGADO: (i) nao violam nem violarao qualquer dispositivo legal; (ii) nao estao 
nem estarao em conflito corn o seu estatuto social ou outros documentos societarios 
da EMITENTE; ou (iii) nem nao estao nem estarao em conflito corn qualquer 
disposicao de qualquer outro contrato do qual a EMITENTE seja parte; 

e) conduz (incluidas nesta declaracao suas controladoras, controladas e coligadas) 
seus negocios e operacaes em cumprimento a todas as leis e regulamentos aplicaveis 
e esta devidamente qualificado ou registrado para o exercicio das suas atividade; 

o Financiamento concedido a EMITENTE e representado pela presente Cedula 
destina-se ao uso prOprio da EMITENTE (direta ou indiretamente) e exclusivamente 
finalidade prevista no Quadro VI do Preambulo acima; 

g) ate a presente data, nao teve, contra si, qualquer medida judicial ou extrajudicial ou 
arbitral que pudesse trazer implicacoes A Cedula ou aos creditos imobiliarios por ela 
representados, incluindo, mas nao se limitando, em que fosse pleiteada (i) a revisao 
das condicaes de pagamento estabelecidas na Cedula, (ii) o dep6sito judicial dos 
referidos creditos imobiliarios, (iii) o termino antecipado, a rescis5o, anulacao ou 
nulidade da Cedula ou dos demais Documentos da Operacao de que a EMITENTE 
e/ou o AVALISTA COOBRIGADO sejam parte, ou (iii) qualquer outro pedido que 
possa inviabilizar o pleno exercicio, pelo CREDOR, dos direitos e prerrogativas 
relativos a estes creditos imobiliarios; 

h) que todos os projetos das obras referentes a construcao dos Empreendimentos que 
sao objeto da presente Cedula encontram-se devidamente aprovados pelas prefeituras 
municipais onde estao registrado os Imoveis na prefeitura municipal competente; 

i) nao tomou ate a Data de Desembolso, quaisquer outras fontes ou modalidades de 
financiamento sobre as mesmas parcelas do custo a incorrer para o desenvolvimento 
dos Empreendimentos que tenham sido ou venham a ser financiados corn recursos 
oriundos desta Cedula; 

i) 
	

nao ha sobre os Empreendimentos quaisquer restricoes de carater urbanistico, viario 
e de seguranca que impecam a sua ocupacao, sendo certo que qualquer restricao que 
venha a surgir sera prontamente sanada pela EMITENTE e/ou pelo AVALISTA 
COOBRIGADO, de forma que nao sera() afetados os Empreendimentos objeto deste 
Financiamento; 

k) 	a EMITENTE é a unica e legitima proprietaria dos Empreendimentos, os quais se 
encontram livres e desembaracados de quaisquer anus, gravames ou restricoes; 

I) 	as Empreendimentos nao tern natureza industrial; 

m) nao ha qualquer inadequacao dos Empreendimentos As normas de uso e ocupacao 
do solo e de qualquer ressalva em relaceo A legislacao pertinente, inclusive ambiental; 

n) nao ha reclamacoes ambientais, incluindo, mas nao se limitando a notificacaes, 
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procedimentos administrativos, regulatOrios ou judiciais que tenham por objeto os 
Empreendimentos, sendo certo que qualquer reclamagao ambiental que venha a surgir 
sera prontamente sanada pela EMITENTE e/ou pelo AVALISTA COOBRIGADO, de 
forma que o Empreendimento em questa° nao sera afetado; 

o) 	ri5o ha contra os Empreendimentos questoes ambientais e socials incluindo, mas nao 
se limitando a despejos de residuos no ar, despejos de residuos na agua; deposit°, 
despejo, conservag5o, armazenamento, tratamento, produgao, transporte, manuseio, 
processamento, carregamento, fabricagao, arrecadagao, triagem ou presenga de 
qualquer substancia perigosa ou corn potencial para contaminagao ou que afetem a 
saale e a seguranga no trabalho, ou causem doenga do trabalho, lesao do trabalho 
decorrente de fatores ambientais, problemas de sat:1de ambientais; conservagao, 
preservagao ou protege.° do ambiente natural ou dos organismos vivos; ou quaisquer 
outras questoes de qualquer natureza relacionadas as questoes humanas, de saude, 
ambientais, sociais ou de saude e seguranga sendo certo que qualquer das questoes 
mencionadas nesta alinea que venha a surgir sera prontamente sanada pela 
EMITENTE e/ou pelo AVALISTA COOBRIGADO, de forma que os Empreendimentos 
em questa° rrao sera's° afetados; 

P) 
	na hip6tese de existirem eventuais reclamagoes ambientais ou questoes ambientais 

relacionadas aos Empreendimentos, a EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO, 
responsabilizar-se-ão integralmente pelos custos de investigagao, custos de limpeza, 
honorarios de consultores, custos de resposta, ressarcimento dos danos aos recursos 
naturais, lesoes pessoais, multas ou penalidades ou quaisquer outros danos 
decorrentes de qualquer outra questa° ambiental; 

a) 
	os Empreendimentos este.° livres de materials perigosos, assim entendidos os 

materiais explosivos ou radioativos, dejetos perigosos, substancias toxicas e 
perigosas, materials afins, asbestos, amianto, materials contendo asbestos ou 
qualquer outra substancia ou material considerado perigoso pelas leis brasileiras, corn 
exceg5o de baterias automotivas ou industrials, usadas, derivadas de petroleo 
(combustiveis), pesticidas, herbicidas e outros biocidas, tintas, vernizes, solventes ou 
detecgao de substancias taxicas armazenadas nos Empreendimentos em local 
apropriado e impermeabilizado, tanto na edificagao quanto no entomb, que possam vir 
a afetar adversamente os creditos imobiliarios oriundos desta Cedula, sendo certo que, 
mediante o surgimento de qualquer dessas condigoes, a EMITENTE e o AVALISTA 
COOBRIGADO agir5o prontamente para que seja imediatamente sanada, de forma 
que os Empreendimentos nao sera) afetados; 

r) nao ha qualquer pendencia ou exigencia de adequagao suscitada por autoridade 
governamental referente aos Empreendimentos, a EMITENTE nao tern conhecimento 
de que uma exigencia corn tal natureza esteja na iminencia de ser feita, sendo certo 
que qualquer pendencia ou exigencia que venha a surgir sera prontamente sanada 
pela a EMITENTE e pelo AVALISTA COOBRIGADO, de forma que os 
Empreendimentos nao ser5o afetados; 

s) as declaragoes prestadas nesta Cedula e nos demais Documentos da Operagao de 
que a EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO sejam parte sac) verdadeiras, 
validas e nao contem qualquer falsidade ou inexatidao, tampouco omitem a existencia 
de qualquer ato ou fato relevante, cujo conhecimento seja necessario para fazer corn 
que as declaragoes prestadas nao sejam enganosas ou incompletas; 
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t) 	n5o ha qualquer evento ou fato que, já na data de assinatura dessa Cedula, acarrete 
o vencimento antecipado da Cedula; e 

u) 	cumpre e faz cumprir, bem coma suas afiliadas, acionistas, funcionarios ou eventuais 
subcontratados, as normas aplicaveis que versam sobre atos de corrupcao e atos 
lesivos contra a administracao publica, na forma da Lei n.° 12.846, de 10  de agosto de 
2013 ("Lei n.° 12.846"), na medida em que (i) mantern politicas e procedimentos 
internos que asseguram integral cumprimento de tais normas; (ii) de pleno 
conhecimento de tais normas a todos as profissionais que venham a se relacionar corn 
a Emissora, previamente ao inicio de sua atuacao no ambito deste documento; (iii) 
abstern-se de praticar atos de corrupcao e de agir de forma lesiva a administracao 
publica, nacional e estrangeira, no seu interesse ou para seu beneficio, exclusivo ou 
nao; (iv) caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato que viole aludidas normas, 
comunicarao imediatamente ao CREDOR que podera tomar todas as providencias que 
entender necessaries; e (v) realizara eventuais pagamentos devidos ao CREDOR 
exclusivamente por meio de transferencia bancaria ou cheque. 

CLAUSULA 23. 	0 AVALISTA COOBRIGADO declare e garante ao CREDOR, na 
data da assinatura desta Cedula, que: 

a) é uma sociedade por acoes devidamente constituida, validamente existente sob a 
forma de companhia fechada e em situacao regular segundo as leis da Reptblica 
Federative do Brasil; 

b) este autorizado a celebrar a presente Cedula nos termos aqui previstos e a prestar o 
Aval, tendo realizado todos as atos societarios ou obtido todas as autorizacoes 
necessaries para tanto, conforme aplicavel; 

c) esta Cedula constitui uma obrigacao legal, valida e vinculante do AVALISTA 
COOBRIGADO, exequivel de acordo corn seus termos e condicoes aqui 
estabelecidos; 

d) a celebrac5o da presente Cedula e prestac5o do Aval: (i) n5o violam nem violarao 
qualquer dispositivo legal; (ii) nao est5o nem estarao em conflito corn o seu estatuto 
social ou outros documentos societarios do AVALISTA COOBRIGADO; ou (iii) nem 
nao estao nem estarao em conflito corn qualquer disposicao de qualquer outro contrato 
do qual o AVALISTA COOBRIGADO seja parte; 

e) conduz (incluidas nests declaracao suas controladoras, controladas e coligadas) 
seus neg6cios e operacoes em cumprimento a todas as leis e regulamentos aplicaveis 
e este devidamente qualificado ou registrado para o exercicio das suas atividade; 

o Financiamento concedido a EMITENTE e representado pela presente Cedula 
destina-se ao uso proprio da EMITENTE (direta ou indiretamente) e exclusivamente 
finalidade prevista no Quadro VI do Preambulo acima; 

g) ate a presente data, n5o teve, contra si, qualquer medida judicial ou extrajudicial ou 
arbitral que pudesse trazer implicacoes a Cedula ou aos creditos imobiliarios por ela 
representados, incluindo, mas nao se limitando, em que fosse pleiteada (i) a revisao 
das condicOes de pagamento estabelecidas na Cedula, (ii) o depOsito judicial dos 
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referidos creditos imobiliarios, (iii) o termino antecipado, a rescisao, anulacao ou 
nulidade da Cedula ou dos demais documentos celebrados no ambito desta operacao 
de que a EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO sejam parte, ou (iii) qualquer 
outro pedido que possa inviabilizar o pleno exercicio, pelo CREDOR, dos direitos e 
prerrogativas relatives a estes creditos imobiliarios; 

h) que todos as projetos das obras referentes a construcao dos Empreendimentos que 
sae objeto da presente Cedula encontram-se devidamente aprovados pelas prefeituras 
municipais onde este.° registrado os Imoveis na prefeitura municipal competente; 

i) nee tomou ate a Data de Desembolso, quaisquer outras fontes ou modalidades de 
financiamento sobre as mesmas parcelas do custo a incorrer para o desenvolvimento 
dos empreendimentos que tenham sido ou venham a ser financiados corn recursos 
oriundos desta Cedula; 

nee ha sobre os Empreendimentos quaisquer restricoes de carater urbanistico, viario 
e de seguranca que impecam a sua ocupacao, sendo certo que qualquer restricao que 
venha a surgir sera prontamente sanada pela EMITENTE e/ou pelo AVALISTA 
COOBRIGADO, de forma que nao sera° afetados os Empreendimentos objeto deste 
Financiamento; 

k) 	a EMITENTE é a Unica e legitima proprietaria dos Empreendimentos, as quais se 
encontram livres e desembaracados de quaisquer Onus, gravames ou restricoes; 

I) 	os Empreendimentos nao tern natureza industrial; 

m) nao ha qualquer inadequacao dos Empreendimentos as normas de uso e ocupacao 
do solo e de qualquer ressalva em relacao a legislacao pertinente, inclusive ambiental; 

n) nee ha reclamacoes ambientais, incluindo, mas nao se limitando a notificacaes, 
procedimentos administrativos, regulatorios ou judiciais que tenham por objeto as 
Empreendimentos, sendo certo que qualquer reclamacao ambiental que venha a surgir 
sera prontamente sanada pela EMITENTE e/ou pelo AVALISTA COOBRIGADO, de 
forma que as Empreendimentos em questa() nao sera° afetados; 

o) nee ha contra os Empreendimentos questoes ambientais e sociais incluindo, mas nao 
se limitando a despejos de residues no ar, despejos de residues na ague; deposit°, 
despejo, conservacao, armazenamento, tratamento, producao, transporte, manuseio, 
processamento, carregamento, fabricacao, arrecadacao, triagem ou presenca de 
qualquer substancia perigosa ou corn potencial para contaminacao ou que afetem a 
sat:1de e a seguranca no trabalho, ou causem doenca do trabalho, lesao do trabalho 
decorrente de fatores ambientais, problemas de sairde ambientais; conservacao, 
preservacao ou protecao do ambiente natural ou dos organismos vivos; ou quaisquer 
outras questoes de qualquer natureza relacionadas as questoes humanas, de saude, 
ambientais, sociais ou de saude e seguranca sendo certo que qualquer das questoes 
mencionadas nesta alinea que venha a surgir sera prontamente sanada pela 
EMITENTE e/ou pelo AVALISTA COOBRIGADO, de forma que as Empreendimentos 
em questa° nao sera° afetados; 

13) 
	

na hipOtese de existirem eventuais reclamacoes ambientais ou questoes ambientais 
relacionadas aos Empreendimentos, a EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO, 
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responsabilizar-se-ão integralmente pelos custos de investigacao, custos de limpeza, 
honorarios de consultores, custos de resposta, ressarcimento dos danos aos recursos 
naturais, lesoes pessoais, multas ou penalidades Cu quaisquer outros danos 
decorrentes de qualquer outra questao ambiental; 

q) os Empreendimentos estao livres de materiais perigosos, assim entendidos os 
materiais explosivos Cu radioativos, dejetos perigosos, substancias toxicas e 
perigosas, materiais afins, asbestos, amianto, materiais contendo asbestos ou 
qualquer outra substancia ou material considerado perigoso pelas leis brasileiras, corn 
excegao de baterias automotivas ou industrials, usadas, derivadas de petroleo 
(combusfiveis), pesticidas, herbicidas e outros biocidas, tintas, vernizes, solventes ou 
deteccao de substancias toxicas armazenadas nos Empreendimentos em local 
apropriado e impermeabilizado, tanto na edificacao quanto no entomb, que possam vir 
a afetar adversamente os creditos imobiliarios oriundos desta Cedula, sendo certo que, 
mediante o surgimento de qualquer dessas condigoes, a EMITENTE e o AVALISTA 
COOBRIGADO agirao prontamente para que seja imediatamente sanada, de forma 
que os Empreendimentos nao sera° afetados; 

r) nao ha qualquer pendencia ou exigencia de adequacao suscitada por autoridade 
governamental referente aos Empreendimentos, o AVALISTA COOBRIGADO nao tern 
conhecimento de que uma exigencia corn tal natureza esteja na iminencia de ser feita, 
sendo certo que qualquer pendencia ou exigencia que venha a surgir sera 
prontamente sanada pela a EMITENTE e pelo AVALISTA COOBRIGADO, de forma 
que os Empreendimentos nao sera° afetados; 

s) as declaracaes prestadas nesta Cedula e nos demais documentos celebrados no 
ambito desta operagao de que a EMITENTE e/ou o AVALISTA COOBRIGADO sejam 
parte sac) verdadeiras, validas e nao contem qualquer falsidade Cu inexatidao, 
tampouco omitem a existencia de qualquer ato Cu fato relevante, cujo conhecimento 
seja necessario para fazer corn que as declaracoes prestadas nao sejam enganosas 
Cu incompletas; 

nao ha qualquer evento ou fato que, já na data de assinatura dessa Cedula, acarrete 
o vencimento antecipado da Cedula; e 

u) 	cumpre e faz cumprir, bem como suas afiliadas, acionistas, funcionarios ou eventuais 
subcontratados, as normas aplicaveis que versam sobre atos de corrupcao e atos 
lesivos contra a administracao publica, na forma da Lei n.° 12.846, na medida em que 
(i) mantern politicas e procedimentos internos que asseguram integral cumprimento de 
tais normas; (ii) da pleno conhecimento de tais normas a todos os profissionais que 
venham a se relacionar corn a Emissora, previamente ao inicio de sua atuacao no 
ambito deste documento; (iii) abstem-se de praticar atos de corrupcao e de agir de 
forma lesiva a administracao publica, nacional e estrangeira, no seu interesse ou para 
seu beneficio, exclusivo ou nao; (iv) caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato 
que viole aludidas normas, comunicarao imediatamente ao CREDOR que podera 
tomar todas as providencias que entender necessarias; e (v) realizara eventuais 
pagamentos devidos ao CREDOR exclusivamente por meio de transferencia bancaria 
ou cheque. 

Paragrafo Primeiro - A EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO declaram que 
respeitam nesta data e que respeitarao por toda a vigencia desta Cedula, a legislacao e 
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regulamentacao relacionadas a saiide e seguranca ocupacional, ao meio ambiente, bem 
como declaram que suas atividades nao incentivam a prostituicao, tampouco utilizam ou 
incentivam mao-de-obra infantil e/ou em condicao analoga a de escravo ou de qualquer 
forma infringem direitos dos silvicolas, em especial, mas nao se limitando, ao direito sabre 
as areas de ocupacao indigene, assim declaradas pela autoridade competente ("Leqislacao 
Socioambiental") e que a utilizacao dos recursos obtidos corn a Emissao nao implicara na 
violacao da Legislacao Socioambiental. 

Paragrafo Segundo - A EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO obrigam-se a cumprir 
corn as obrigacoes oriundas da Legislacao Socioambiental no que se refere aos 
Empreendimentos, bem como obter todos as documentos (laudos, estudos, relatorios, 
licences, autorizacoes, permissaes, certificados, registros, etc.) nela previstos, e manter as 
licences, autorizacaes, outorgas ambientais e demais certificados e registros necessaries ao 
regular desempenho das atividades desenvolvidas nos Empreendimentos em plena vigencia 
e eficacia. 

Paragrafo Terceiro - A EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO entregarao ao 
CREDOR, caso solicitados, todos os documentos mencionados nesta Clausula (incluindo, 
mas nao se limitando, aos documentos necessaries para atestar o cumprimento da 
Legislacao Socioambiental) e/ou quaisquer outras informacoes relatives a aspectos 
socioambientais relacionados aos Empreendimentos. 

Paragrafo Quarto - A EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO informarao o CREDOR, 
por escrito, imediatamente, a ocorrencia de quaisquer das seguintes hipoteses relacionadas 
a esta Cedula: (i) descumprimento da Legislacao Socioambiental; (ii) ocorrencia de dano 
ambiental no ambito dos Empreendimentos; e/ou (iii) instauracao e/ou existencia de 
processo administrative ou judicial relacionado a aspectos socioambientais envolvendo as 
Empreendimentos. 

Paragrafo Quinto - A EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO, independentemente de 
culpa ou dab, (i) ressarcirao o CREDOR, de qualquer quantia que este incorra, ou seja 
compelido a pagar, inclusive para defesa de seus interesses, assim como (ii) indenizarao o 
CREDOR par qualquer perda ou dano, inclusive a sua imagem, que o CREDOR venha a 
experimentar em decorrencia de dano ambiental relacionado as atividades desenvolvidas 
nos Empreendimentos. 

Paragrafo Sexto - A EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO declaram, para todos as 
fins e efeitos juridicos, que nao exercem, na presente data, nenhuma atividade relacionada 
a pesquisa ou projeto cam o fim (i) de obter Organismos Geneticamente Modificados — 
OGM ("OGM") e seus derivados ou (ii) de avaliar a biosseguranca desses organismos, o 
que engloba, no ambito experimental, a construcao, cultivo, producao, manipulaeao, 
transporte, transferencia, importacao, exportacao, armazenamento, pesquisa, 
comercializacao, consumo, liberacao no meio ambiente e ao descarte de OGM e/ou seus 
derivados. 

Paragrafo Setimo - A EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO se obrigam, na hipotese 
de iniciar qualquer das atividades previstas no paragrafo anterior desta Clausula durante a 
vigencia da presente Cedula, a informar o CREDOR. 

Paragrafo Oitavo - A EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO comprometem-se a 
notificar em ate 1 (urn) Dia Otil o CREDOR caso quaisquer das declaraeaes aqui prestadas 
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tornem-se total ou parcialmente inveridicas, inconsistentes, imprecisas, incompletas, 
incorretas ou insuficientes. 

CLAUSULA 24. Da Formalizacao e Aditamentos — Esta Cedula é emitida em 3 (tras) vias, 
sendo que somente a primeira delas sera negociavel. As demais vias contern a expressao 
"via nao negociavel". 

Paragrafo Primeiro — Esta Cedula podera ser aditada, retificada e ratificada mediante 
termo de aditamento escrito, corn os requisitos previstos nos quadros inseridos no 
Preambulo, quanto a quantidade de vias nao negociaveis e via negociavel, que passara a 
integrar esta Cedula para todos as fins de direito. As partes desde já concordam que nao 
sera necessario que o Rau Unibanco seja parte em qualquer aditamento a esta Cedula que 
ocorra em data posterior a sua cessao, por meio de endosso, cu da CCI para a 
Securitizadora, desde que nao haja qualquer custo ou onus para o CREDOR. 

Paragrafo Segundo — Adicionalmente, as partes concordam que qualquer alteracao nesta 
Cedula ap6s a emissao dos CRI dependera de previa aprovacao dos titulares dos CRI 
reunidos em assembleia geral, sendo certo, todavia que, esta Cedula podera ser alterada, 
independentemente de assembleia geral dos titulares de CRI, sempre que tal alteragao 
decorrer exclusivamente (i) da necessidade de atendimento a exigencias de adequacao a 
normas legais ou regulamentares, (ii) quando verificado erro de digitacao, ou ainda (iii) em 
virtude da atualizacao dos dados cadastrais da EMITENTE, do AVALISTA COOBRIGADO 
ou do CREDOR, tais coma alteragao na razao social, endereco e telefone; desde que tais 
alteracoes (a) nao representem prejuizo aos titulares de CRI e (b) nao gerem novas custos 
ou despesas aos titulares de CRI. 

CLAUSULA 25. Titulo Executivo — A EMITENTE e o AVALISTA COOBRIGADO 
reconhecem, ainda, que esta Cedula constitui titulo executivo extrajudicial, nos termos do 
artigo 28 da Lei n.° 10.931. 

CLAUSULA 26. 	Foro de eleicao — Fica eleito o Foro Central da Comarca da 
Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir quaisquer dt.lvidas oriundas ou fundadas nesta 
Cedula e suas garantias, podendo o CREDOR, contudo, optar pelo foro da sede da 
EMITENTE e/ou do enderego/residencia do AVALISTA COOBRIGADO, corn exclusao de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Sao Paulo, 12 de dezembro de 2014 

INSTRUMENTO: CCB-100114120007800 
AUTENTICA00 	233C492D-38B7-476F-8925-D124C15DBCCF 
ITAU _CRI _CCB _AGENCIA /RS _VLI 

Pagina 29 de 36 



VLI MULTIMODAL S.A. 

Nome: 40t/LCUA 	PQAAtaoto 
Cargo: OtALWA, 

AVALISTA COOBRIGADO: 

VLI S.A. 

Nome: LtaKAAA, V P. PQ/ritiCtiaila 
Cargo: ,DtApbox, 

CREDOR / AGENTE DE COBRAKA: 

te 
.785-8 

.749.608-57 

No 
Cargo: 

(art 
Febto Meld °dial 
RG: 29.899.806 

CPF: 269.627.878-47  
Nome: 

Cargo: 

Itait Unibanco 

ome: 
CPF/ 
RG n.°: 

Lsyle do Nescimento 
29.694.094-X 
326.908.5a8-77 

Pagina de Assinatura da Cedula de Credito Bancario n.° 100114120007800 emitida em 12 
de dezembro de 2014 pela VLI Multimodal S.A. 

EMITENTE: 

TESTEMUNHAS: 

1. 
Nome: 

1441) -0-.  te;Lf  

CPF/MF n.°: Dthlra Rrhias:45.400.02de4-8P2ive 
RG n.°: 	-CPF: 356.122.57845 

INSTRUMENTO: CCB-100114120007800 
AUTENTICA00 (SIM-II): 233C4920-3887-476F-8925-D124C15DBCCF 
ITAU _CRI _CCB _AGENCIA /RS _VLI 

Pagina 30 de 36 



136gina 31 de 36 

ANEXO I 

A CEDULA DE CREDITO BANCA RIO - N° 100114120007800 

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO VALOR DO PRINCIPAL E ENCARGOS 

NP de 
Ordem 

Data de 
Pagarnento da 

CCB 
Pamela Bruta 

(R$) Juros (R.$) 
Amortizacao de 
Principal (R$) 

Saida 
Demeder (RS) 

Taxa de Amartizacao 
TA 

1 30/12/2014 - 598.700,76 (598.700,76) 262.998.700,76 -0,22816340000% 

2 30/01/2015 - 2.332.896,31 (2.332.896,31) 265.331.597,07 -0,88703720000% 

3 02/03/2015 - 2.353.589,97 (2.353.589,97) 267.685.187,04 -0,88703720000% 

4 30/03/2015 - 2.143.762,71 (2.143.762,71) 269.828.949,75 -0,80085220000% 

5 30/04/2015 - 2.393.483,16 (2.393.483,16) 272.222.432,91 -0,88703720000% 

6 01/06/2015 - 2.492.964,04 (2.492.964,04) 274.715.396,95 -0,91578200000% 

7 30/06/2015 - 2.278.962,84 (2.278.962,84) 276.994.359,79 -0,82957230000% 

8 30/07/2015 - 2.377.444,53 (2.377.444,53) 279.371.804,32 -0,85830070000% 

9 31/08/2015 - 2.558.436,70 (2.558.436,70) 281.930.241,02 -0,91578200000% 

10 30/09/2015 - 2.419.809,23 (2.419.809,23) 284.350.050,25 -0,85830070000% 

11 30/10/2015 - 2.440.578,47 (2.440.578,47) 286.790.628,72 -0,85830070000% 

12 30/11/2015 - 2.543.939,56 (2.543.939,56) 289.334.568,28 -0,88703720000% 

13 30/12/2015 - 2.483.360,62 (2.483.360,62) 291.817.928,91 -0,85830070000% 

14 01/02/2016 - 2.756.322,18 (2.756.322,18) 294.574.251,09 -0,94453490000% 

15 29/02/2016 - 2.359.104,37 (2.359.104,37) 296.933.355,46 -0,80085220000% 

16 30/03/2016 - 2.548.581,07 (2.548.581,07) 299.481.936,53 -0,85830070000% 

17 02/05/2016 - 2.828.711,41 (2.828.711,41) 302.310.647,94 -0,94453490000% 

18 30/05/2016 5.356.116,30 2.421.061,47 2.935.054,83 299.375.593,11 0,97087378496% 

19 30/06/2016 5.590.627,71 2.655.572,88 2.935.054,83 296.440.538,28 0,98039215539% 

20 01/08/2016 5.649.803,92 2.714.749,09 2.935.054,83 293.505.483,45 0,99009900840% 

21 30/08/2016 5.369.895,02 2.434.840,19 2.935.054,83 290.570.428,62 0,99999999847% 

22 30/09/2016 5.512.522,62 2.577.467,79 2.935.054,83 287.635.373,79 1,01010100854% 

23 31/10/2016 5.486.487,60 2.551.432,77 2.935.054,83 284.700.318,96 1,02040816167% 

24 30/11/2016 5.378.639,66 2.443.584,83 2.935.054,83 281.765.264,13 1,03092783342% 

25 30/12/2016 5.353.448,06 2.418.393,23 2.935.054,83 278.830.209,30 1,04166666501% 

26 30/01/2017 5.408.382,51 2.473.327,68 2.935.054,83 275.895.154,47 1,05263157725% 

27 01/03/2017 5.303.064,87 2.368.010,04 2.935.054,83 272.960.099,64 1,06382978550% 

28 30/03/2017 5.199.456,21 2.264.401,38 2.935.054,83 270.025.044,81 1,07526881543% 
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29 02/05/2017 5.485.535,62 2.550.480,79 2.935.054,83 267.089.989,98 1,08695651993% 

30 30/05/2017 5.074.050,89 2.138.996,06 2.935.054,83 264.154.935,15 1,09890109705% 

31 30/06/2017 5.278.207,37 2.343.152,54 2.935.054,83 261.219.880,32 1,11111110922% 

32 31/07/2017 5.252.172,34 2.317.117,51 2.935.054,83 258.284.825,49 1,12359550369% 

33 30/08/2017 5.151.915,30 2.216.860,47 2.935.054,83 255.349.770,66 1,13636363439% 

34 02/10/2017 5.346.922,53 2.411.867,70 2.935.054,83 252.414.715,83 1,14942528533% 

35 30/10/2017 4.956.523,63 2.021.468,80 2.935.054,83 249.479.661,00 1,16279069560% 

36 30/11/2017 5.148.032,23 2.212.977,40 2.935.054,83 246.544.606,17 1,17647058612% 

37 02/01/2018 5.263.754,68 2.328.699,85 2.935.054,83 243.609.551,34 1,19047618831% 

38 30/01/2018 4.886.007,28 1.950.952,45 2.935.054,83 240.674.496,51 1,20481927489% 

39 28/02/2018 4.931.623,79 1.996.568,96 2.935.054,83 237.739.441,68 1,21951219285% 

40 02/04/2018 5.180.586,83 2.245.532,00 2.935.054,83 234.804.386,85 1,23456789890% 

41 30/04/2018 4.815.490,93 1.880.436,10 2.935.054,83 231.869.332,02 1,24999999761% 

42 30/05/2018 4.925.190,93 1.990.136,10 2.935.054,83 228.934.277,19 1,26582278236% 

43 02/07/2018 5.097.418,98 2.162.364,15 2.935.054,83 225.999.222,36 1,28205127953% 

44 30/07/2018 4.744.974,57 1.809.919,74 2.935.054,83 223.064.167,53 1,29870129612% 

45 30/08/2018 4.913.716,98 1.978.662,15 2.935.054,83 220.129.112,70 1,31578947103% 

46 01/10/2018 4.950.957,62 2.015.902,79 2.935.054,83 217.194.057,87 1,33333333061% 

47 30/10/2018 4.736.836,57 1.801.781,74 2.935.054,83 214.259.003,04 1,35135134856% 

48 30/11/2018 4.835.611,89 1.900.557,06 2.935.054,83 211.323.948,21 1,36986301083% 

49 31/12/2018 4.809.576,86 1.874.522,03 2.935.054,83 208.388.893,38 1,38888888594% 

50 30/01/2019 4.723.658,16 1.788.603,33 2.935.054,83 205.453.838,55 1,40845070119% 

51 28/02/2019 4.639.442,96 1.704.388,13 2.935.054,83 202.518.783,72 1,42857142545% 

52 01/04/2019 4.789.685,40 1.854.630,57 2.935.054,83 199.583.728,89 1,44927535910% 

53 30/04/2019 4.590.746,16 1.655.691,33 2.935.054,83 196.648.674,06 1,47058823198% 

54 30/05/2019 4.622.891,78 1.687.836,95 2.935.054,83 193.713.619,23 1,49253731002% 

55 01/07/2019 4.709.049,29 1.773.994,46 2.935.054,83 190.778.564,40 1,51515151164% 

56 30/07/2019 4.517.700,95 1.582.646,12 2.935.054,83 187.843.509,57 1,53846153484% 

57 30/08/2019 4.601.296,64 1.666.241,81 2.935.054,83 184.908.454,74 1,56249999626% 

58 30/09/2019 4.575.261,61 1.640.206,78 2.935.054,83 181.973.399,91 1,58730158344% 

59 30/10/2019 4.496.933,80 1.561.878,97 2.935.054,83 179.038.345,08 1,61290322182% 

60 02/12/2019 4.626.134,48 1.691.079,65 2.935.054,83 176.103.290,25 

\ 

1,63934425818% 
61 30/12/2019 4.345.381,90 1.410.327,07 2.935.054,83 173.168.235,42 1,66666666241% 
62 30/01/2020 1,69491524984% 
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4.471.121,50 1.536.066,67 2.935.054,83 170.233.180,59 

63 02/03/2020 4.494.019,66 1.558.964,83 2.935.054,83 167.298.125,76 1,72413792648% 

64 30/03/2020 4.274.865,55 1.339.810,72 2.935.054,83 164.363.070,93 1,75438596020% 

65 30/04/2020 4.393.016,41 1.457.961,58 2.935.054,83 161.428.016,10 1,78571428083% 

66 01/06/2020 4.413.383,54 1.478.328,71 2.935.054,83 158.492.961,27 1,81818181312% 

67 30/06/2020 4.249.868,53 1.314.813,70 2.935.054,83 155.557.906,44 1,85185184660% 

68 30/07/2020 4.270.209,43 1.335.154,60 2.935.054,83 152.622.851,61 1,88679244738% 

69 31/08/2020 4.332.747,43 1.397.692,60 2.935.054,83 149.687.796,78 1,92307691742% 

70 30/09/2020 4.219.826,24 1.284.771,41 2.935.054,83 146.752.741,95 1,96078430784% 

71 30/10/2020 4.194.634,64 1.259.579,81 2.935.054,83 143.817.687,12 1,99999999388% 

72 30/11/2020 4.210.771,21 1.275.716,38 2.935.054,83 140.882.632,29 2,04081632015% 

73 30/12/2020 4.144.251,45 1.209.196,62 2.935.054,83 137.947.577,46 2,08333332669% 

74 01/02/2021 4.238.017,84 1.302.963,01 2.935.054,83 135.012.522,63 2,12765956754% 

75 01/03/2021 4.016.305,59 1.081.250,76 2.935.054,83 132.077.467,80 2,17391303624% 

76 30/03/2021 4.030.732,92 1.095.678,09 2.935.054,83 129.142.412,97 2,22222221466% 

77 30/04/2021 4.080.596,07 1.145.541,24 2.935.054,83 126.207.358,14 2,27272726482% 

78 31/05/2021 4.054.561,05 1.119.506,22 2.935.054,83 123.272.303,31 2,32558138707% 

79 30/06/2021 3.993.101,87 1.058.047,04 2.935.054,83 120.337.248,48 2,38095237227% 

80 30/07/2021 3.967.910,28 1.032.855,45 2.935.054,83 117.402.193,65 2,43902438114% 

81 30/08/2021 3.976.455,96 1.041.401,13 2.935.054,83 114.467.138,82 2,49999999043% 

82 30/09/2021 3.950.420,93 1.015.366,10 2.935.054,83 111.532.083,99 2,56410255404% 

83 01/11/2021 3.956.445,58 1.021.390,75 2.935.054,83 108.597.029,16 2,63157893677% 

84 30/11/2021 3.835.945,70 900.890,87 2.935.054,83 105.661.974,33 2,70270269152% 

85 30/12/2021 3.841.952,30 906.897,47 2.935.054,83 102.726.919,50 2,77777776596% 

86 31/01/2022 3.875.809,47 940.754,64 2.935.054,83 99.791.864,67 2,85714284465% 

87 02/03/2022 3.791.569,10 856.514,27 2.935.054,83 96.856.809,84 2,94117645734% 

88 30/03/2022 3.710.734,72 775.679,89 2.935.054,83 93.921.755,01 3,03030301624% 

89 02/05/2022 3.822.178,58 887.123,75 2.935.054,83 90.986.700,18 3,12499998505% 

90 30/05/2022 3.663.723,82 728.668,99 2.935.054,83 88.051.645,35 3,22580643568% 

91 30/06/2022 3.716.105,68 781.050,85 2.935.054,83 85.116.590,52 3,33333331632% 

92 01/08/2022 3.714.537,24 779.482,41 2.935.054,83 82.181.535,69 3,44827584387% 

93 30/08/2022 3.616.810,09 681.755,26 2.935.054,83 79.246.480,86 3,57142855190% 

94 30/09/2022 3.638.000,59 702.945,76 2.935.054,83 76.311.426,03 3,70370368270% 
95 31/10/2022 3,84615382351% 
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3.611.965,57 676.910,74 2.935.054,83 73.376.371,20 

96 30/11/2022 3.564.844,74 629.789,91 2.935.054,83 70.441.316,37 3,99999997550% 

97 30/12/2022 3.539.653,14 604.598,31 2.935.054,83 67.506.261,54 4,16666664009% 

98 30/01/2023 3.533.860,48 598.805,65 2.935.054,83 64.571.206,71 4,34782605802% 

99 28/02/2023 3.470.719,67 535.664,84 2.935.054,83 61.636.151,88 4,54545451382% 

100 30/03/2023 3.464.078,35 529.023,52 2.935.054,83 58.701.097,05 4,76190472719% 

101 02/05/2023 3.489.507,18 554.452,35 2.935.054,83 55.766.042,22 4,99999996173% 

102 30/05/2023 3.381.658,41 446.603,58 2.935.054,83 52.830.987,39 5,26315785233% 

103 30/06/2023 3.403.685,34 468.630,51 2.935.054,83 49.895.932,56 5,55555550830% 

104 31/07/2023 3.377.650,31 442.595,48 2.935.054,83 46.960.877,73 5,88235288820% 

105 30/08/2023 3.338.120,37 403.065,54 2.935.054,83 44.025.822,90 6,24999994020% 

106 02/10/2023 3.350.894,09 415.839,26 2.935.054,83 41.090.768,07 6,66666659862% 

107 30/10/2023 3.264.131,15 329.076,32 2.935.054,83 38.155.713,24 7,14285706475% 

108 30/11/2023 3.273.510,20 338.455,37 2.935.054,83 35.220.658,41 7,69230760172% 

109 02/01/2024 3.267.726,24 332.671,41 2.935.054,83 32.285.603,58 8,33333322702% 

110 30/01/2024 3.193.614,80 258.559,97 2.935.054,83 29.350.548,75 9,09090896438% 

111 29/02/2024 3.186.970,80 251.915,97 2.935.054,83 26.415.493,92 9,99999984690% 

112 01/04/2024 3.176.963,17 241.908,34 2.935.054,83 23.480.439,09 11,11111092210% 

113 30/04/2024 3.129.842,05 194.787,22 2.935.054,83 20.545.384,26 12,49999976079% 

114 31/05/2024 3.117.300,03 182.245,20 2.935.054,83 17.610.329,43 14,28571397328% 

115 01/07/2024 3.091.265,00 156.210,17 2.935.054,83 14.675.274,60 16,66666624140% 

116 30/07/2024 3.056.796,84 121.742,01 2.935.054,83 11.740.219,77 19,99999938762% 

117 30/08/2024 3.039.194,95 104.140,12 2.935.054,83 8.805.164,94 24,99999904315% 

118 30/09/2024 3.013.159,92 78.105,09 2.935.054,83 5.870.110,11 33,33333163227% 

119 30/10/2024 2.985.438,03 50.383,20 2.935.054,83 2.935.055,28 49,99999617262% 

120 02/12/2024 2.962.777,90 27.722,62 2.935.055,28 0 100,00000000000% 
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ANEXO II 

A CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 100114120007800 

Matriculas dos Imoveis 

INSTRUMENTO: CCB-100114120007800 
AUTENTICA00 (SIM-II): 233C492D-38B7-476F-8925-D124C15DBCCF 
ITAU _CRI _CCB _AGENCIA /RS _VLI 

11) 

Pagina 35 de 36 



Scanned by CamScanner 



Scanned by CamScanner 



Scanned by CamScanner 



Scanned by CamScanner 



4 
Scanned by CamScanner 



4 
Scanned by CamScanner 



Scanned by CamScanner 



REP(JBLICA FED TIVA DO BRAS 

ESTADO DO TOCANTINS 

COMARCA DE P:ORTO NACIONAL 
CARTORIO DE REG1$TRO DE IMOVEIS 

CGC n. 02412856/0001-0 E-mail: criportnnaclonal@bol.com.br  TELEFAX n. (63)33634453 
Berillba Alves Leite 
Oficial de Registro 

Alcione de Fatima 	 Fable GomeS 
	 Ma Gorette M. Neres 

Sub Oficial 
	

Sub Oficial 
	

Sub Oficial 

CERTID 'AO INTEIRO TEOR DE MATRiCULA 

Bertilha Alves Leite , OfIciala de Registro de 
Imoveis de Porto Nacional, Municipio do Estado 
de Tocantins, na forma da Lei, etc... 

CERTIFICA, que a presenteé reproducao autentica da matriCula n° 
56.003, do Livro 02, de Registro Geral, foi extraida por meio reprografico nos termos do Art.19;  §1°,4a Lei 
6.015 de 1973 e Art.41 da Lei 8.935 de 18/11/1994 e esta conforme o original IMDVEL: Lithe -glOba de 
terras, situada neste municipio de Porto Nacional/TO, send° o LOTES n's 22A, 01 ao 09 do LOTEAMENTO 
MANGUES, FAZENDA BOM GADO, corn a area de 203,1372ha (duzentos e tres hectares treze ares e 
setenta e dais centiares), corn os seguintes limites e confrontacoes: Inicia-se a descricao deste pertmetro no 
vertice 1303-M-0259, de coordenadas N 8.870.990,179 m. e E 767.350,923 m., cravado juntci a faixa de 
dominio da Ferrovia Norte/Sul, deste, segue par esta faixa, coin as seauintes azimutes e distancias: 
13312'21"- 451,24 m., ate o vertice B03-P-0639, de coordenadas N 8.870.681,248 m. e E 767.679,833 m.; 
135°49'10" - 34,11 m., ate o vertice 1303-P-0638, de coordenadas N 8.870.656,785 rn. e E 767.703,606 m.; 
13854'41" - 34,79 m., ate o vertice 1303-P-0637, de coordenadas N 8.870.630,565 rn. .e E 767.726,470 m.; 
142°50'07" - 34,72 rn., ate o vertice 803-P-0635, de coordenadas N 8.870.602,896 rn. e E 767.747,445 m.; 
146°04'56" - 34,66 m., ate o vertice B03-P-0634, de coordenadas N 8.870.574,130 m. e E 767.766,788 m.; 
150°3716"- 35,47 m., ate o vertice 803-P-0633, de coordenadas N 8.870.543,225 m. e E 767.784,187 m.; 
152'2917" - 33,02 m., ate a vertice B03-P-0632, de coordenadas N 8.870.513,939 m. e E 767.799,440 m.; 
158'42'18" - 33,69 m., ate o vertice B03-P-0631, de coordenadas N 8.870.482,547 m. e E 767.811,676 m.; 
159°2539" - 34,93 m., ate o vertice B03-P-0630, de coordenadas N 8.870.449,845 m. e E 767_823,950 m.; 
163°01'57"- 34,51 m., ate o vertice B03-P-0629, de coordenadas N 8.870.416,834 m. e E 767.834,022 m.; 
165'5059" - 33,61 m., ate o vertice 1303-P-0628, de coordenadas N 8.870.384,246 in. e E 767.842,238 m.; 
17045'26"-34,09 rn., ate o vertice B03-P-0627, de coordenadas N 8.870.350,601 m. e E 767.847,713 m.; 
173°50'10" - 34,15 m., ate o vertice 1303-P-0626, de coordenadas N 8.370.316,646 m. e E767.851,380 in.; 
176°1914"- 34,11 m., ate a vertice B03-P-0625, de coordenadas N 8.870_282,605 in. e E 767.853,569 •3 

178'35'56" - 33,74 m., ate o vertice B03-P-0624, de coordenadas N 8.870.248,873 rn. e E 767.854,394 m_ 
184°03'22" - 34,13 m., ate o vertice B03-P-0623, de coordenadas N 8.870.214,831 m. e E 767.851,980 m.; 
187°28'57"- 2.267,83 m., ate a vertice B03-P-0622, de coordenadas N 8.867.966,313 m. e E 767.556,651 
m.; 189°49'35" - 30,35 in., ate a vertice B03-P-0621, de coordenadas N 3.867.936,406 m. e E 767.551,471 
n-1.; 19519'09" - 27,67 m., ate o vertice B03-P-0620, de coordenadas N 8.867.909,720 in. e E 767.544,161 
m.; 19837'23"- 28,12 in, ate a vertice B03-P-0619, de coordenadas N 8.867.883,069 m. e E 767.535,180 
m.; 200°29'57"- 28,24 rn, ate a vertice B03-P-0618, de coordenadas N 8.867.856,613 m. e E 767.525,289 
in.; 204'12'16" - 27,85 in., ate o vertice B03-P-6617, de coordenadas N 8.867.831,212 m. e E 767.513,8 
in.; 207°4221"- 27,81 m., ate o vertice B03-P-0616, de coordenadas N 8.867.806,592 rn. e E 767_5001  
m.; 210°27'09"- 27,65 m., ate a vertice B03-P-0615, de coordenadas N 8 867.732,754 m. e E 767.486192 
111. 21501'17% 27,97 m,, ate 0 vertice B03-P-0614, de coordenadas N 8.867.759,849 m. e E 767.470, 
m.: 219°39'55"- 27,53 in.. ate o vertice B03-P-0613, de coordenadas N 8,867.738,656 rn. e E 757.42,3O3 
m.: 221'44 42" - 27,77 rn., ate o vertice B03-P-0612, de coordenadas N 8.867.717,935 -n, e E 767.44,812 
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1,; 233T1'59"- 233,13 at, ate a *ice B03-P-05871  de coordenadas N 810:53 	:011612bOts': 
r 1.; 233°2929"- 28,20 m., ate o vertice B03-P-0586, de coordenadas N 8.867.522,229- m. e E 767.182,103 

234-17'53"- 27;99 m., ate o vertice B03-P-0585, de coordenadas N 8.867.605,894. in. e E 767.159,372, 
ri.; 235°52'09" 28,22.m., ate o vertice B03-P-0583, de coordenadas N 8.867.490,059m. e E 767.13011 
r1.; 238°08'05" -28,14 m„ ate o vertice B03-P-0582, de coordenadas N 8.867.476,202 m. E 767.112,110 
n.; 241°12'447- 27,04 M., ate o Vertice DVY-M-0284, de coordenadas N 8.867.462,181 m. e E 767.080,413 
ri. craved° junto a referida faixa; deste, segue confrontando corn LOte 21A - Mat. '5;190 - Lot. Mangues, 
corn azimute de 350°50'04" e diStancia de 227,51 m., ate 0 vertice B03-M-0181; ,de coordenadas - N 
t.867.686,791 m. e E 767.052,1.73 rn.; deste, segue confrontando corn Lote 21 - Mat. 6.016 - Lot. Mangues, 
corn azimute de 350°44'28" e distancia de 962,47 m., ate o vertice CM4-M-0418, de coordenadas N 
.868.636,719 in. e E 766.897,314 m.; deste, Segue cOnfrontando corn Late 28- Mat. 3.128 - Lot. Mangues, 

corn azirnute de 10°54'347  e diStancia de 2.396,78 in., ate o vertice B03-M-0259, de coordenadas N 
I .870.990,179 m. e E 767.350,923 m.; pont° inicial da descricao.deste perirnetro. Todas as coordehadas 

qui descritas estao georreferenciades ao Sistema Geodesic° Brasileiro, a partir da estacao ative da RBMC 
e BRASILIA, de coordenadas N 8.234.747,341 in e E 191.901,220 m, e BOM JESUS DA LAPA, de 

(oordenadas N 8.534.062,652 m e E 670.991,851 m, e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
aferenciedas ao Meridiano Central 510  WGr, tendo coma Datum ci SIRGAS2000. Todos os azimutes e 

( istancias, areas e perimetros foram calculados no piano de projecao UTM", conforme memorial descritivo 
ob 	responsabilidade tecnica do agrimensor Antonio Nogueira Filho - CREA: 1605/TD-GO Codlgo 
;redenciamento: B03. PROPRIETARIOS: MARILDA DOS REIS VILELA, RG no 5421998-SSP/MG, CPF n° 

03.988.201-48, brasileira, viOva, pecuarista, residente e dorniciliada na Fazenda Born Gado, municipio de 
; ,orto Nacional/TO; JULIANA VILELA REIS SANTOS, RG n° 1.081.366 sspiorro, CPF no 595.836.146-53, 

empresaria, casada sob o regime da comunhao universal de bens corn SIDNEY QUEIROZ DOS 
'ANTOS, RG n° M-4.074.497 SSP-MG, CPF no 574.817.686-68, brasileiro, autonorno, residentes e 
lomiciliados na Rua L-10, n° 190, Paraiso do Tocantins-TO; JOELMA VILELA REIS, RG no 2220985-9 
;.ESPIIACM/AM, CPF n° 700.266.026-87, brasileira, psicologa, casada sob o regime da comunhao parcial 
le bens corn RICARDO FRANCO PEREIRA, RG n° M-948.967 SSP/II/MG, CPF n° 350.868.826-72, 
)rasileirc, engenheiro eletriciste, residentes e domiciliados na Rua Waldemar Jardim Maues, 1041, Casa 05, 
lila Gala, Manaus-AM; SAMUEL VILELA REIS, RG no MG-3.808.093 SSP/II/MG, CPF n° 550.035.836-72, 
)rasileiro, fazendeito, :cased° sob a regime da comunhao universal de bens corn LUCIA REGINA FARIA 
/ILELA, RG n° M-6.197.731 SSP/II/MG, CPF no 698.166.036-91, brasileira, funcionaria publica, residentes e 
lorniciliados na Rua L-10, nOmero 190, Paraiso do Tocantins-TO. Registro Anterior: M-27.244. Dou fe. A 
Dficial - 
R-1-56003 feito em 30 de Julho de 2013. Pete Escritura Publica de Compra e Venda sob Condicao 
escuiva lavrada as Its. 038/049 do livro n. 00253 do Carton° do 10  Tabelionato de Palmas/TO em 

18/0e12013, os proprietarioS ja qualificados, vendem o imovel objeto desta matricula pelo valor de 
R$4.:,92 199,46, para VLI MULTIMODAL S.A, CNPJ no 42.276.907/0001-28, sociedade por acaes, corn 
3ede na Avenida Grace Aranha n° 26, 30  Andar, parte, Rio de Janeiro/RJ, corn Estatuto Social devidamente 

s7-a-Jo na Junta Cornercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob n° 33.3.0029482-1, em 
)1/0W2C10 e Ate. de Assembleia Geral Extraordineria, realizada em 26/12/2012, registrada na JUCERJA 
30b n 00002437486, em 04/02/2013. CCIR 2006/2007/2008/2009; Codigo do Imovel Rural n° 
924:30 031.283-7. CAR - 103; DOC.: 5941-2013; PROC.: 3767-2013-V REQ.: 4610-2013; PT:, Recolheu 
ITBI. Doti fe. A Oficial 	 
AV-2-56003 feito ern 17 de Setembro de 2014. Conforme requerimento da proprietaria, assinado por seu 
prOct_radOr Osmane Alves Laguna, RG n° 6.616.058/MG, CPF n° 887.987.126-91, Alvara de Transformagao 
de A ce Rural ern Area Urbana n° 056/2014, fornecido pela Prefeitura Municipal local, assinado por Marcelio 
Beze "re Maya, Secretario Municipal de Flabitacao e Melo Ambiente ern 04/09/2014, o imOvel objeto desta 
inatr 	3 passa a ser caracterizado coma Area Urbana. Dou fe. A Oficial - 
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A CEDULA DE CREDITO BANCA RIO - N° 100114120007800 

Cronograma Da Construcao Dos Empreendimentos 
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Civil 
Instalacoes 

Area 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Mobiliza So 

Portaria / Gates 
Cl 
Eletrica 

- 	— 

MIMI IIMMI=111=1.1Mi Classificacao 
Civil 
Marini. / Eletrica i  

Balancas 
Civil 
Mecanica / Eletrica , 

11.111MMENIMM. moega / Tombadores 
Civil 
Mecanica / Eletrica 

1111111111111111111111111111ft 

11111111.11 .0.11.11.111MMM 

IMIIIIIIIMMEME M. 

Silo PulmSo 
Civil 
Mecanica / Eletrica 

IMMIMMI110.111111 

Torre elevadores / Galerias 
Civil 
Mecanica / Eletrica 

Tulha ferroviaria 
Civil 
Mecanica / Eletrica 

M1111111111111111111111111111...E. 

IIIIIIIIIIIIIIBfMMainfi.il Armazdm Graneleiro 
Civil 
Mecinica / Eletrica 

Ramal Ferrovinrio 
Montagem do ferrovia 

DIR 
Civil 
Eletrica EMI" 

, 

MIMI Predio Adm / Refeitorio / Ambulatorio 
Civil 
Elefrica IIIIII 

Area de convivencia 
Civil 
Eletrica 111111111111111 Viaduto 
Civil 

Rua via de cargos 
Pavimenta0o 

Rua via de servicos 
Pavimenta to 

Oficina / Almoxarifado / Abastecimento 
Civil 
Mecantca / Eletrica 111.111111111.M11111.1. EMI. 



ANEXO III 

Taxas de Crono rama de Amortizacao dos CRI 

N° de 
Ordem 

1  

Data de,  
PagameMo 

da COB 

30/12/2014 

Data de 
Pagarnento dos 

DRI (d Dias 
Dteis) 

02/01/2015 598.700,76 

Amortizagao de 
Principal (RP 

(598.700,76)  

„ 
Devector (R$),  

262.998.700,76 

Taxa de 
Amortizacao 

TA 

-0,22816340000% 

2 30/01/2015 03/02/2015 2.332.896,31 (2.332.896,31) 265.331.597,07 -0,88703720000% 

3 02/03/2015 04/03/2015 2.353.589,97 (2.353.589,97) 267.685.187,04 -0,88703720000% 

4 30/03/2015 01/04/2015 2.143.762,71 (2.143.762,71) 269.828.949,75 -0,80085220000% 

5 30/04/2015 05/05/2015 2.393.483,16 (2.393.483,16) 272.222.432,91 -0,88703720000% 

6 01/06/2015 03/06/2015 2.492.964,04 (2.492.964,04) 274.715.396,95 -0,91578200000% 

7 30/06/2015 02/07/2015 2.278.962,84 (2.278.962,84) 276.994.359,79 -0,82957230000% 

8 30/07/2015 03/08/2015 2.377.444,53 (2.377.444,53) 279.371.804,32 -0,85830070000% 

9 31/08/2015 02/09/2015 2.558.436,70 (2.558.436,70) 281.930.241,02 -0,91578200000% 

10 30/09/2015 02/10/2015 2.419.809,23 (2.419.809,23) 284.350.050,25 -0,85830070000% 

11 30/10/2015 04/11/2015 2.440.578,47 (2.440.578,47) 286.790.628,72 -0,85830070000% 

12 30/11/2015 02/12/2015 2.543.939,56 (2.543.939,56) 289.334.568,28 -0,88703720000% 

13 30/12/2015 04/01/2016 2.483.360,62 (2.483.360,62) 291.817.928,91 -0,85830070000% 

INSTRUMENTO: IS 
AUTENTICA00 (SIM-II): F6D1A07B-1040-4008-86D9-FD8DA5AFBE37 
ITAU _CRI _TERMO _SECURITIZACAO /AGENCIA IRS _VU 
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14 01/02/2016 03/02/2016 - 2.756.322,18 (2.756.322,18) 294.574.251,09 -0,94453490000% 

15 29/02/2016 02/03/2016 - 2.359.104,37 (2.359.104,37) 296.933.355,46 -0,80085220000% 

16 30/03/2016 01/04/2016 - 2.548.581,07 (2.548.581,07) 299.481.936,53 -0,85830070000% 

17 02/05/2016 04/05/2016 - 2.828.711,41 (2.828.711,41) 302.310.647,94 -0,94453490000% 

18 30/05/2016 01/06/2016 5.356.116,30 2.421.061,47 2.935.054,83 299.375.593,11 0,97087378496% 

19 30/06/2016 04/07/2016 5.590.627,71 2.655.572,88 2.935.054,83 296.440.538,28 0,98039215539% 

20 01/08/2016 03/08/2016 5.649.803,92 2.714.749,09 2.935.054,83 293.505.483,45 0,99009900840% 

21 30/08/2016 01/09/2016 5.369.895,02 2.434.840,19 2.935.054,83 290.570.428,62 0,99999999847% 

22 30/09/2016 04/10/2016 5.512.522,62 2.577.467,79 2.935.054,83 287.635.373,79 1,01010100854% 

23 31/10/2016 03/11/2016 5.486.487,60 2.551.432,77 2.935.054,83 284.700.318,96 1,02040816167% 

24 30/11/2016 02/12/2016 5.378.639,66 2.443.584,83 2.935.054,83 281.765.264,13 1,03092783342% 
25 30/12/2016 03/01/2017 5.353.448,06 2.418.393,23 2.935.054,83 278.830.209,30 1,04166666501% 

26 30/01/2017 01/02/2017 5.408.382,51 2.473.327,68 2.935.054,83 275.895.154,47 1,05263157725% 

27 01/03/2017 03/03/2017 5.303.064,87 2.368.010,04 2.935.054,83 272.960.099,64 1,06382978550% 

28 30/03/2017 03/04/2017 5.199.456,21 2.264.401,38 2.935.054,83 270.025.044,81 1,07526881543% 

29 02/05/2017 04/05/2017 5.485.535,62 2.550.480,79 2.935.054,83 267.089.989,98 1,08695651993% 

30 30/05/2017 01/06/2017 5.074.050,89 2.138.996,06 2.935.054,83 264.154.935,15 1,09890109705% 
31 30/06/2017 04/07/2017 1,11111110922% 
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5.278.207,37 2.343.152,54 2.935.054,83 261.219.880,32 

32 31/07/2017 02/08/2017 5.252.172,34 2.317.117,51 2.935.054,83 258.284.825,49 1,12359550369% 

33 30/08/2017 01/09/2017 5.151.915,30 2.216.860,47 2.935.054,83 255.349.770,66 1,13636363439% 

34 02/10/2017 04/10/2017 5.346.922,53 2.411.867,70 2.935.054,83 252.414.715,83 1,14942528533% 

35 30/10/2017 01/11/2017 4.956.523,63 2.021.468,80 2.935.054,83 249.479.661,00 1,16279069560% 

36 30/11/2017 04/12/2017 5.148.032,23 2.212.977,40 2.935.054,83 246.544.606,17 1,17647058612% 

37 02/01/2018 04/01/2018 5.263.754,68 2.328.699,85 2.935.054,83 243.609.551,34 1,19047618831% 

38 30/01/2018 01/02/2018 4.886.007,28 1.950.952,45 2.935.054,83 240.674.496,51 1,20481927489% 

39 28/02/2018 02/03/2018 4.931.623,79 1.996.568,96 2.935.054,83 237.739.441,68 1,21951219285% 

40 02/04/2018 04/04/2018 5.180.586,83 2.245.532,00 2.935.054,83 234.804.386,85 1,23456789890% 

41 30/04/2018 03/05/2018 4.815.490,93 1.880.436,10 2.935.054,83 231.869.332,02 1,24999999761% 

42 30/05/2018 04/06/2018 4.925.190,93 1.990.136,10 2.935.054,83 228.934.277,19 1,26582278236% 

43 02/07/2018 04/07/2018 5.097.418,98 2.162.364,15 2.935.054,83 225.999.222,36 1,28205127953% 

44 30/07/2018 01/08/2018 4.744.974,57 1.809.919,74 2.935.054,83 223.064.167,53 1,29870129612% 

45 30/08/2018 03/09/2018 4.913.716,98 1.978.662,15 2.935.054,83 220.129.112,70 1,31578947103% 

46 01/10/2018 03/10/2018 4.950.957,62 2.015.902,79 2.935.054,83 217.194.057,87 1,33333333061% 

47 30/10/2018 01/11/2018 4.736.836,57 1.801.781,74 2.935.054,83 214.259.003,04 1,35135134856% 
48 30/11/2018 04/12/2018 _ 	1,36986301083% 

INSTRUMENTO: TS 
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4.835.611,89 1.900.557,06 2.935.054,83 211.323.948,21 

49 31/12/2018 03/01/2019 4.809.576,86 1.874.522,03 2.935.054,83 208.388.893,38 1,38888888594% 

50 30/01/2019 01/02/2019 4.723.658,16 1.788.603,33 2.935.054,83 205.453.838,55 1,40845070119% 

51 28/02/2019 06/03/2019 4.639.442,96 1.704.388,13 2.935.054,83 202.518.783,72 1,42857142545% 

52 01/04/2019 03/04/2019 4.789.685,40 1.854.630,57 2.935.054,83 199.583.728,89 1,44927535910% 

53 30/04/2019 03/05/2019 4.590.746,16 1.655.691,33 2.935.054,83 196.648.674,06 1,47058823198% 

54 30/05/2019 03/06/2019 4.622.891,78 1.687.836,95 2.935.054,83 193.713.619,23 1,49253731002% 

55 01/07/2019 03/07/2019 4.709.049,29 1.773.994,46 2.935.054,83 190.778.564,40 1,51515151164% 
56 30/07/2019 01/08/2019 4.517.700,95 1.582.646,12 2.935.054,83 187.843.509,57 1,53846153484% 

57 30/08/2019 03/09/2019 4.601.296,64 1.666.241,81 2.935.054,83 184.908.454,74 1,56249999626% 

58 30/09/2019 02/10/2019 4.575.261,61 1.640.206,78 2.935.054,83 181.973.399,91 1,58730158344% 

59 30/10/2019 01/11/2019 4.496.933,80 1.561.878,97 2.935.054,83 179.038.345,08 1,61290322182% 

60 02/12/2019 04/12/2019 4.626.134,48 1.691.079,65 2.935.054,83 176.103.290,25 1,63934425818% 

61 30/12/2019 02/01/2020 4.345.381,90 1.410.327,07 2.935.054,83 173.168.235,42 1,66666666241% 

62 30/01/2020 03/02/2020 4.471.121,50 1.536.066,67 2.935.054,83 170.233.180,59 1,69491524984% 

63 02/03/2020 04/03/2020 4.494.019,66 1.558.964,83 2.935.054,83 167.298.125,76 1,72413792648% 

64 30/03/2020 01/04/2020 4.274.865,55 1.339.810,72 2.935.054,83 164.363.070,93 1,75438596020% 

65 30/04/2020 05/05/2020 4.393.016,41 1.457.961,58 2.935.054,83 161.428.016,10 1,78571428083% 
INSTRUMENTO: TS 
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66 01/06/2020 03/06/2020 4.413.383,54 1.478.328,71 2.935.054,83 158.492.961,27 1,81818181312% 

67 30/06/2020 02/07/2020 4.249.868,53 1.314.813,70 2.935.054,83 155.557.906,44 1,85185184660% 

68 30/07/2020 03/08/2020 4.270.209,43 1.335.154,60 2.935.054,83 152.622.851,61 1,88679244738% 

69 31/08/2020 02/09/2020 4.332.747,43 1.397.692,60 2.935.054,83 149.687.796,78 1,92307691742% 

70 30/09/2020 02/10/2020 4.219.826,24 1.284.771,41 2.935.054,83 146.752.741,95 1,96078430784% 

71 30/10/2020 04/11/2020 4.194.634,64 1.259.579,81 2.935.054,83 143.817.687,12 1,99999999388% 

72 30/11/2020 02/12/2020 4.210.771,21 1.275.716,38 2.935.054,83 140.882.632,29 2,04081632015% 

73 30/12/2020 04/01/2021 4.144.251,45 1.209.196,62 2.935.054,83 137.947.577,46 2,08333332669% 

74 01/02/2021 03/02/2021 4.238.017,84 1.302.963,01 2.935.054,83 135.012.522,63 2,12765956754% 

75 01/03/2021 03/03/2021 4.016.305,59 1.081.250,76 2.935.054,83 132.077.467,80 2,17391303624% 

76 30/03/2021 01/04/2021 4.030.732,92 1.095.678,09 2.935.054,83 129.142.412,97 2,22222221466% 

77 30/04/2021 04/05/2021 4.080.596,07 1.145.541,24 2.935.054,83 126.207.358,14 2,27272726482% 

78 31/05/2021 02/06/2021 4.054.561,05 1.119.506,22 2.935.054,83 123.272.303,31 2,32558138707% 

79 30/06/2021 02/07/2021 3.993.101,87 1.058.047,04 2.935.054,83 120.337.248,48 2,38095237227% 

80 30/07/2021 03/08/2021 3.967.910,28 1.032.855,45 2.935.054,83 117.402.193,65 2,43902438114% 

81 30/08/2021 01/09/2021 3.976.455,96 1.041.401,13 2.935.054,83 114.467.138,82 2,49999999043% 

82 30/09/2021 04/10/2021 3.950.420,93 1.015.366,10 2.935.054,83 111.532.083,99 2,56410255404% 
INSTRUMENTO: TS 
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83 01/11/2021 04/11/2021 3.956.445,58 1.021.390,75 2.935.054,83 108.597.029,16 2,63157893677% 

84 30/11/2021 02/12/2021 3.835.945,70 900.890,87 2.935.054,83 105.661.974,33 2,70270269152% 

85 30/12/2021 03/01/2022 3.841.952,30 906.897,47 2.935.054,83 102.726.919,50 2,77777776596% 
86 31/01/2022 02/02/2022 3.875.809,47 940.754,64 2.935.054,83 99.791.864,67 2,85714284465% 

87 02/03/2022 04/03/2022 3.791.569,10 856.514,27 2.935.054,83 96.856.809,84 2,94117645734% 

88 30/03/2022 01/04/2022 3.710.734,72 775.679,89 2.935.054,83 93.921.755,01 3,03030301624% 

89 02/05/2022 04/05/2022 3.822.178,58 887.123,75 2.935.054,83 90.986.700,18 3,12499998505% 

90 30/05/2022 01/06/2022 3.663.723,82 728.668,99 2.935.054,83 88.051.645,35 3,22580643568% 

91 30/06/2022 04/07/2022 3.716.105,68 781.050,85 2.935.054,83 85.116.590,52 3,33333331632% 

92 01/08/2022 03/08/2022 3.714.537,24 779.482,41 2.935.054,83 82.181.535,69 3,44827584387% 

93 30/08/2022 01/09/2022 3.616.810,09 681.755,26 2.935.054,83 79.246.480,86 3,57142855190% 

94 30/09/2022 04/10/2022 3.638.000,59 702.945,76 2.935.054,83 76.311.426,03 3,70370368270% 

95 31/10/2022 03/11/2022 3.611.965,57 676.910,74 2.935.054,83 73.376.371,20 3,84615382351% 

96 30/11/2022 02/12/2022 3.564.844,74 629.789,91 2.935.054,83 70.441.316,37 3,99999997550% 

97 30/12/2022 03/01/2023 3.539.653,14 604.598,31 2.935.054,83 67.506.261,54 4,16666664009% 

98 30/01/2023 01/02/2023 3.533.860,48 598.805,65 2.935.054,83 64.571.206,71 4,34782605802% 

99 28/02/2023 02/03/2023 3.470.719,67 535.664,84 2.935.054,83 61.636.151,88 4,54545451382% 
100 30/03/2023 03/04/2023 4,76190472719% 

INSTRUMENTO: TS 
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3.464.078,35 529.023,52 2.935.054,83 58.701.097,05 

101 02/05/2023 04/05/2023 3.489.507,18 554.452,35 2.935.054,83 55.766.042,22 4,99999996173% 

102 30/05/2023 01/06/2023 3.381.658,41 446.603,58 2.935.054,83 52.830.987,39 5,26315785233% 

103 30/06/2023 04/07/2023 3.403.685,34 468.630,51 2.935.054,83 49.895.932,56 5,55555550830% 

104 31/07/2023 02/08/2023 3.377.650,31 442.595,48 2.935.054,83 46.960.877,73 5,88235288820% 

105 30/08/2023 01/09/2023 3.338.120,37 403.065,54 2.935.054,83 44.025.822,90 6,24999994020% 

106 02/10/2023 04/10/2023 3.350.894,09 415.839,26 2.935.054,83 41.090.768,07 6,66666659862% 

107 30/10/2023 01/11/2023 3.264.131,15 329.076,32 2.935.054,83 38.155.713,24 7,14285706475% 

108 30/11/2023 04/12/2023 3.273.510,20 338.455,37 2.935.054,83 35.220.658,41 7,69230760172% 

109 02/01/2024 04/01/2024 3.267.726,24 332.671,41 2.935.054,83 32.285.603,58 8,33333322702% 

110 30/01/2024 01/02/2024 3.193.614,80 258.559,97 2.935.054,83 29.350.548,75 9,09090896438% 

111 29/02/2024 04/03/2024 3.186.970,80 251.915,97 2.935.054,83 26.415.493,92 9,99999984690% 

112 01/04/2024 03/04/2024 3.176.963,17 241.908,34 2.935.054,83 23.480.439,09 11,11111092210% 

113 30/04/2024 03/05/2024 3.129.842,05 194.787,22 2.935.054,83 20.545.384,26 12,49999976079% 

114 31/05/2024 04/06/2024 3.117.300,03 182.245,20 2.935.054,83 17.610.329,43 14,28571397328% 

115 01/07/2024 03/07/2024 3.091.265,00 156.210,17 2.935.054,83 14.675.274,60 16,66666624140% 

116 30/07/2024 01/08/2024 3.056.796,84 121.742,01 2.935.054,83 11.740.219,77 19,99999938762% 
117 30/08/2024 03/09/2024 3.039.194,95 104.140,12 2.935.054,83 8.805.164,94 24,99999904315% 
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118 30/09/2024 02/10/2024 3.013.159,92 78.105,09 2.935.054,83 5.870.110,11 33,33333163227% 

119 30/10/2024 01/11/2024 2.985.438,03 50.383,20 2.935.054,83 2.935.055,28 49,99999617262% 

120 02/12/2024 04/12/2024 2.962.777,90 27.722,62 2.935.055,28 0 100,00000000000% 
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Fabto Wok! Ochtat RG: 29.89E1.8064 
CPF: 269.627.878-47 

BANCO ITACI BBA S 

1. 
Por: 
Cargo: nte Diniz 

3.785-8 
53.749.608-57 

2. 
Por: 
Cargo: 

ANEXO IV 
Declaracao do Coordenador Lider 

BANCO !TAO BBA S.A., instituicao financeira corn sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de 
Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.500, 1°, 2°, 3° (partes) e 4° e 5° andares, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.298.092/0001-30, neste ato representada na forma de seu 
Estatuto Social, para fins de atender o que preve o item 15 do anexo III da Instrucao CVM n° 
414, na qualidade de coordenador 'Eder da oferta palica dos certificados de recebiveis 
imobiliarios ("CRI") da 116a Serie da 1a Emissao ("Emissao") da RB CAPITAL Companhia de 
Securitizacao ("Emissora"), declara, para todos os fins e efeitos que, verificou, em conjunto 
corn a Emissora, e corn Oliveira Trust Distribuidora de Thulos e Valores Mobiliarios S.A., na 
qualidade de agente fiduciario, e corn os assessores legais contratados para a Emissao, a 
legalidade e ausencia de vicios da operacao, alem de ter agido corn diligencia para assegurar a 
veracidade, consistencia, correcao e suficiencia das informacoes prestadas no Termo de 
Securitizacao de Creditos lmobiliarios da Emissao. 

Sao Paulo, 17 de dezembro de 2014. 
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ANEXO V 

Declaracao da Companhia Securitizadora 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAcAO, sociedade por acoes corn sede na Cidade 
de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Amauri, n° 255, 5° andar, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 
("Emissora"), para fins de atender o que preveem os itens 4 e 15 do anexo III da Instrucao 
CVM n° 414, na qualidade de Emissora da oferta pUblica dos certificados de recebiveis 
imobiliarios ("CRI") da 116' Serie da la  Emissao ("Emissao"), declara, para todos os fins e 
efeitos que, (i) verificou, em conjunto corn o Banco Itair BBA S.A., na qualidade de coordenador 
Mei-, corn a Oliveira Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., na qualidade de 
agente fiduciario e corn os assessores legais contratados para a Emissao, a legalidade e 
ausencia de vicios da operacao, (ii) agiu corn diligencia para assegurar a veracidade, 
consistencia, correcao e suficiencia das informagOes prestadas pela Emissora no Termo de 
Securitizacao de Creditos Imobiliarios da Emissao, e (iii) instituiu, em observancia a faculdade 
prevista no artigo 90  da Lei n° 9.514/97, o Regime Fiduciario sobre os Creditos Imobiliarios 
vinculados aos CRI, a CCI e a Conta Centralizadora, nos termos previstos na Clausula Setima 
do Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da 116a Serie da la Emissao de 
Certificados de Recebiveis Imobiliarios, datado de 17 de dezembro de 2014. 

Sao Paulo, 17 de dezembro de 2014. 

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZA00 

1. 
Por: 	 Por: 
Cargo: 	Felipe Brit° da Silva 	

RG.. 30.952. 
342.601  

RG 32928883 (SSP/SP) 	
Cargo: 	cpF.. 	.978-78 

cPF• 344.909.858-80 
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Por: 
Cargo: 

kesim Yano de Andrade 
rocurador 

ANEXO VI 

Declaracao do Aqente Fiduciario 

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., 
sociedade anonima, corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida das Americas, n° 500, bloco 13, grupo 205, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
36.113.876/0001-91, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social ("Agente 
Fiduciario"), para fins de atender o que preve o item 15 do anexo III da Instrucao CVM n° 414, 
na qualidade de Agente Fiduciario no ambito da oferta pUblica dos certificados de recebiveis 
imobiliarios ("CRI") da 116a Serie da 1a Emissao ("Emissao") da RB Capital Companhia De 
Securitizacao ("Emissora"), declara, para todos os fins e efeitos que, verificou, em conjunto 
corn a Emissora, corn o Banco Ita0 BBA S.A., na qualidade de coordenador lider e corn os 
assessores legais contratados para a Emissao, a legalidade e ausencia de vicios da operacao, 
alem de ter agido corn diligencia para assegurar a veracidade, consistencia, correcao e 
suficiencia das informacOes prestadas no Termo de Securitizacao de Creditos Imobiliarios da 
Emissao. 

Sao Paulo, 17 de dezembro de 2014. 

OLIV RA TRUST DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 
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akeshi Yano de Andrade 
Procurador 

1. 
Por: 
Carg 

ma Menezes 
Procuradora 

ANEXO VII 

Declaracao da Instituicao Custodiante 

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., 
sociedade anOnima, corn sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida das Americas, n° 500, bloco 13, grupo 205, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
36.113.876/0001-91, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social, na qualidade 
de Instituicao Custodiante ("Instituicao Custodiante"), nomeada nos termos do "Instrumento 
Particular de Emissao de Cedula de Credit° Imobiliario, sem Garantia Real Imobiliaria, sob a 
Forma Escritural e Outras Avencas", da Serie "VLI", NOmero 001 ("CCI"), firmado em 12 de 
dezembro corn o ITAC1 UNIBANCO S.A., instituicao financeira, corn endereco na Cidade de 
Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.500, 10, 2°, 3° (partes) 
e 40  e 50  andares, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.701.190/4816-09, conforme aditada 
("Escritura de Emissao de CCI"),  DECLARA, que em 17 de dezembro procedeu (i) nos termos 
do §4° do artigo 18 da Lei 10.931, a custodia da Escritura de Emissao de CCI, e (ii) nos termos 
paragrafo Onico do artigo 23 da Lei 10.931, o registro do Termo de Securitizacao de Creditos 
Imobiliarios da 1l6a  Serie da 1a Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da RB 
Capital Companhia de Securitizacao, datado de 17de dezembro de 2014, e sobre as quais a 
Securitizadora instituiu o REGIME FIDUCIARIO, conforme Clausula Setima do Termo de 
Securitizacao. 

Sao Paulo, 17de dezembro de 2014. 

OLIVE! A TRUST DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES 	ILIARIOS S.A. 
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ANEXO VIII 

Tratamento Fiscal  

Os Titulares de CRI nao devem considerar unicamente as informagoes contidas abaixo para 
fins de avaliar o tratamento tributario de seu investimento em CRI, devendo consultar seus 
pr6prios assessores quanto a tributagao especifica a qual estarao sujeitos, especialmente 
quanto a outros tributos eventualmente aplicaveis a esse investimento ou a ganhos porventura 
auferidos em operagOes corn CRI. 

lmposto de Renda 

Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos par pessoas juridicas nao-financeiras 
estao sujeitos A incidencia do Impost° de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), a ser calculado cam 
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 e contado da data em que o respectivo titular de CRI efetuou o 
investimento, ate a data do resgate. 

NA° obstante, ha regras especificas aplicaveis a cada tipo de investidor, conforme sua 
qualificacao como pessoa fisica, pessoa juridica, inclusive isenta, fundo de investimento, 
instituicao financeira, sociedade de seguro, de previdencia privada, de capitalizacao, corretora 
de titulos, valores mobiliarios e cambio, distribuidora de titulos e valores mobiliarios, sociedade 
de arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro. 

0 IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas juridicas nao-financeiras tributadas corn 
base no lucro real, presumido ou arbitrado, e considerado antecipacao do imposto de renda 
devido, gerando o direito a ser deduzido do Impost° de Renda da Pessoa Juridica ("IRPJ") 
apurado em cada period() de apuragao. 0 rendimento tambem devera ser computado na base 
de calculo do IRPJ e da Contribuicao Social sobre o Lucro Liquid° ("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 par ano; a aliquota da CSLL, para 
pessoas juridicas nao-financeiras, corresponde a 9%. 

Os rendimentos em CRI auferidos par pessoas juridicas nao-financeiras tributadas de acordo 
corn a sistematica nao-cumulativa da Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social 
("COFINS") e da Contribuicao ao Programa de Integracao Social ("PIS"), estao sujeitas, 
atualmente, A aliquota zero de tais contribuicoes aplicavel As receitas financeiras (como o 
seriam as receitas reconhecidas par conta dos rendimentos em CRI). 
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Corn relacao aos investimentos em CRI realizados por instituicties financeiras, fundos de 
investimento, seguradoras, por 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. 

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, sera° 
tributados pelo IRPJ, a aliquota de 15% e adicional de 10%; e pela CSLL, a aliquota de 15%. 
As carteiras de fundos de investimentos este° isentas de imposto de renda. Ademais, no caso 
das instituicOes financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI este() 
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 estao isentos de imposto de renda (na fonte e na declaracao de ajuste anual). 

Pessoas juridicas isentas terao seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, 
ou seja, o imposto nao é compensavel. As entidades imunes estao dispensadas da retencao do 
imposto na fonte desde que declarem sua condicao a fonte pagadora. 

lnvestidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

Em relacao aos Titulares de CRI residentes, domiciliados ou corn sede no exterior que 
investirem em CRI no pals de acordo corn as normas atualmente previstas na Resolucao CMN 
n° 2.689, de 26 de janeiro de 2000, os rendimentos auferidos estao sujeitos a incidencia do 
IRRF a aliquota de 15%. Excecao e feita para o caso de Investidor domiciliado em pals ou 
jurisdicao considerado como de tributacao favorecida, assim entendidos aqueles que nao 
tributam a renda ou que a tributam a aliquota inferior a 20% ("Jurisdicao de Tributacao 
Favorecida"). 

Impost° sobre Operacaes Financeiras — 10F 

Imposto sobre Operagdes de Cambio ("10F/Cambion) 

Regra geral, as operacCies de cambio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados 
nos mercados financeiros e de capitals de acordo corn as normas e condicoes do Conselho 
Monetario Nacional, inclusive por meio de operacoes simultaneas, incluindo as operacoes de 
cambio relacionadas aos investimentos em CRI, estao sujeitas a incidencia do 10F/Cambio a 
aliquota de 0% (zero por cento) 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 Sr 
10F/Cambio pode ser majorada ate o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a qualquer 
INSTRUMENTO: TS 
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tempo por ato do Poder Executivo, relativamente a operacOes de cambio ocorridas apOs esta 
eventual alteracao. 

lmposto sobre OperagOes corn Titulos e Valores Mobiliarios ("10F/Titulos") 

As operacoes corn CRI estao sujeitas A aliquota zero do 10FiTitulos, conforme Decreto n° 
6.306, de 14 de dezembro de 2007, e alteracOes posteriores. Em qualquer caso, a aliquota do 
10F/Titulos pode ser majorada 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 operacOes 
ocorridas ap6s este eventual aumento. 
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ANEXO IX 

Fatores de Risco 

o investimento em CRI envolve uma serie de riscos que deverao ser analisados 
independentemente pelo potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, 
credit°, mercado, rentabilidade, regulamentacao especifica, entre outros, que se relacionam 
tanto a Emissora, quanta as Devedoras e aos prOprios CRI objeto desta Emissao. 0 potencial 
investidor deve ler cuidadosamente todas as informacoes que estao descritas neste Termo de 
Securitizacao, bem coma consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que 
julgar necessarios antes de tomar uma decisao de investimento. Estao descritos a seguir os 
riscos relacionados, exclusivamente, aos CRI e a estrutura juridica da presente Emissao: 

a) 	Fatores de Risco relativos a Emissora: 

(i) Limitagao de Ativos: A Emissora é uma companhia securitizadora cujo objetivo é 
exclusivamente a emissao de CRI e de outros titulos lastreados em recebiveis imobiliarios, 
tendo coma Unica fonte de recursos as recebiveis imobiliarios decorrentes de contratos que 
lastreiem suas respectivas emissOes. Como sobre tais recebiveis sao instituidos urn patrim6nio 
separado para cada serie, qualquer atraso ou falta de recebimento dos Creditos Imobiliarios 
pela Emissora afetara negativamente a capacidade desta de honrar suas obrigacoes sob as 
CRI. Na hipotese da Securitizadora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciario devera 
assumir a custodia e administragao dos Creditos Imobiliarios integrantes do Patrimonio 
Separado. Em assembleia, os Titulares de CRI poderao deliberar sobre as novas normas 
de administracao do Patrimonio Separado ou optar pela liquidagao deste, que podera ser 
insuficiente para guitar as obrigagoes da Securitizadora perante os Titulares de CRI. 

(ii) Riscos relativos ao Setor de Atuagao da Emissora: A atividade da Emissora este sujeita 
a regulamentacao da CVM no que se refere a ofertas pUblicas. Alteracoes na atual 
regulamentacao poderao gerar urn aumento nos custos de securitizacao o que pode tornar o 
negOcio desaconselhavel do ponto de vista economic°. 

b) 	Direitos dos Credores da Emissora: a presente Emissao tern coma lastro as Creditos 
Imobiliarios, as quais constituem Patrim6nio Separado do patrim6nio comum da Emissora. A 
Lei n° 9.514 e a Lei n° 10.931 possibilitam que as Creditos Imobiliarios sejam segregados dos 
demais ativos e passivos da Emissora. No entanto, coma se trata de uma legislacao recente, 
ainda nao ha jurisprudencia firmada corn relacao ao tratamento dispensado aos demais 
credores da Emissora no que se refere a creditos trabalhistas, fiscais e previdenciarios, em 
face do que dispoe o artigo 76 da Medida Provisoria n° 2.158-35/2001. 
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c) Papamento Condicionado e Descontinuidade: as fontes de recursos da Emissora para 
fins de pagamento aos Titulares de CRI decorrem direta ou indiretamente dos pagamentos dos 
Creditos Imobiliarios. Os recebimentos oriundos dos itens "i" e "ii" podem °coffer 
posteriormente as datas previstas para pagamento de juros e amortizacOes dos CRI, podendo 
causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRI. Ap6s o recebimento dos 
mencionados recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabiveis 
para a cobranca judicial ou extrajudicial dos Creditos Imobiliarios, caso estes nao sejam 
suficientes, a Emissora nao dispora de quaisquer outras verbas para efetuar o pagamento de 
eventuais saldos aos Titulares de CRI. 

d) Riscos Financeiros: ha tres especies de riscos financeiros geralmente identificados em 
operacOes de securitizacao no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possiveis 
descompassos entre as taxas de remuneracao de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiencia 
de garantia por acumulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de liquidez. 

e) Risco Tributario: a Emissao esta exposta ao risco de perdas devido a criacao ou 
majoracao de tributos, nova interpretacao ou, ainda, interpretacao diferente que venha a se 
consolidar sobre a incidencia de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou os Titulares de 
CRI a novos recolhimentos, ainda que relativos a operacOes já realizadas. 

Risco de Amortizacao Extraordinaria ou Vencimento Antecipado: os CRI estarao 
sujeitos, na forma definida neste Termo de Securitizacao, a eventos de amortizacao 
extraordinaria ou vencimento antecipado, inclusive mas nao exclusivamente na hipOtese de a 
Devedora optar pelo resgate antecipado dos CRI se houver majoracao da taxa de juros 
contratadas e na hipOtese de extincao da taxa de juros caso nao entrem em acordo corn os 
titulares dos CRI em relacao a nova taxa de juros. A ocorrencia destes eventos podera resultar 
em dificuldades de reinvestimento por parte dos investidores a mesma taxa estabelecida como 
remuneracao dos CRI, bem como diminuir a expectativa de remuneracao/rentabilidade a longo 
prazo dos Titulares de CRI. 

9) 	Risco em Funcao da Dispensa de Registro: a Emissao, distribuida nos termos da 
Instrucao CVM n° 476, esta automaticamente dispensada de registro perante a CVM, de forma 
que as informacOes prestadas no Ambito dos Documentos da Operacao WA° foram objeto de 
analise pela referida autarquia federal. 

h) 	Risco de Estrutura: a presente Emissao tern o carater de "operacao estruturada", desta 
forma, e pelas caracteristicas inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, 
econ6mico e juridic° considera um conjunto de rigores e obrigacoes de parte a parte, 
estipulados atraves de contratos publicos ou privados tendo por diretriz a legislacao em vigor. 
No entanto, em razao da pouca maturidade e da falta de tradicao e jurisprudencia no mercado 
de capitais brasileiro no que tange a operacOes de CRI, em situacoes de stress podera haver 
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perdas por parte dos Titulares de CRI em razao do disp8ndio de tempo e recursos para eficacia 
do arcabouco contratual. 

i) 	Inadimpl8ncia das Devedoras: a capacidade da Emissora de honrar suas obrigacoes 
decorrentes dos CRI depende do pagamento pela Devedora. 0 Patrim6nio Separado 
constituido em favor dos Titulares de CRI nao conta corn qualquer garantia ou coobrigacao da 
Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares de CRI dos montantes 
devidos, conforme previsto neste Termo de Securitizacao, depende do recebimento das 
quantias devidas em funcao da CCB em tempo habil para o pagamento dos valores dos CRI. A 
ocorrencia de eventos que afetem a situacao econ6mico-financeira da Devedora podera afetar 
negativamente a capacidade do Patrimonio Separado de honrar suas obrigacoes no que tange 
ao pagamento dos CRI pela Emissora. 

i) 	Risco de Compensacao: embora esteja previsto na COB a proibicao de compensagao 
dos Creditos Imobiliarios corn quaisquer creditos detidos pela Devedora contra o Cedente, a 
Devedora podera efetuar tais compensacoes, o que pode afetar o pagamento dos Creditos 
Imobiliarios para o Patrimonio Separado e, consequentemente, o pagamento dos valores 
devidos aos Titulares de CRI. 

k) 	Risco Relacionado a Ausencia de Classificacao de Risco: Os CRI, bem como a presente 
Oferta PCiblica Restrita nao foram objeto de classificacao de risco de modo que as Titulares de 
CRI nao contarao corn uma analise de risco independente realizada por uma empresa de 
classificacao de risco (empresa de rating). Cabera aos potenciais investidores, antes de 
subscrever e integralizar as CRI, analisar todos os riscos envolvidos na presente Oferta Publica 
Restrita e na aquisicao dos CRI, inclusive, mas nao mas nao se limitando, aqueles riscos 
descritos no presente Termo de Securitizacao. 

I) 	Demais Riscos: Os CRI estao sujeitos as variacOes e condicOes dos mercados de 
atuacao da Devedora, que sao afetados principalmente pelas condicoes politicas e economicas 
nacionais e internacionais. Os CRI tambern poderao estar sujeitos a outros riscos advindos de 
motivos alheios ou exOgenos, tais como moratOria, guerras, revolugoes, mudancas nas regras 
aplicaveis aos CRI, alteracao na politica econornica, decisoes judiciais etc. 
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ANEXO X 

Descricao da CCI  

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO N° 001 LOCAL E DATA DE EMISSAO: 
Sao Paulo, 12 de dezembro de 2014 

SERIE 	VLI 	 NUMERO 001 	TIPO DE CCI 	Integral 

1. EMISSOR / CREDOR 
RAZAO SOCIAL: ITAO UNIBANCO S.A. 
CNPJ/MF: 60.701.190/4816-09 
ENDEREcO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.500 — 10, 2°, 3° (parte), 40  e 50  andares, Itaim 
Bibi, CEP 04538-132, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo. 

2. INSTITUIcA0 CUSTODIANTE 
RAZAO SOCIAL: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 
S.A. 
CNPJ/MF: 36.113.876/0001-91 
ENDEREcO: Avenida das Americas, n° 500, bloco 13, grupo 205, na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro. 

3. DEVEDORA 
RAZAO SOCIAL: VLI Multimodal S.A. 
CNPJ/MF: 42.276.907/0001-28 
ENDEREca Avenida Graca Aranha, n° 26, 3° andar (parte), Centro , CEP 20.030-001, na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

4. TiTULO 
VALOR TOTAL DA CCB: R$262.400.000,00 (duzentos e sessenta e dois milhoes e 
quatrocentos mil reais) em 22 de dezembro de 2014. 

Cedula de Credito Bancario n° 100114120007800 

VALOR DO CREDITO IMOBILIARIO R$ 262.400.000,00 (duzentos e sessenta e dois milhoes 
e quatrocentos mil reais) em 22 de dezembro de 2014. 
IDENTIFICAcA0 DOS IMOVEIS: 
Matricula n° 484 

e nove ares e vinte e quatro ares) ,  
Partindo do Ponto 1, definido peg 

219,5924 ha (duzentos e dezenove hectares cinquenta 
conforme a seguinte descricao: PERIMETRO (M) 6.248.68. 
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coordenada UTM N=9.107.557,854 m e E=804.047,964 m, deste, segue confrontando neste 
trecho corn Ademir Ernesto Superreck / Celso Luiz Stu/p, corn distancia de 25,073 m, corn 
azimute de 107°32'48" ate encontrar o Ponto 2, definido pela coordenada UTM 
N=9.107.550,295 m e E=804.065,870 m, deste, segue confrontando neste trecho, corn 
distancia de 11,198 corn azimute de 116°14'24" ate encontrar o Ponto 3, definido pela 
coordenada UTM N=9.107.545,344 m e E=804.075,914 m, deste, segue confrontando neste 
trecho, corn distancia de 55.906 m, corn azimute de 123°49'27" ate encontrar o Ponto 4, 
definido pela coordenada UTM N=9.107.51,224 m e E=804.122,358 m, deste, segue 
confrontando neste trecho, corn distancia de 66.393 m, corn azimute de 126°36'23" ate 
encontrar o Ponto 5, definido pela Coordenada UTM N=9.107.386,949 m e E=804.307.789 m, 
deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 94,143 m, corn azimute de 
124°17'39" ate encontrar o Ponto 7, definido pela coordenada UTM N=9.107.333,905 m e 
E=804.385,566 m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 130,930 m, corn 
azimute de 125°38'14" ate encontrar o Ponta 9, definido pela coordenada UTM 
N=9.107.169,724 m e E=804.619,125 m, deste, segue confrontando neste trecho, corn 
distancia de 47,839 m, corn azimute de 123°7'42" ate encontrar o Ponto 10, definido pela 
coordenada UTM N=9.107.143,579 m e E=804.659,188 m, deste, segue confrontando neste 
trecho, corn distancia de 447,872 m, corn azimute de 124°28'2" ate encontrar o Ponto 11, 
definido pela coordenada UTM N=9.106.893,509 m e E=805.023,489 m, deste, segue 
confrontando neste trecho corn Ademir Ernesto Superreck / Celso Luiz Stulp, corn distancia de 
16.904 m, corn azimute de 124°28'2" ate encontrar o Ponto 12, definido pela coordenada UTM 
N=9.106.883,942 m e E=805.037,425 m, deste, segue confrontando neste trecho corn Ademir 
Ernesto Superreck/ Celso Luiz Stulp / Dina Aires De AraOjo, corn distancia de 212,472 m, corn 
azimute de 124°28'2" ate encontrar o Ponto 13, definido pela coordenada UTM 
N=9.106.763,697m e E=805.212,598 m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia 
de 183,448 m, corn azimute de 125°9'44" ate encontrar o Ponto 14, definido pela coordenada 
UTM N=9.106.658,050 m e E=805.362,572 m, deste, segue confrontando neste trecho, corn 
distancia de 0,476 m, corn azimute de 126°30'1" ate encontrar o Ponto 15, definido pela 
coordenada UTM N=9.106.657,767 m e E=805.362,934 m, deste, segue confrontando neste 
trecho, corn distancia de 26.783 m, corn azimute de 125°8'19" ate encontrar o Ponto 16, 
definido pela coordenada UTM N=9.106.642,352 m e E=805.384,856 m, deste, segue 
confrontando neste trecho, corn distancia de 10,822 m, corn azimute de 49°41'5" ate encontrar 
o Ponto 17, definido pela coordenada UTM N=9.106.649,354 m e E=805.393,108 m, deste 
segue confrontando neste trecho corn Ademir Ernesto Superreck / Celso Luiz Stulp / Dina Aires 
De Araojo, corn distancia de 3,776 m, corn azimute de 50°56'16" ate encontrar o Ponto 18, 
definido pela coordenada UTM N=9.106.651,734 m e E=805.396,040 m, deste, segue 
confrontando neste trecho corn RODOVIA TO 335, corn distancia de 18.951 m e azimute de 
144°20'36" ate encontrar o Ponto 19, definido pela coordenada UTM N=9.106.636,335 e 
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E=805.407,087 m, deste, segue confrontando neste trecho corn VVilme Eus6bio Ribeiro, corn 
distancia de 381,686 m, corn azimute de 21001941" ate encontrar o Ponto 20, definido pela 
coordenada UTM N=9.106.306,884 m e E=805.214,354 m, deste, segue confrontando neste 
trecho corn VVilme EusObio Ribeiro, corn distancia de 141,546 m, corn azimute de 128°39'13" 
ate encontrar o Ponto 21, definido pela coordenada UTM N=9.106.218,473 me E=805.214,892 
m, deste, segue confrontando neste trecho corn Linha Ferrea, corn distancia de 73.882 m, corn 
azimute de 208°13'7" ate encontrar o Ponto 22, definido pela coordenada UTM 
N=9.106.153,371 m e E=805.289,958 m, deste, segue confrontando neste trecho, corn 
distancia de 80,696 m, corn azimute de 208°1'42" ate encontrar o Ponto 23, definido pela 
coordenada UTM N=9.106.082,139 m e E=805.252,038 m, deste, segue confrontando neste 
trecho, corn distancia de 90,627 m, corn azimute de 208°1'28" ate encontrar o Ponto 24, 
definido pela coordenada UTM N=9.106.002,138 m e E=805.209,457 m, deste, segue 
confrontando neste trecho, corn distancia de 81,696 m, corn azimute de 208°2'58" ate 
encontrar o Ponto 25, definido pela coordenada UTM N=9.105.930,038 m e E=805.171,041 m, 
deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 135,93 m, corn azimute de 207°54'0" 
ate encontrar o Ponto 26, definido pela coordenada UTM N=9.105.809,900 m e E=805.107,431 
m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 51.722 m, corn azimute de 
208°5'48" ate encontrar o Ponto 27, definido pela coordenada UTM N=9.105.764,273 m e 
E=805.083,072 m deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 74,201 m, corn 
azimute de 207°53'57" ate encontrar o Ponto 28, definido pela coordenada UTM 
N=9.105.698,696 m e E=805.018,352 m, deste, segue confrontando neste trecho corn Linha 
Ferrea, corn distancia de 28,970 m, corn azimute de 207°36'27" ate encontrar o Ponto 29, 
definido pela coordenada UTM N=9.105.673,025 m e E=805.034,927 m, deste, segue 
confrontando neste trecho corn Ivan Bottin, corn distancia de 5,509m, corn azimute de 
300°25'44" ate encontrar o Ponto 30, definido pela coordenada UTM N=9.105.675,815m e 
E=805.030,177m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 21,035m, corn 
azimute de 300°49'20" ate encontrar o Ponto 31, definido pela coordenada UTM 
N=9.105.686,592m e E=805.012,133m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia 
de 23,286m, corn azimute de 302°6'10" ate encontrar o Ponto 32, definido pela coordenada 
UTM N=9.105.698,967m E E=804.992,355m, deste, segue confrontando neste trecho, corn 
distancia de 666,752, corn azimute de 298°0'22" ate encontrar o Ponto 33, definido pela 
coordenada UTM N=9.106.012,051m e E=804.403,714m, deste, segue confrontando neste 
trecho, corn distancia de 15,828m, corn azimute de 298°29'22" ate encontrar o Ponto 34, 
definido pela coordenada UTM N=9.106.019,601m e E=804.389,802m, deste, segue 
confrontando neste trecho, corn distancia de 41,238m, corn azimute de 298°12'3" ate encontrar 
o Ponto 35, definido pela coordenada UTM N=9.106.039,088 e E=804.353,459m, deste, segue 
confrontando neste trecho, corn distancia de 34,358m, corn azimute de 298°12'3" ate encontrar 
o Ponto 36, definido pela coordenada UTM N=9.106.055,325m e E=804.323,179m, deste, 
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segue confrontando neste trecho, corn distancia de 122,520m, corn azimute de 298°9'56" ate 
encontrar o Ponto 37, definido pela coordenada UTM N=9.106.113,157m e E=804.215,167m, 
deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 88,708m, corn azimute de 
30001116" ate encontrar o Ponto 38, definido pela coordenada UTM N=9.106.157,762m e 
E=804.138,490m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 70,157m, corn 
azimute de 30003134" ate encontrar o Ponto 39, definido pela coordenada UTM 
N=9.106.193,397m e E=804.078,057m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia 
de 58,468m, corn azimute de 300°4219" ate encontrar o Ponto 40, definido pela coordenada 
UTM N=9.106.223,252m e E=804.027,785m, deste, segue confrontando neste trecho, corn 
distancia de 96,521m, corn azimute de 301°59'20" ate encontrar o Ponto 41, definido pela 
coordenada UTM N=9.106.274,384m e E=803.945,921m, deste, segue confrontando neste 
trecho, corn distancia de 169,034m, corn azimute de 285°23'48" ate encontrar o Ponto 42, 
definido pela coordenada UTM N=9.106.319,263m e E=803.782,954m, deste, segue 
confrontando neste trecho, corn distancia de 10,519m, corn azimute de 275°51'36" ate 
encontrar o Ponto 43, definido pela coordenada UTM N=9.106.320,337m e E=803.772,490m, 
deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 60,531m, corn azimute de 279°3'19" 
ate encontrar o Ponto 44, definido pela coordenada UTM N=9.106.329,864m e 
E=803.712,713m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 28,178m, corn 
azimute de 301°41'17" ate encontrar o Ponto 45, definido pela coordenada UTM 
N=9.106.344,666m e E=803.688,736m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia 
de 140,268m, corn azimute de 302°37'35" ate encontrar o Ponto 46, definido pela coordenada 
UTM N=9.106.420,292m e E=803.570,602m, deste, segue confrontando neste trecho, corn 
distancia de 109,508m, corn azimute de 302°51'25" ate encontrar o Ponto 47, definido pela 
coordenada UTM N=9.106.479,706m e E=803.478,612m, deste, segue confrontando neste 
trecho, corn distancia de 138,398m, corn azimute de 303°5'28" ate encontrar o Ponto 48, 
definido pela coordenada UTM N=9.106.555,267m e E=803.362,661m, deste, segue 
confrontando neste trecho, corn distancia de 67,896m, corn azimute de 303°30'6" ate encontrar 
o Ponto 49, definido pela coordenada UTM N=9.106.592,743m e E=803.306,045m, deste, 
segue confrontando neste trecho, corn distancia de 38,632m, corn azimute de 322°12'26" ate 
encontrar o Ponto 50, definido pela coordenada UTM N=9.106.623,271m e E=803.282,371m, 
deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 121,623m, corn azimute de 
322°52'27" ate encontrar o Ponto 51, definido pela coordenada UTM N=9.106.720,242m e 
E=803.208,963m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 112,761m, corn 
azimute de 322°47'23" ate encontrar o Ponto 52, definido pela coordenada UTM 
N=9.106.810,048m e E=803.140,772m, deste, segue confrontando neste trecho corn Ivan 
Bottini, corn distancia de 35,439m, corn azimute de 323°2'32" ate encontrar o Ponto 53, 
definido pela coordenada UTM N=9.106.838,367m e E=803.119,465m, deste, segue 
confrontando neste trecho corn Camilo Jacobe, corn distancia de 252,191m, corn azimute de 
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53°25'40" ate encontrar o Ponto 54, definido pela coordenada UTM N=9.106.988,631m e 
E=803.322,001m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia de 159,581m, corn 
azimute 	de 	51°39'8" 	ate 	encontrar 	o 	Ponto 	55, 	definido 	pela 	coordenada 	UTM 
N=9.107.087,640m e E=803.447,154m, deste, segue confrontando neste trecho, corn distancia 
de 47,684m, corn azimute de 51°39'8" ate encontrar o Ponto 56, definido pela coordenada 
UTM N=9.107.117,225m e E=803.484,551m, deste, segue confrontando neste trecho, corn 
distancia de 170,656m, corn azimute de 52°48'2" ate encontrar o Ponto 57, definido pela 
coordenada UTM N=9.107.220,402m e E=803.620,485m, deste, segue confrontando neste 
trecho, corn distancia de 148,002m, corn azimute de 51°57'7" ate encontrar o Ponto 58, 
definido 	pela 	coordenada 	UTM 	N=9.107.311,619m 	e 	E=803.737.036m, 	deste, 	segue 
confrontando neste trecho corn Camilo Jacobe, corn distancia de 192,271m, corn azimute de 
52°14'40" ate encontrar o Ponto 59, definido pela coordenada UTM N=9.107.429,345m e 
E=803.889,051m, deste, segue confrontando neste trecho corn Ademir Ernesto Syperreck / 
Celso Luiz Stulip, corn distancia de 29,587m, corn azimute de 51°55'50" ate encontrar o Ponto 
60, definido pela coordenada UTM N=9.107.447,589m e E=803.912,344m, deste, segue 
confrontando neste trecho, corn distancia de 124,792m, 	corn azimute de 51°30'30" ate 
encontrar o Ponto 61, definido pela coordenada UTM N=9.107.525,259m e E=804.010,018m, 
deste, segue confrontando neste trecho corn Ademir Ernesto Syperrecl / Celso Luiz Stulp, corn 
distancia de 45,640m, corn azimute de 44°25'26" ate encontrar o Ponto 1, ponto inicial da 
descricao deste peril-net°. 
CIDADE Palmeirante 	UF 	TO 
CARTORIO Cartorio de Registro de Imoveis de Palmeirante, Estado do 

Tocantins 
MATRiCULAS 484 TIPO Urbana IMoVEL 

CONSTRUiDO 
Nao 

Matricula n° 56.003 
neste municipio de Porto Nacional/TO, sendo o LOTES n's 22A, 
MANGUES, FAZENDA BOM GADO, corn a area de 203,1372ha 

ares e setenta e dois centiares), corn os seguintes limites e 
deste perimetro no vertice B03-M-0259, de coordenadas N 

m., cravado junto a faixa de dominio da Ferrovia Norte/Sul, 
corn os seguintes azimutes e distancias:133° 12'21" - 451,24 m., 
de coordenadas N 8.870.681 	,248 m. e E 767.679,833 m.; 

o vertice B03-P-0638, de coordenadas N 8.870.656,785 m. e E 
- 34,79 m., 	ate 	o vertice 	B03-P-0637, 	de coordenadas 	N 

m.; 142°50'07" - 34,72 m., ate o vertice B03-P-0635, de 
m. e E 767.747,445 m.; 146°04'56" - 34,66 m., ate o vertice B03-

8.870.574,130 m. e E 767.766,788 m.; 150°37'16"- 35,47 m., ate o 
N 8.870.54 3,225 m. e E 767.784,187 m.; 152°29'17" - 

de coordenadas N 8.870.513,939 m. e E 767.799,440 m.; 

Urna gleba de terras, situada 
01 ao 09 do LOTEAMENTO 
(duzentos e tres hectares treze 
confrontacoes: lnicia-se a descricao 
8.870.990,179 m. e E 767.350,923 
deste, segue por esta faixa, 
ate o vertice B03-P-0639, 
135°49'10" - 34,11 	m., ate 
767.703,606 	m.; 	138°54'41" 
8.870.630,565 m. e E 767.726,470 
coordenadas N 8.870.602,896 
P-0634, de coordenadas N 
vertice B03-P-0633, de coordenadas 
33,02 m., ate o vertice B03-P-0632, 
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158°42'18" - 33,69 m., ate o vertice B03-P-0631, de coordenadas N 8.870.482,547 m. e E 
767.811,676 m.; 159°25'39" - 34,93 m., ate o vertice B03-P-0630, de coordenadas N 
8.870.449,845 m. e E 767.823,950 m.; 163°01'57"- 34,51 m., ate o vertice B03-P-0629, de 
coordenadas N 8.870.416,834 m. e E 767.834,022 m.; 165°50'59" - 33,61 m., ate o vertice B03-
P-0628, de coordenadas N 8.870.384 ,246 m. e E 767.842,238 m.; 170°45'26"-34 ,09 m., ate o 
vertice B03-P-0627, de coordenadas N 8.870.350,601 m. e E 767.847,713 m.; 173"50'10" - 
34,15 m., ate o vertice B03-P-0626, de coordenadas N 8.870.316,646 m. e E 767.851,380 m.; 
176° 1914"- 34,11 m. ate o vertice B03-P-0625, de coordenadas N 8.870.282 ,605 m. e E 
767.853,569 m.; 178°35'56" - 33,74 m., ate o vertice B03-P-0624, de coordenadas N 
8.870.248,873 m. e E 767.854,394 m.; 184°03'22" - 34,13 m., ate o vertice B03-P-0623, de 
coordenadas N 8.870.214,831 m. e E 767.851,980 m.; 187°28'57"- 2.267,83 m., ate o vertice 
B03-P-0622, de coordenadas N 8.867.966,313 m. e E 767.556,651 m.; 189°49'35" - 30,35 m., 
ate o vertice B03-P-0621, de coordenadas N 8.867.936,406 m. e E 767.551,471 m., 195° 
1909" - 27,67 m., ate o vertice B03-P-0620, de coordenadas N 8.867.909,720 m. e E 
767.544,161 m.; 198°37'23"- 28,12 m., ate o vertice B03-P-0619, de coordenadas N 
8.867.883,069 m. e E 767.535,180 m.; 200°29'57% 28,24 m. ate o vertice B03-P-0618, de 
coordenadas N 8.867.856,613 m. e E 767.525,289 m.; 204°12'16" - 27,85 m., ate o vertice B03-
P-0617, de coordenadas N 8.867.831,212 m. e E 767.513,871 m.; 207°42'21"- 27 ,81 m., ate o 
vertice B03-P-0616, de coordenadas N 8.867.806,592 m. e E 767.500,942 m.; 210°27'09"-
27,65 m., ate o vertice B03-P-06 15, de coordenadas N 8.867.782,754 m. e E 767.486,927 m.; 
215°0117% 27 ,97 m., ate o vertice B03-P-0614, de coordenadas N 8.867.759,849 m. e E 
767.470,876 m.; 219b39'55"- 27,53 m., ate o vertice B03-P-0613, coordenadas N 
8.867.738,656 m. E 767.453,303 m.; 221°44'42" - 27.77 m. ate o vertice B03-P-0612, de 
coordenadas N 8.867.717,935 m. E 767.434,812 m.; 233°21'59"- 233,13 m., ate o vertice B03-
P-0587, de coordenadas N 8.867.539,004 m e E 767.204,766 m.; 233°29'29% 28,20 m., ate o 
vertice B03-P-0586, de coordenadas N 8.867.522,229 m. e E 767.182,103 m.; 234°17'53"-
27,99 m., ate o vertice B03-P-0585, de coordenadas N 8.867.505,894 m. e E 767.159,372 m; 
235°52'09" - 28,22 m., ate o vertice B03-P-0583, de coordenadas N 8.867.490,059 m. e E 
767.136,011 m.; 238°08'05" - 28, 14 m., ate o vertice B03-P-0582, de coordenadas N 
8.867.475,202 m. e E 767.112, 110 m.; 241°12'44"- 27,04 m., ate o vertice DVY-M-0284, de 
coordenadas N 8.867.462, 181 m. e E 767.088,413 m. cravado junto a referida faixa; deste, 
segue confrontando corn Lote 21A - Mat. 5.190 - Lot. Mangues, corn azimute de 350°50'04" e 
distancia de 227,51 m. ate o vertice B03-M-0181, de coordenadas N E .867.686,791 m. e E 
767.052,173 m.; deste, segue confrontando corn Lote 21 - Mat. 6.015 - Lot. Mangues, corn 
azimute de 350°44'28" e distancia de 962,47 m. ate o vertice CM4-M-0418, de coordenadas N 
868.636,719 m. e E 766.897,314 m.; deste, segue confrontando corn Lote 28 - Mat. 3.128 - Lot. 
Mangues, e om azimute de 10°54'34" e distancia de 2.396,78 m., ate o vertice B03-M-0259, de 
coordenadas N t .870.990,179 m. e E 767.350,923 m.; ponto inicial da descricao deste 
perimetro. Todas as coordenadas aqui descritas estao georreferenciadas ao Sistema 
Geodesic° Brasileiro, a partir da estacao ativa da RBMC de BRASILIA, de coordenadas N 
8.234.747,341 m e E 191.901,220 m, e BOM JESUS DA LAPA, de coordenadas N 
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8.534.062,652 m e E 670.991,851 	m, e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 51° WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os 
azimutes e distancias, areas e perimetros foram calculados no piano de projecao UTM. 
CIDADE Porto Nacional 	UF 	TO 
CARTORIO CartOrio de Registro de Im(Weis da Comarca de Porto Nacional, 

Estado do Tocantins 
MATRiCULAS 56.003 TIPO Urbana IMoVEL 

CONSTRUIDO 
Nao 

5. CONDOES DE EMISSAO 
5.1. 	PRAZO: Periodo 	compreendido 	entre 	22 	de 

dezembro de 	2014 	(inclusive) 	e 	02 	de 
dezembro de 2024 (inclusive). 

5.2. 	VALOR TOTAL DA CCI: R$262.400.000,00 (duzentos e sessenta e 
dois milhoes e quatrocentos mil reais) em 
22 de dezembro de 2014, conforme item 5 
acima. 

5.3. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO 
(REMUNERAcA0 E AM0RTIZAcA0 DE 
PRINCIPAL) E VALOR DE CADA 
PARCELA DA CCI: 

103 	(cento 	e 	tres) 	parcelas 	mensais 	e 
consecutivas, referentes ao pagamento de 
remuneracao encargos e de amortizacao 
de principal, a serem devidas nas datas 
estabelecidas 	no 	Anexo 	I 	da 	CCB 	, 
vencendo-se a primeira parcela em 30 de 
maio de 2016 (inclusive) e a Ultima parcela 
em 02 de dezembro de 2024 (inclusive). 

5.4. ATUALIZAcA0 MONETARIA E JUROS: (i) 	variacao 	acumulada 
remuneracao 
caderneta 	de 
ffsica), 	que 
Referencial — 
Central 	do 
mensalmente a 
2014 sobre o 
definido 	na 
atualizado, 	cuja 
todo dia 04 de 
Valor Principal (conforme 
nao amortizado 

do 
basica 	dos 	depositos 

	

poupanca 	livre 

	

atualmente 	é 
TR, 	divulgada 	pelo 
Brasil 	("TR"), 

indice 	de 
em 

(pessoa 
a 	Taxa 

Banco 
incidente 

de 
(conforme 

amortizado 
sera 

sobre o 
na CCB) 

juros 

partir 22 de dezembro 
Valor 	Principal 
CCB) 	nao 
data de aniversario 
cada mes; e (ii) 

definido 
atualizado 	incidirao 
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remunerat6rios 	a 	taxa 	de 	10,80% 	(dez 
inteiros e oitenta centesimos por cento) ao 
ano, 	capitalizada 	diariamente 	(dias 
corridos), 	de 	forma 	exponencial 	e 
cumulativa pro rata temporis, corn base em 
urn ano de 360 (trezentos e sessenta) dias 
desde a Data de Desembolso ate a data do 
efetivo pagamento da CCB. 0 valor de 
cada parcela, as datas de pagamento de 
cada 	parcela 	e 	outras 	informacoes 
referentes 	aos 	Creditos 	Imobiliarios 
encontram-se 	descritos 	no 	Anexo 	I 	da 
CCB. 

5.5. DATA DO PRIMEIRO VENCIMENTO: 30 de maio de 2016. 

5.6. DATA DE VENCIMENTO FINAL: 02 de dezembro de 2024. 

5.7. ENCARGOS MORATORIOS: (i) Juros moratOrios a taxa efetiva de 1,0% 
(um por cento) ao mes, calculados dia a 
dia; e (ii) multa moratoria de 2% (dois por 
cento), 	calculada sobre as quantias em 
atraso 	reajustadas; 	sem 	prejuizo 	de 
continuar 	sendo 	devida 	a 	atualizacao 
monetaria nos termos da CCB, bem como 
honorarios advocaticios e outras eventuais 
despesas 	decorrentes 	do 	atraso 	no 
pagamento. 

6. GARANTIAS 
A CCI nao conta corn garantia real imobiliaria. Conforme estipulado na CCB, o credito 
imobiliario representado pela CCI conta garantia fidejussoria prestada na forma de aval; 
prestado pela VLI S.A., conforme indicado na CCB, na condicao de coobrigado, solidariamente 
corn a Devedora por todas as obrigacOes assumidas na CCB pela Devedora, o qual podera, a 
qualquer tempo, vir a ser chamado para honrar as obrigacoes ora assumidas, na eventualidade 
da Devedora deixar, por qualquer motivo, de efetuar pontualmente os pagamentos devidos. 
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