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TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 5ª SÉRIE DA 2" EMISSÃO DE
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA BETA SECURITIZADORA S.A.

1- PARTES

Pelo presente instrumento particular, as partes:

BETA SECURITIZADORA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Minas de Prata, nº 30, 15° andar, Vila Olímpia, CEP 04552-080, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 07.021.459/0001-10, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante
designada simplesmente "Emissora"; e

PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULO$ E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade empresária
limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, situada na Rua Sete de
Setembro, nº 99, 24° andar, Centro, CEP 20050-005, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.227.994/000150, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, doravante designada simplesmente
como "Agente Fiduciário".

A Emissora e o Agente Fiduciário, doravante denominados em conjunto como "Partes" e,
individualmente, como "Parte", firmam o presente Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários ("Termo"), para vincular os Créditos Imobiliários, a CCI e as Garantias, abaixo
definidos, aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 5ª Série da 2ª Emissão da Emissora, de
acordo com o artigo 8° da Lei nº 9.514/97 e suas alterações posteriores, a Instrução CVM nº 476, a
deliberação da Reunião do Conselho de Administração da Emissora, realizada em 02 de maio de
2012, bem como as seguintes cláusulas e condições.

11 - CLÁUSULAS

CLÁUSULA 1 - DEFINIÇÕES

1.1. Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, além daquelas que forem
estabelecidas no corpo do presente instrumento:
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"Agente Fiduciário":

Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
acima qualificada;

"Alienacão Fiduciária

Em garantia do cumprimento de todas as Obrigações

de Imóvel":

Garantidas, por meio da celebração do Instrumento Particular
de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras
Avenças, celebrado em 19 de setembro de 2012, a Cedente

alienará fiduciariamente, sob condição suspensiva, o direito
real de superfície sobre o Imóvel e a Torben 15 alienará
fiduciariamente,

sob

condição

suspensiva,

propriedade

residual que detém sobre o Imóvel, deduzindo-se o direito
real de superfície;
"Alienacão Fiduciária

Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em

de Imóvel - CCB":

Garantia e Outras Avenças, celebrado em 30 de setembro de

2011, entre a Cedente e a Torben 15, na qualidade de
fiduciantes e o Banif e o Banco ABC, na qualidade de
fiduciários;
"Banco ABC",

Banco ABC Brasil S.A., instituição financeira, com sede na

"Interveniente" ou

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

"Coordenador":

Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1400, 3°, 4º e 5° andares,
Vila Nova Conceição,

inscrito no CNPJ/MF sob

o nº

28.195.667 /0001-06;
"Banif", "Interveniente"

Banif

ou "Coordenador Líder":

financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

Banco

de

Investimento

(Brasil)

S.A.,

instituição

Paulo, na Rua Minas de Prata, nº 30, 15° andar, Vila Olímpia,
CEP

04552-080,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

nº

33. 753.740/0001-58;
"Boletins de Subscricão":

Boletins de subscrição dos CRI;
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"CCB Banif":

Cédula de Crédito Bancário nº 007111, emitida em 30 de

setembro de 2011, pela Cedente em favor do Banif, nos
termos dos arts. 26 e seguintes da Lei nº 10.931/04;
"CCB Banco ABC":

Cédula de Crédito Bancário nº 1734611/11, emitida em 30 de

setembro de 2011, pela Cedente em favor do Banco ABC, nos
termos dos arts. 26 e seguintes da Lei nº 10.931/04;

CCB Banif e CCB Banco ABC, quando denominadas em
conjunto;
"CCI":

Cédula de Crédito Imobiliário, emitida sem garantia real
imobiliária sob a forma escritura[, por meio da Escritura de
Emissão de CCI, para representar a totalidade dos Créditos
Imobiliários decorrentes do Contrato Atípico de Locação na
Data de Emissão;

A edificação para a instalação e operação de um centro de
distribuição direta,

sob medida e de acordo com

as

necessidades específicas da Devedora, a ser implementado
sobre o Imóvel;
"Cedente":

Torben 16 Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade
anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, conjunto 242, Pinheiros,
CEP

05422-001,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

nº

12.134. 710/0001-93;
"Certificado de Recebíveis

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários da 5ª série da 2ª

Imobiliários" ou "CRI":

Emissão da Emissora, emitidos com lastro nos Créditos
Imobiliários vinculados por meio da celebração deste Termo,
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"Cessão Fiduciária

Cessão fiduciária dos Créditos Imobiliários decorrentes do

de Direitos

Contrato Atípico de Locação, nos termos do Instrumento

Creditórios - CCB":

Particular do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios em Garantia e Outras Avenças, celebrado em 30

de setembro de 2011, entre a Cedente, na qualidade de
fiduciante, o Banif e o Banco ABC, na qualidade de
fiduciários, e a Torben 15, na qualidade de intervenienteanuente;

CETIP S.A. - Mercados Organizados, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
República do Chile, nº 230, 11º andar, instituição autorizada
pelo Banco Central do Brasil a prestar serviços de custódia
escritura[ de ativos e de liquidação financeira;

"Condicões Precedentes":

Condições previstas no item 3.3. do Contrato de Cessão, que
devem ser atendidas pela Cedente antes do pagamento pela
Emissora do preço de aquisição dos Créditos Imobiliários;

"Conta Centralizadora"

Conta corrente nº 17334-1

mantida pela Emissora em

benefício do Patrimônio Separado, na agência nº 0185 do
Banco ltaú Unibanco S.A. (nº 341 ), na qual serão creditados
pela Devedora, durante a vigência dos CRI, os pagamentos dos
Créditos Imobiliários;
"Contrato Atípico de

Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de

Locação":

Bem Imóvel e Outras Avenças firmado, em 01 de dezembro de

2010, entre a Cedente, Devedora e a Torben 15, na qualidade
de interveniente anuente, por meio do qual a Cedente se
obrigou a: (i) adquirir o Imóvel, e em conjunto com a Torben
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15; (ii) construir uma edificação para a instalação e operação
do CDD,

e (iii) locar o Empreendimento à Devedora, pelo

prazo de 15 (quinze) anos, contados da Data de Início do
Prazo Locatício, conforme definido no parágrafo primeiro do
item 5. 7 do Contrato Atípico de Locação, aditado em 22 de
setembro de 2011

por meio do Primeiro Aditamento,

conforme abaixo definido; e em 17 de agosto de 2012 por
meio do Segundo Aditamento, conforme abaixo definido;
"Contrato de Cessão":

Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos e
Outras Avenças firmado, em 19 de setembro de 2012, sob

condição suspensiva, entre a Cedente, a Emissora, o Banif e o
Banco ABC,

tendo

por objeto a cessão dos Créditos

Imobiliários representados pela CCI à Emissora;
"Contrato de

O Instrumento Particular de Contrato de Distribuição Pública,

Distribuição":

com Esforços Restritos de Colocação, de Certificado de
Recebíveis Imobiliários da 5ª Série da 2ª Emissão da Beta
Securitizadora S.A., firmado, em 19 de setembro de 2012,

entre o Coordenador Líder, o Coordenador e a Emissora;
"Coordenadores":

Banif e Banco ABC, quando denominados em conjunto;

"Créditos Imobiliários":

(i) Os aluguéis mensais e postecipados no valor de RS
200. 978,37 (duzentos mil, novecentos e setenta e oito reais e
trinta e sete centavos), atualizado a cada período anual ou na
menor

periodicidade

prevista

em

lei,

observada

a

possibilidade de substituição IPCA/IBGE, conforme previsto no
item 10.2 do Contrato Atípico de Locação; e (ii) todos e
quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Devedora,
ou titulados pela Emissora, em virtude do Contrato Atípico de
Locação, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios,
tais como atualização monetária,

encargos moratórias,
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multas,

penalidades,

indenizações

e

demais

encargos

contratuais e legais previstos no Contrato Atípico de Locação;

Comissão de Valores Mobiliários;

"Data de Aniversário":

É o dia 14 (quatorze) do mês de setembro ou o primeiro Dia

Útil seguinte, caso o dia 14 (quatorze) não seja Dia Útil;

"Data de Apuracão":

Dia 14 (quatorze) de cada mês (observada a possibilidade de
prorrogação de prazos no caso do dia 14 (quatorze) não ser
útil), a partir de 15 de outubro de 2012 até a Data de
Vencimento, em que serão apuradas as parcelas mensais de
amortização e remuneração dos CRI;

"Data de Emissão":

26 de setembro de 2012;

"Data de Início do Prazo

01 de agosto de 2012;

Locatício"

"Data de Pagamento":

O 2° (segundo) Dia Útil após a Data de Apuração, a partir de
15 de outubro de 2012 até a Data de Vencimento, em que
serão

pagas

as

parcelas

mensais

de

amortização

e

remuneração dos CRI;

"Data de Vencimento":

14 de agosto de 2027;

"Devedora":

Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV, sociedade por
ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 4º andar (parte),
conjunto 41 e 42, ltaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.808.708/0001-07;

"Dia Útil":

Todo aquele que não seja sábado, domingo ou feriado
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nacional na República Federativa do Brasil;

"Direito Real de

O direito real de superfície do Imóvel outorgado pelos antigos

Superfície":

proprietários do Imóvel à Cedente;

"Direito Residual sobre

A propriedade residual do Imóvel deduzida do direito real de

o Imóvel":

superfície;

"Documentos da

O Contrato Atípico de Locação, o Primeiro Aditamento, o

Operação":

Segundo Aditamento e suas posteriores alterações, a Escritura
de Emissão de CCI, o Contrato de Cessão, a Alienação
Fiduciária de Imóvel, o presente Termo, o Contrato de
Distribuição e os Boletins de Subscrição dos CRI, entre outros
documentos que venham

a integrar a oferta,

quando

mencionados em conjunto;

"Emissão":

A presente emissão de CRI, que constitui a 5ª Série da 2ª
Emissão da Emissora;

"Empreendimento":

O Imóvel e o CDD quando mencionados em conjunto;

"Escritura de Emissão":

O Instrumento Particular de Emissão De Cédula De Créditos

Imobiliários Sem Garantia Real Imobiliária Sob A Forma
Escriturai celebrado em 19 de setembro de 2012, entre a

Cedente e a Instituição Custodiante, conforme disposto na Lei
nº 10. 931 /04;

"Escritura Pública de

Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 22 de

Compra e Venda":

setembro de 2011, às fls. 167/169/170, no Livro nº 231, do
Tabelionato de Notas do 3º Ofício da Comarca de Feira de
Santana, Estado da Bahia, pela qual a Torben 15 adquiriu dos
antigos proprietários, a propriedade residual do Imóvel
deduzida do direito real de superfície, conforme registro nº
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01 na matrícula nº 55.148, do 1° Ofício de Registro de Imóveis
e Hipoteca da Comarca de Feira de Santana, BA;

"Escritura Pública de

Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Superfície

Direito Real de

lavrada em 22 de setembro de 2011, às fls. 54/55/56, no

Superfície":

Livro nº 082 Auxiliar, do Tabelionato de Notas do 3° Ofício da
Comarca de Feira de Santa, Estado da Bahia, pela qual os
antigos proprietários do Imóvel outorgaram o Direito Real de
Superfície do Imóvel à Cedente, conforme registro nº 02 na
matrícula nº 55.148, do 1° Ofício de Registro de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Feira de Santana, BA;

"Eventos de Amortizacão

Eventos

de

amortização

extraordinária

do

Patrimônio

Extraordinária":

Separado descritos na Cláusula Décima Quinta abaixo;

"Eventos de Liquidacão do

Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado dos CRI

Patrimônio Separado":

descritos no item 4.1.20 da Cláusula Quarta, abaixo;

"Eventos de Vencimento

Eventos de vencimento antecipado dos CRI descritos no item

Antecipado":

4.1.19 da Cláusula Quarta, abaixo;

"Fundo de Despesas"

A Emissora constituirá, em até 05 (cinco) dias úteis, contados
do cumprimento das Condições Precedentes estabelecidas nos
subitens (i) a (iv) do item 3.3. do Contrato de Cessão, um
fundo de despesas com valor inicial de R$ 446.354, 99
(quatrocentos, quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e
quatro reais e noventa e nove centavos) e o valor máximo
limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), os quais
serão depositados na Conta Centralizadora, utilizando os
recursos provenientes da subscrição dos CRI, na forma
prevista no Contrato de Cessão, sendo que tal Fundo de
Despesas disporá dos recursos considerados necessários para o
pagamento dos custos de manutenção da Operação no período
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de 15 (quinze) anos.

"Garantias":

A Alienação Fiduciária de Imóvel;

"Garantias CCB":

Garantias constituídas, dentre outras, Alienação Fiduciária de
Imóvel - CCB e da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios ·
CCB, para garantir o cumprimento das Obrigações CCB,
conforme abaixo definido;

"Imóvel":

Uma

área

Maryvonneide,

de

terra

no

lugar

denominado

Distrito

de

Humildes,

Granja

Comarca

e

1ª

Circunscrição Imobiliária de Feira de Santana, BA, com a área
de 75.000,00m 2 , objeto da matrícula nº 55.148 do 1º Ofício
de Registro de Imóveis e Hipoteca da Comarca de Feira de
Santana, BA, de propriedade da Torben 15 e cujo direito real
de superfície é de titularidade da Cedente;

"Instituição Custodiante":

Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
já qualificada no preâmbulo desta Escritura de Emissão de
CCI;

"Instrução CVM nº 400":

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada;

"Instrução CVM nº 409":

Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme
alterada;

"lnstrucão CVM nº 414":

Instrução da CVM nº 414 de 30 de dezembro de 2004,
conforme posteriormente alterada;

"Instrução CVM nº 476":

Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
posteriormente alterada;

),\:•,;7°',~. 1

f . ,

,

'

'

.

'./

'

~~MICROFILMADO

_:J

SOfl Nº

1994648
10' OFICIAL DE REGISTRO DE
TITULOS EDOCUMENTOS DA CAPITAL-SP

"IPCA/IBGE":

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

"Lei nº 10.931/04":

Lei nº 10. 931,

de 02 de agosto de 2004,

conforme

posteriormente alterada;

"Lei nº 9.514/97":

Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme
posteriormente alterada;

"Obrigações CCB":

Todas as obrigações assumidas pela Cedente nas CCB;

"Obrigacões Garantidas":

São: (i) todas as obrigações, presentes e futuras, principais e
acessórias, assumidas ou que venham a ser assumidas pela
Devedora no Contrato Atípico de Locação e suas posteriores
alterações,

o

que

inclui

o

pagamento

dos

Créditos

Imobiliários, e (ii) todas as obrigações, presentes e futuras,
principais e acessórias, assumidas ou que venham a ser
assumidas pela Cedente no Contrato de Cessão e suas
posteriores alterações, incluindo, mas não se limitando, ao
cumprimento da obrigação de Recompra Compulsória, o
pagamento da Multa Indenizatória, conforme definidas no
Contrato de Cessão;

"Opcão de Compra":

A Emissora outorgou à Cedente, nos termos do Contrato de
Cessão, de forma irrevogável e irretratável, a opção de
recompra dos Créditos Imobiliários,

no estado que se

encontrarem quando da recompra, após o 36º mês, contado a
partir da data de emissão do CRI até a integral liquidação dos
Créditos Imobiliários, hipótese em que o CRI será resgatado
antecipadamente, nos termos do Contrato de Cessão;

"Operacão":

A operação por meio da qual é realizada a emissão e a
distribuição pública, com esforços restritos, dos CRI;

10
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"Patrimônio Separado":

Totalidade dos Créditos Imobiliários submetidos ao Regime
Fiduciário, que são destacados do patrimônio da Emissora,
destinando-se exclusivamente ao pagamento dos CRI, bem
como ao pagamento dos respectivos custos de administração
e de obrigações fiscais e das demais obrigações relativas ao
Regime Fiduciário, conforme estabelecido no artigo 11 da Lei
nº 9.514/97;

"Período de

É o número de Dias úteis compreendidos entre (i) a Data de

Capitalização":

Emissão e a primeira Data de Apuração; ou (ii) a Data de
Apuração do mês imediatamente anterior e a respectiva Data
de Apuração. Cada Período de Capitalização sucede o anterior
sem solução de continuidade;

"Primeiro Aditamento":

Primeiro Aditamento ao Contrato Atípico de Locação de
Imóvel Comercial e Outras Avenças firmado em 22 de
setembro de 2011;

"Regime Fiduciário":

Regime patrimonial instituído pela Lei nº 9.514/97, que
segrega os Créditos Imobiliários que lastreiam a emissão dos
certificados de recebíveis imobiliários do patrimônio da
companhia securitizadora até o pagamento integral dos
respectivos certificados, isentando os créditos de ações ou
execuções de credores da companhia securitizadora, de
forma que respondam

exclusivamente pelas obrigações

inerentes aos títulos a eles afetados e ao pagamento dos
respectivos custos de administração e de obrigações fiscais;

"Responsabilidade":

A Cedente, durante a obra, se responsabilizou em contratar,
por si ou por terceiros, seguro para a construção do
empreendimento com cobertura de responsabilidade civil da
obra, garantindo as despesas decorrentes de danos materiais
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e/ou danos corporais causados a terceiros;

"Riscos de Engenharia":

A Cedente, durante a obra, se responsabilizou em contratar,
por si ou por terceiros, seguro para a construção do
empreendimento com cobertura de riscos de obras civis e
instalação e montagem;

"Segundo Aditamento":

Segundo Aditamento ao Contrato Atípico de Locação de
Imóvel Comercial e Outras Avenças firmado em 17 de agosto

de 2012;

"Sistema de Negociacão":

Sistema de custódia eletrônica,

registro,

negociaçao e

liquidação financeira, administrado pela CETIP onde a CCI e
os CRI serão registrados;

"Termo" ou "Termo de

O presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários;

Securitizacão":

"Torben 15":

Torben 15 Empreendimentos Imobiliários S.A, sociedade
anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, conjunto 242, Pinheiros,
CEP

05422-001,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

nº

12.021.833/0001-18; e

"Valor de Cessão":

RS 26.131.465,62 (vinte e seis milhões, cento e trinta e um
mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois
centavos), na Data de Emissão, que serão pagos pela Emissora

à Cedente, pela cessão dos Créditos Imobiliários, após o
cumprimento das Condições Precedentes estabelecidas no
Contrato de Cessão.
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1.2. Considerando que:

a)

a Cedente, dentre suas atividades, investe no mercado imobiliário, com vistas ao

desenvolvimento de empreendimentos para locação a terceiros, consistentes na aquisição do
direito de propriedade e outros direitos reais de terrenos e construção de empreendimentos sob
medida para o uso do futuro locatário;

b)

a Devedora tem por atividade, dentre outras estabelecidas em seu Estatuto Social, a

fabricação e comercialização de bebidas;

c)

a Devedora deseja expandir suas atividades, sem investir na aquisição de terreno,

edificações e benfeitorias, tendo-se decidido que a Cedente, por ser inerente às suas atividades,
poderia, assim, viabilizar o interesse da Devedora, mediante a locação, após aquisição por parte
da Cedente, do direito real de superfície de bem imóvel para instalação e operação de um CDD,
localizado no Município de Feira de Santana, BA;

d)

para fins de atender à demanda da Devedora referida no considerando anterior, a Cedente

identificou o Imóvel;

e)

em 01 de dezembro de 2010, a Cedente, a Devedora e a Torben 15 firmaram o Contrato

Atípico de Locação, sob condição suspensiva, de acordo com a Cláusula 1. 2 do Contrato Atípico de
Locação, alterado em 22 de setembro de 2011 por meio do Primeiro Aditamento e em 17 de agosto
de 2012 por meio do Segundo Aditamento;

f)

pelo Contrato Atípico de Locação e seus respectivos aditamentos a Cedente se obrigou a:

(i) adquirir o Imóvel, em conjunto com a Torben 15, (ii) construir uma edificação para a instalação
e operação de um CDD, sob medida e de acordo com as necessidades específicas da Devedora, a
ser implementado sobre o Imóvel, e (iii) locar o Empreendimento, à Devedora, pelo prazo de 15
(quinze) anos, contados da Data de Início do Prazo Locatício, conforme definida na cláusula 5.7.,
parágrafo primeiro do Contrato Atípico de Locação;

1
g)

em contraprestação à aquisição do Imóvel, em conjunto com a Torben 15, à construção do

/;

CDD e à locação do Empreendimento pelo prazo de 15 (quinze) anos a contar da Data de Início d ~
Prazo Locatício que será considerado para todos os efeitos o dia 01 de agosto de 2012, a Devedora \
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se comprometeu a pagar: (i) mensal e postecipadamente, aluguéis no valor de RS 200.978,37
(duzentos mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), atualizado a cada
período anual ou na menor periodicidade prevista em lei, observada a possibilidade de substituição
pelo IPCA/IBGE, conforme previsto no item 10.2 do Contrato Atípico de Locação; e (ii) todos e
quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Devedora, ou titulados pela Emissora, em virtude
do Contrato Atípico de Locação, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como
atualização monetária, encargos moratórias, multas, penalidades, indenizações e demais encargos
contratuais e legais previstos no Contrato Atípico de Locação;

h)

nos termos do Contrato Atípico de Locação, a Devedora reconhece que, desde que

cumpridas todas as obrigações da Cedente em relação à aquisição do Imóvel, em conjunto com a
Torben 15, este será adequado à sua respectiva destinação;

i)

nos termos do item 11.1 do Contrato Atípico de Locação, à vista das peculiaridades

negociais acima expostas nos considerandos deste Termo, a Cedente e a Devedora reconhecem
que a relação jurídica estabelecida no Contrato Atípico de Locação extrapola os limites de uma
locação comum, razão pela qual a ela não se aplicam, salvo quando expressamente mencionado
pela Cedente e pela Devedora no Contrato Atípico de Locação, as disposições da Lei 8.245/91,
especialmente, mas não se limitando, àquelas previstas nos artigos 4°, 19° e 51° do citado diploma
legal;

j)

nos termos do item 11.1 do Contrato Atípico de Locação, a Devedora declarou e

reconheceu expressamente que, dada a atípicidade do Contrato Atípico de Locação, visto que os
aluguéis: (i) representam remuneração da Cedente pela aquisição do Imóvel e realização da obra,
nos moldes determinados pela Devedora; (ii) representam remuneração pela locação pelo período
de 15 (quinze) anos; (iii) levam em conta a permanência da Devedora no Empreendimento, pelo
período de 15 (quinze) anos, com a finalidade de utilizá-lo para o desenvolvimento de suas
atividades; (iv) servirão de lastro para captação de recursos, não há que se falar em valor de
mercado para fins de ação revisiona[ de aluguel. Diante disso, tanto a Cedente como a Devedora
renunciaram, de comum acordo, aos seus respectivos direitos de pleitear revisão judicial do valor
do aluguel, nos termos do artigo 19 da Lei nº 8.245/91, a Devedora, por sua vez, reconheceu que,
desde que cumpridas todas as obrigações da Cedente em relação à aquisição do Imóvel, este será
adequado à sua respectiva destinação, conforme mencionado no considerando "c" acima;

,
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k)

nos termos do parágrafo primeiro do item 1.3 do Contrato Atípico de Locação, a aquisição

global do direito de propriedade do Imóvel foi precedida pela obtenção de resultados satisfatórios
de auditoria legal e auditoria ambiental do Imóvel, bem como pela regularização fundiária do
Imóvel, de maneira tal que este seja, como é atualmente, objeto de matrícula autônoma;
1)

por meio da celebração da Escritura Pública de Compra e Venda, a Torben 15 adquiriu o

Direito Residual sobre o Imóvel, e por meio da Escritura Pública de Concessão de Direito Real de
Superfície, os antigos proprietários do Imóvel outorgaram o Direito Real de Superfície do Imóvel à
Cedente;
m)

a Devedora e a Cedente firmaram em 22 de setembro de 2011 o Primeiro Aditamento

determinando, dentre outros, o valor do aluguel mensal, o prazo máximo para entrega do CDD e o
prazo para construção da obra;
n)

a Devedora e a Emissora firmaram em 17 de agosto de 2012 o Segundo Aditamento,

mediante o qual, dentre outras finalidades, foi fixada a data de inicio do prazo locatício e
alterado o valor do aluguel mensal;
o)

nos termos do item 19.1 do Contrato Atípico de Locação, durante a obra, a Cedente se

responsabilizou em contratar, por si ou por terceiros seguro para a construção do empreendimento
com cobertura de (i) Riscos de Engenharia; e de (ii) Responsabilidade;
p)

a Devedora contratará Seguro Patrimonial do Imóvel, conforme item 19.2 do Contrato

Atípico de Locação, no prazo de até 30 (trinta) dias da Data de Início do Prazo Locatício;
q)

com o intuito de viabilizar a construção do CDD, a Cedente contratou operação de crédito

com o Banif, na qualidade de credor, por meio da emissão da CCB Banif;
r)

e ainda, com o intuito de viabilizar a construção do CDD, a Cedente contratou operação de

crédito com o Banco ABC, na qualidade de credor, por meio da emissão da CCB Banco ABC;
s)

em garantia do cumprimento das Obrigações das CCB, foram constituídas, dentre outras, as

seguintes garantias em favor do Banif e do Banco ABC: (i) alienação fiduciária de Imóvel, nos
termos da Alienação Fiduciária de Imóvel - CCB; e (ii) cessão fiduciária dos Créditos Imobiliários
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decorrentes do Contrato Atípico de Locação, nos termos da Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios - CCB;

t)

a Cedente utilizará os recursos decorrentes do pagamento do Valor da Cessão, para a

quitação das Obrigações das CCB, com a consequente liberação das Garantias CCB, bem como para
o pagamento dos custos e despesas de estruturação e colocação dos CRI e constituição do Fundo
de Despesas;

u)

a Cedente é legítima titular dos Créditos Imobiliários oriundos do Contrato Atípico de

Locação;

v)

a Cedente emitiu 1 (uma) CCI, para representar a totalidade dos Créditos Imobiliários, por

meio da Escritura de Emissão de CCI firmada, em 19 de setembro de 2012, entre a Cedente e a
Instituição Custodiante;

w)

por meio da celebração do Contrato de Cessão, firmado, em 19 de setembro de 2012, a

Cedente cedeu, sob condição suspensiva, os Créditos Imobiliários

x)

à Emissora;

em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas, será constituída a Alienação

Fiduciária de Imóvel, sob condição suspensiva, nos termos da Alienação Fiduciária de Imóvel;

y)

a Emissora é uma companhia securitizadora de créditos imobiliários, devidamente

registrada na CVM, nos termos da Instrução CVM nº 414, e tem por objeto social a aquisição e a
posterior securitização de créditos imobiliários, na forma do artigo 8° da Lei nº 9.514/97;

z)

por meio do presente Termo de Securitização, a Emissora vinculará os Créditos Imobiliários

aos CRI, nos termos da Lei nº 9.514/97;

aa)

os CRI serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos

termos da Instrução CVM nº 476, em que o Banif figurará como Coordenador Líder da Oferta, e o
Banco ABC figurará como Coordenador, nos termos do Contrato de Distribuição;

ab)

isto posto, integram a Oferta os seguintes documentos: (i) o Contrato Atípico de Locação, o

(

Primeiro Aditamento, o Segundo Aditamento e suas posteriores alterações; (ii) a Escritura d ~
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Emissão; (iii) o Contrato de Cessão; (iv) a Alienação Fiduciária de Imóvel; (v) o presente Termo de
Securitização; (vi) o Contrato de Distribuição; e (vii) os Boletins de Subscrição dos CRI (sendo todos
os referidos documentos doravante denominados "Documentos da Operacão"); e

ac)

as Partes dispuseram de tempo e condições adequadas para a avaliação e discussão de

todas as cláusulas deste contrato, cuja celebração, execução e extinção são pautadas pelos
princípios da probidade, lealdade e boa-fé.

CLÁUSULA li - DA VINCULAÇÃO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

2.1.

Pelo presente Termo a Emissora vincula, em caráter irrevogável e irretratável, a totalidade

dos Créditos Imobiliários, representados pela CCI, aos CRI objeto desta Emissão, cujas
características são descritas na Cláusula IV abaixo.

CLÁUSULA 111 - DAS CARACTERÍSTICAS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E DA CÉDULA DE CRÉDITO
IMOBILIÁRIO
3.1.

Os Créditos Imobiliários vinculados à Emissão têm valor nominal, de RS 35. 975.128,23

(trinta e cinco milhões, novecentos e setenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e vinte e três
centavos) na Data de Emissão.

3.2.

Os Créditos Imobiliários a serem pagos pela Devedora, suas respectivas datas de

vencimento, a identificação completa do Imóvel ao qual estão vinculados os Créditos Imobiliários e
as demais características necessárias ao seu pleno conhecimento estão descritas nos Anexos I e li a
este Termo.
3.3.

A CCI que representa os Créditos Imobiliários foi emitida sob a forma integral e escritural e

está custodiada pela Instituição Custodiante da CCI, tendo sido devidamente registrada na CETIP,
na forma prevista nos parágrafos 3° e 4° do artigo 18 da Lei nº 10. 931 /04.

3.4.

Os Créditos Imobiliários e, por conseguinte, a CCI, têm seu valor principal atualizado

monetariamente pelo IPCA/IBGE, nos termos do Contrato Atípico de Locação.
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3.5.

Os Créditos Imobiliários foram transferidos à Emissora pela Cedente nos termos do Contrato

de Cessão. A transferência dos Créditos Imobiliários representados pela CCI foi realizada por meio
de negociação na CETIP.

3.6.

Em razão da celebração do Contrato de Cessão, a Emissora pagará à Cedente quando do

atendimento das Condições Precedentes, o valor de R$ 26.131.465,62 (vinte e seis milhões, cento
e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), na Data de
Emissão, nos termos do item 2.4. do Contrato de Cessão.

CLÁUSULA IV - DAS CARACTERÍSTICAS DOS CRI

4.1.

Com lastro nos Créditos Imobiliários, a Emissora emite o Certificado de Recebíveis

Imobiliários que integra a 5ª Série da 2ª Emissão, com as características descritas a seguir.

4.1.1. Quantidade de CRI
Serão emitidos 78 (setenta e oito) Certificados de Recebíveis Imobiliários.

4.1.2. Valor Global da Série

4.1.2.1.

A 5ª série da 2ª Emissão terá valor total de RS 26.131.465,62 (vinte e seis milhões,

cento e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), na Data
de Emissão.

4.1.3. Valor Nominal Unitário

4.1.3.1.

Os CRI terão valor nominal unitário de RS 335.018,79 (trezentos e trinta e cinco mil,

dezoito reais e setenta e nove centavos) ("Valor Nominal Unitário"), na Data de Emissão.

4.1.3.2.

O Valor Nominal Unitário será atualizado, a partir de 14 de setembro de 2012, em cada

Data de Aniversário, pelo IPCA/IBGE com base na seguinte fórmula:
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VNa=VNbxC
Onde,

VNa : Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente, expresso em reais, calculado com 8
(oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNb : Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, ou saldo do Valor Nominal Unitário após
incorporação de juros, atualização ou amortização, o que ocorrer por último, expresso em reais,
calculado/informado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

e

= Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento, apurado da seguinte forma:

Onde:

Nln : valor do número-índice do IPCA/IBGE do segundo mês anterior ao mês de atualização.

Nl 0 : é o valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao segundo mês anterior ao mês da Data
de Emissão ou do segundo mês anterior ao da última Data de Aniversário, conforme o caso.

4.1.3.2.1.

Na hipótese de o IPCA/IBGE do mês aplicável não ter sido divulgado até a data da

respectiva atualização, deverá ser utilizado, provisoriamente, para reajuste monetário, a variação
acumulada dos 12 (doze) últimos índices publicados, sendo certo que eventuais diferenças, quer
positivas, quer negativas, deverão ser compensadas na Data de Apuração imediatamente
subsequente.

4.1.3.3.

Caso o IPCA/IBGE seja extinto ou considerado legalmente inaplicável ao presente,

fica estabelecido, desde já, que os valores passarão automaticamente a ser corrigidos pelo IGPM/FGV ou, na impossibilidade de utilização deste, por outro índice oficial vigente, reconhecido e
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legalmente permitido, dentre aqueles que melhor refletirem a inflação do período, a ser definido
conforme estabelecido no Contrato Atípico de Locação.

4.1.4. Data e Local de Emissão

Para todos os fins legais, a data de emissão dos CRI é 26 de setembro de 2012. O local de emissão
é a Capital do Estado de São Paulo.

4.1. 5. Forma

Os CRI serão da forma escritural. Para todos os fins de direito, a titularidade do CRI será
comprovada pelo extrato expedido pela CETIP, quando os CRI estiverem custodiados na CETIP.

4.1.6. Preço de Subscrição e Forma de Integralização
(i) Os CRI serão integralizados à vista, na data de subscrição, em moeda corrente nacional, pelo
seu Valor Nominal Unitário. Caso a data de subscrição e integralização não coincida com a Data de
Emissão, ao Valor Nominal Unitário, será acrescida Remuneração, conforme definida na cláusula
4.1.8. abaixo, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva
integralização ("Preço de Subscrição").

(ii) A integralização dos CRI será realizada por intermédio dos procedimentos estabelecidos pela
CETIP, conforme o caso.

4.1.7. Prazo e Vencimento

Os CRI terão prazo de aproximadamente 179 (cento e setenta e nove) meses, equivalentes a 5.435
(cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco) dias, contados a partir de 26 de setembro de 2012 - Data
de Emissão, vencendo-se dia 14 de agosto de 2027 - Data de Vencimento, podendo ser
antecipadamente resgatado conforme item 4.1.14 deste Termo de Securitização.
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4.1.8. Remuneração
A remuneração dos CRI ("Remuneracão") compreenderá juros remuneratórios, calculado pro rata

die, por Dias Úteis decorridos no Período de Capitalização, base 252 Dias Úteis, incidentes sobre
seu Valor Nominal Unitário atualizado de acordo com o 4.1.3.2 acima, e pagos ao final de cada
Período de Capitalização.

J = VNa x (FJ - I)
Onde:

J: valor unitário dos juros acumulados no período, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;

VNa: saldo do Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente conforme definido no item
4.1.3.2;

FJ: fator de juros calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento;

FJ=

[l( ):;~l l
taxa
+1
100

Taxa: taxa de juros de 4,66% (quatro inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), expressa
em 252 Dias Úteis, informada com 4 (quatro) casas decimais;

d"": é o número de Dias Úteis decorridos do respectivo Período de Capitalização, sendo "dup" um
número inteiro.

4.1. 9 Amortização
4.1. 9.1. O Valor Nominal Unitário dos CRI será amortizado em 179 (cento e setenta e nov )\
parcelas mensais (cada uma, uma "Parcela Mensal de Amortizacão"), sendo a amortização paga na
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Data de Pagamento, de acordo com o disposto no item 4.1.15 abaixo, referente à prorrogação de
prazos na data de pagamento dos Créditos Imobiliários. A primeira Parcela Mensal de Amortização
será paga no dia 17 de outubro de 2012.

4.1.9.2. O cálculo da Parcela Mensal de Amortização do Valor Nominal Unitário será realizado de
acordo com a seguinte fórmula:

TA
AM=VNax-'
'

100

Onde:

AM;: valor unitário da i-ésima parcela de amortização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;

VNa:

saldo do Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente conforme definido no item

4.1.3.2;

TA,: i-ésima taxa de amortização, incidente sobre o Valor Nominal Unitário, informada com 8
(oito) casas decimais, sem arredondamento, conforme constante na tabela do Anexo V ao presente
Termo.

4. 1. 9. 3. O valor de pagamento de cada Parcela Mensal de Amortização será o apurado na Data de
Apuração, ou seja, no dia 14 (quatorze) de cada mês ou no 1° (primeiro) dia útil posterior no caso
do dia 14 (quatorze) não ser útil.

4.1 .1 O. Periodicidade de Pagamento da Remuneração

A Remuneração será devida a partir da Data de Emissão, sendo o pagamento da Remuneração
realizado na Data de Pagamento, de acordo com o disposto nos item 4.1.15 abaixo, referente à
prorrogação de prazos. O primeiro Pagamento da Remuneração será no dia 17 de outubro de 2012.

4.1.10.1. O valor de pagamento da Remuneração será o apurado na Data de Apuração, ou seja, no
dia 14 (quatorze) de cada mês ou no 1° (primeiro) dia útil posterior no caso do dia 14 (quatorze)
não ser útil.
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4.1.11. Multa e Juros Moratórias

.
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Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida aos titulares
de CRI e não sanada no prazo de 05 (cinco) Dias Úteis, os débitos em atraso vencidos e não pagos
pela Emissora devidamente acrescidos da remuneração respectiva, ficarão, desde a data da
inadimplência até a data do efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa convencional de 2% (dois por cento)
e (ii) juros moratórias à razão de 1% (um por cento) ao mês, acrescendo-se a Remuneração e a
correção monetária indicada na cláusula 4.1.8 e 4.1.3.2 acima, respectivamente, sobre o valor
total do pagamento em atraso.

4.1.12. Atraso no Recebimento dos Pagamentos

Sem prejuízo do disposto no item 4.1.15. abaixo, o não comparecimento do titular de CRI para
receber o valor correspondente a qualquer das obrigações pecuniárias devidas pela Emissora, nas
datas previstas neste Termo ou em comunicado publicado pela Emissora, não lhe dará direito ao
recebimento de qualquer acréscimo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia,
assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento.

4.1.13. Local de Pagamento

Os pagamentos dos CRI serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP. Caso
por qualquer razão, qualquer um dos CRI não esteja custodiado na CETIP, na data de seu
pagamento, a Emissora deixará, em sua sede, o respectivo pagamento à disposição do respectivo
titular do CRI. Nesta hipótese, a partir da referida Data de Pagamento, não haverá qualquer tipo
de remuneração sobre o valor colocado à disposição do titular do CRI na sede da Emissora.

4.1.14. Resgate Antecipado

4.1.14.1. A Cedente terá a faculdade de, após o 36° (trigésimo sexto) mês, contado a partir da
Data de Emissão, promover o resgate antecipado compulsório da totalidade dos Créditos
Imobiliários e da respectiva CCI ("Resgate Antecipado") mediante envio de notificação de
exercício da Opção de Compra com antecedência de, no mínimo, 60 (sessenta) dias da data do (

,f0
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resgate, informando: (i) a data efetiva para o resgate antecipado e pagamento dos detentores de
CRI; (ii) o valor a ser pago aos detentores de CRI em decorrência do Resgate Antecipado.

4.1.14.2 Ocorrendo a hipótese do 4.1.14.1 a Emissora deverá utilizar os recursos decorrentes da
Opção de Compra para realizar o Resgate Antecipado da totalidade dos CRI em Circulação, a ser
efetuada sob a supervisão do Agente Fiduciário, independentemente da anuência dos detentores
do CRI e sem qualquer penalidade e/ou encargo à Emissora, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis a
contar do recebimento dos recursos pela Emissora.

4.1.14.3 A Emissora deverá providenciar a publicação de aviso aos detentores do CRI a ser
amplamente divulgado, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias da data do resgate,
informando: (i) a data efetiva para o resgate antecipado e pagamento dos detentores de CRI; e (ii)
o valor a ser pago aos detentores de CRI em decorrência do Resgate Antecipado.

4.1.14.3.1 A Cedente arcará com todos os custos decorrentes do exercício da Opção de Compra,
em especial, os custos relativos a publicação de aviso aos detentores de CRI.

4.1.14.4 O valor a ser pago aos detentores dos CRI em decorrência do Resgate Antecipado será
equivalente ao somatório do Valor Nominal Unitário corrigido monetariamente pela variação do
IPCA/IBGE desde a Data de Aniversário imediatamente anterior até a data do efetivo resgate,
calculada de forma análoga ao estabelecido no item 4.1.3.2 supra, observada a metodologia para
a apuração do Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE que deverá ser calculado conforme item
4.1.19.5 do presente Termo, acrescido da Remuneração calculada

pro rata temporis por Dias Úteis

desde a Data de Apuração imediatamente anterior até a data do efetivo resgate ("Valor Nominal
de Resgate"). Ao Valor Nominal de Resgate será acrescido prêmio de resgate de 3% (três por
cento), calculado de acordo com a seguinte fórmula ("Prêmio de Resgate"):

P =d/D• 0,03 * VNresgate

Onde:

P = Prêmio de Resgate;
d = quantidade de dias corridos entre a data do resgate e a Data de Vencimento;
D = quantidade de dias corridos entre a Data de Emissão e a Data de Vencimento;

I
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Valor Nominal de Resgate.

4.1.15. Prorrogação dos Prazos

(i) considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação, até o

primeiro Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com um dia que não seja considerado um
Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.

(ii) Sempre que o dia do mês correspondente à data de recebimento dos Créditos Imobiliários pela
Emissora coincida com um dia que não seja um Dia Útil, os prazos de pagamento de quaisquer
obrigações referentes aos CRI devidas no mês em questão serão prorrogados, sem nenhum
acréscimo aos valores a serem pagos, pelo número de dias necessários para assegurar que entre o
recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes
aos CRI sempre decorram 2 (dois) Dias Úteis.

(iii) A prorrogação prevista no item (ii) acima se justifica em virtude da necessidade de haver um
intervalo de pelo menos 02 (dois) Dias Úteis entre o recebimento dos Créditos Imobiliários pela
Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRI, exceto em relação ao último
pagamento dos CRI que ocorrerá em 14 de agosto de 2027.

4.1.16. Regime Fiduciário

Será instituído Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, nos termos da Cláusula Sexta
abaixo.

4.1.17. Garantia Flutuante e Garantia Adicional

(i) Os CRI não contarão com garantia flutuante da Emissora.

(ii) Os CRI, além do Regime Fiduciário constituído através do Patrimônio Separado que abrange os

Créditos Imobiliários, contarão com a garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel.
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4.1.18. Destinação dos Recursos

Os recursos obtidos com a subscrição dos CRI serão utilizados pela Emissora para o pagamento do
preço de aquisição da CCI, e por consequência dos Créditos Imobiliários, dos custos de
estruturação, colocação e distribuição dos CRI e para a constituição do Fundo de Despesa, nos
termos do Contrato de Cessão, sendo os recursos excedentes considerados como de livre utilização
pela Emissora.

4.1.19. Eventos de Vencimento Antecipado dos CRI

4.1.19.1 As seguintes hipóteses serão consideradas eventos de vencimento antecipado do CRI
("Eventos de Vencimento Antecipado"):

(i)

não cumprimento ou violação, pela Cedente, de qualquer condição ou obrigação,

pecuniária ou não, prevista no Contrato de Cessão ou em qualquer dos Documentos da Operação,
inclusive em relação à outorga ou manutenção da integralidade da Alienação Fiduciária de Imóvel
e/ou das demais garantias vinculadas ao CRI, ou ainda em qualquer outro contrato ou documento
firmado com a Emissora;

(ii)

propositura de qualquer medida judicial ou administrativa contra a Cedente que,

efetivamente, possa afetar sua solvência ou o cumprimento de qualquer condição ou obrigação,
pecuniária ou não, prevista no Contrato de Cessão ou o direito de crédito da Emissora advindo do
Contrato de Cessão;

(iii)

superveniência de sentença judicial de execução, no valor igual ou superior a 5% (cinco por

cento) do valor principal dos Créditos Imobiliários, ou insolvência contrária à Cedente;

(iv)

apuração de falsidade, incompletude, incorreção, omissão ou imprecisão, em qualquer

caso, material, de qualquer declaração ou informação, ou documentação que houver sido firmada,
prestada ou entregue pela Cedente ou pela Devedora à Emissora;
(v)

protesto de título, em valor igual ou superior a 5% (cinco por cento) do valor principal dos

Créditos Imobiliários, sem que a Cedente, no prazo improrrogável de 2 (dois) Dias Úteis, informe a'-1-,
Emissora do ocorrido, pagando a dívida ou tomando medidas necessárias à sustação do protesto;
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(vi)

caso a(s) garantia(s) a ser(em) constituída(s) para as Obrigações Garantidas vierem a ser

objeto de penhora, apreensão, sequestro, turbação, esbulho, arrecadação em processo falimentar
ou qualquer outra medida judicial ou administrativa e a Cedente não a substitua, reponha,
complemente ou reforce no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da intimação e/ou
notificação do processo judicial ou administrativo, respectivo;
(vii)

caso a(s) garantia(s) a ser(em) constituída(s) para as Obrigações Garantidas vierem a sofrer

comprovada depreciação, deterioração, desvalorização, perecimento ou tornarem-se inábeis,
impróprias, imprestáveis ou insuficientes para assegurar o cumprimento das Obrigações Garantidas
ou acessórias de responsabilidade da Cedente, o que deverá ser comprovado por laudo elaborado
pela Consult Engenharia de Avaliações Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.882.971/0001·39,
("Consult Engenharia"), as expensas da Cedente, e a Cedente não a substitua, reponha,
complemente ou reforce a garantia em até 15 (quinze) dias contados da data em que for emitido o
referido laudo. Caso a Consult Engenharia, por qualquer motivo, não possa realizar a avaliação do
Imóvel, a avaliação será realizada por empresa especializada escolhida dentre uma das a seguir
indicadas:

a)

Contacto

Consultores

Associados

Ltda.,

inscrita

no

CNPJ/MF sob

o

nº

00.738.774/0001·14; b) Setape Serviços Técnicos de Avaliações do Patrimônio e Engenharia Ltda.,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.157.543/0001-92 e, c) LVN Engenharia e Avaliações Ltda., inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 02.410.128/0001 ·59;
(viii)

mudança ou transferência do controle societário da Cedente e/ou qualquer fusão, cisão ou

incorporação sem que a Emissora aprove previamente, por escrito, tal mudança, transferência ou
reestruturação societária. Referida manifestação deverá ser emitida após deliberação da
Assembleia Geral de titulares dos CRI, que será convocada em conformidade com o disposto neste
Termo de Securitização, em até 15 (quinze) dias a contar da solicitação da Cedente nesse sentido;
(ix)

caso a Cedente participe de outras operações envolvendo a compra, venda, construção

e/ou incorporação da Cedente, locação de imóveis diversos do Imóvel para outros ocupantes que
não a Devedora, tendo em vista o propósito específico da Cedente em realizar o Empreendimento
para a Devedora;
(x)

a Cedente e/ ou a Devedora formularem pedido de recuperação judicial ou extrajudicial,

tiverem a sua falência requerida ou decretada, por requerimento fundamentado, ou, por qualquer
motivo, suspenderem, interromperem ou encerrarem as suas atividades;
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(xi)

a Cedente se tornar comprovadamente inadimplente de quaisquer obrigações cujo valor

unitário ou agregado seja superior a 5% (cinco por cento) do valor do principal dos Créditos
Imobiliários, relativas a qualquer outro contrato, acordo ou instrumento que tenha sido celebrado
com terceiros, bem como em caso de ocorrência de qualquer evento que enseje o vencimento
antecipado de quaisquer desses contratos, acordos ou instrumentos, desde que, em qualquer das
hipóteses, não tenha sido sanada ou esclarecida e aceita pela Emissora em 15 (quinze) dias da sua
ocorrência;
(xii)

a ocorrência de qualquer fato ou evento que, mediante análise de crédito e financeira

realizada em assembleia de titulares do CRI, seja concluído que afete materialmente: (a) a
capacidade econômico-financeira da Cedente e/ ou a capacidade de geração de receitas do
Contrato Atípico de Locação, prejudicando sua habilidade de efetuar pontualmente quaisquer
pagamentos devidos, quer originados deste título, quer de qualquer outro contrato ou acordo
firmado por qualquer deles com a Emissora; (b) os negócios da Cedente, propriedades, operações,
direitos e obrigações da Cedente, de tal forma que a continuidade da Operação tenha se tornado
impraticável ou não aconselhável;
(xiii)

se a Cedente tiver os seus bens bloqueados, por medida administrativa ou judicial, ou vier

a perder a livre administração dos mesmos bens, desde que afetem as garantias vinculadas às
Obrigações Garantidas previstas na Operação;
(xiv)

se a Cedente transferir a terceiros, sob qualquer forma, direitos, deveres ou obrigações

que adquiriu e assumiu através do Contrato de Cessão e/ ou dos instrumentos de garantia
vinculadas às Obrigações Garantidas sem a devida anuência dos titulares dos CRI;

(xv)

se a Cedente for negativada em quaisquer cadastros de órgãos de proteção ao crédito, tais

como SPC, SERASA, CCF ou Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, em valor total
superior a 5% (cinco por cento) do valor do principal dos Créditos Imobiliários, e não haja o devido
esclarecimento por parte da(s) pessoa(s) competente(s) no prazo de até 30 (trinta) dias;

(xvi)

se a Cedente e/ou a Devedora iniciarem processo de dissolução e/ou liquidação;

(xvii)

se, por qualquer forma, as garantias vinculadas ao Contrato de Cessão forem objeto de

,
/

alienação/ cessão, promessa de alienação/ cessão ou constituição de novos ônus e/ ou gravames d e ~

L

j~

MICROFILMAD~

~t

SOBN" "

'

1994648
1u OFICIAL DE REGISTRO DE
TITULO$ EDOCUMENTOS DACAPITAL-SP
0

qualquer natureza, sem o prévio e expresso consentimento da Emissora;
(xviii) se houver alteração do objeto social da Cedente e/ou da Torben 15 ou esta passar a
explorar qualquer outra atividade que não o desenvolvimento do Empreendimento;
(xix)

se a Cedente, quando solicitada, não exibir à Emissora no prazo de 30 (trinta) dias os

documentos contábeis relativos ao Imóvel e, ainda, os respectivos comprovantes de pagamento de
quaisquer tributos federais, estaduais, distritais ou municipais, contribuições sociais ou parafiscais
incidentes ou que venham a incidir sobre o Imóvel, bem como sobre as acessões, melhorias,
benfeitorias etc. que a ele forem acrescidas, respeitados os termos do Contrato Atípico de
Locação;
(xx)

a ocorrência de qualquer fato relativo ao Imóvel que de qualquer forma possa vir a

comprometer as operações do Imóvel de modo a resultar em diminuição dos Créditos Imobiliários;
(xxi)

inadimplemento ou vencimento antecipado, de quaisquer obrigações da Cedente, da

Torben 15, desde que não sanado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento original,
sejam elas legais ou contratuais, incluindo as obrigações financeiras, a que estejam sujeitas tais
empresas, seja como partes ou como garantidoras, em que no mercado local ou internacional em
valor, individual ou agregado, superior a: (a) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para obrigações
estritamente decorrentes de desenvolvimento imobiliário, contratação de construção ou mão-deobra para construção, fornecimento de materiais ou gerenciamento de obras para construção e
aquisição de terrenos; ou (b) 5% (cinco por cento) do valor do principal dos Créditos Imobiliários
nos demais casos;
(xxii)

caso o somatório das ocorrências previstas nos itens "iii", "v", "xi", "xv" e "xxi" deste

item 4.1.19 supere 5% (cinco por cento) do valor do principal dos Créditos Imobiliários;
(xxiii) caso ocorra a rescisão, resilição ou qualquer forma de extinção do Contrato Atípico de

Locação, por qualquer motivo;
(xxiv) caso ocorra a imissão na posse do Poder Público expropriante no caso de desapropriação

total do Imóvel, ou desapropriação parcial que, a critério da Devedora, impeça o exercício de suas

1

atividades, conforme estabelecido no Contrato Atípico de Locação e conforme especificado n7

4.1.19.4
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(xxv)

ocorra quaisquer alterações no Contrato Atípico de Locação relativas· à'prazo·ãa:·tocação,

diminuição do valor dos aluguéis, forma de reajuste, data de pagamento de aluguéis, penalidades,
ou ainda, quanto as disposição referentes a sublocação do Imóvel, por ação ou omissão da
Devedora;
(xxvi) a Devedora denuncie voluntariamente o Contrato Atípico de Locação antes de seu término,
ou ocorra a rescisão em virtude de qualquer infração às disposições do Contrato Atípico de
Locação;
(xxvii) ocorra o inadimplemento de qualquer obrigação, pecuniária ou não pecuniária, indicada no
Contrato Atípico de Locação assumida pela Devedora no Contrato Atípico de Locação;

(xxviii) a Devedora deixe de pagar qualquer dos tributos, impostos, taxas e/ou foro lançados ou
incidentes sobre o Imóvel em desacordo com o procedimento previsto no Contrato Atípico de
Locação, exceto na hipótese de a Cedente arcar com tais obrigações;

(xxix) a Devedora deixe de pagar qualquer das outras contribuições, condomínios e/ ou
contribuições associativas lançadas ou incidentes sobre o Imóvel em desacordo com o
procedimento previsto no Contrato Atípico de Locação, exceto na hipótese de a Cedente arcar
com tais obrigações;

(xxx)

a Devedora não mantenha o Empreendimento em perfeito estado de conservação,

segurança e habitabilidade, ou realizar, sem o prévio e expresso consentimento da Emissora, obras
de demolição, que diminuam o valor do Imóvel;

(xxxi) ocorra cessão ou transferência, pela Devedora, com o consentimento da Cedente e sem o
consentimento dos titulares dos CRI, de seus direitos e obrigações decorrentes do Contrato Atípico
de Locação; e

(xxxii) caso a Cedente deixe de cumprir integralmente as Condições Precedentes previstas no item
3.3 do Contrato de Cessão no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da dias a contar da Data de
Emissão do CRI, ressalvadas eventuais exigências a serem feitas por cartórios ou outra
autoridades competentes.
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4.1.19.2 Na ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado, o Agente Fiduciário deverá
convocar uma assembléia dos titulares dos CRI, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data
em que o Agente Fiduciário tomar conhecimento da ocorrência do evento, para deliberar sobre a
declaração do vencimento antecipado dos CRI. Caso o Agente Fiduciário deixe de convocar a
assembléia aqui referida, a mesma poderá ser convocada por titulares do CRI que representem no
mínimo 5% (cinco por cento) do total dos CRI em circulação. A convocação da assembleia geral dos
titulares dos CRI, far-se-á mediante edital publicado por 03 (três) vezes, com a antecedência
(mínima) de 20 (vinte) dias.

4.1.19.3 A assembleia dos titulares dos CRI mencionada no subitem 4.1.19.2 acima, será instalada
observado o quorum previsto no item 10.4 abaixo, e poderá deliberar pela não declaração do
vencimento antecipado dos CRI desde que aprovado pelos titulares de CRI que representem pelo
menos 50% (cinquenta por cento) da totalidade dos CRI em circulação. Caso (i) vencimento
antecipado seja aprovado, ou (ii) a referida assembleia geral não seja realizada por qualquer
motivo dentro do prazo estipulado no subitem anterior, o Agente Fiduciário declarará
antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes do presente Termo de Securitização e
exigirá, mediante notificação extrajudicial à Emissora, o pagamento pela Emissora no prazo de 5
(cinco) Dias Úteis contados a partir da data de recebimento da notificação, do valor nominal
global dos CRI em circulação, acrescidos da Remuneração, atualização monetária e multas
previstas neste Termo de Securitização. Caso a Emissora não realize o referido pagamento no
prazo acima estipulado, o Agente Fiduciário deverá promover a liquidação do Patrimônio Separado
nos termos do item 4.1.20 e Cláusula XI deste Termo.

4.1.19.4 Todos os Eventos de Vencimento Antecipado que contiver um valor monetário vinculado a
alguma obrigação por parte da Cedente, quando da ocorrência do Evento de Vencimento
Antecipado, deverão ter o respectivo valor reajustado pela variação do IPCA/IBGE para fins da
apuração do eventual inadimplemento e caracterização do evento de Vencimento Antecipado.

4.1.19.5 Conforme previsto no Contrato de Cessão, em caso de Recompra Compulsória, conforme
definido no Contrato de Cessão, deverão ser observadas as seguintes disposições:

Período de Cura: A verificação da ocorrência de qualquer um dos Eventos de Recompra
Compulsória, estes deverão ser sanados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, para as obrigaçõe
pecuniárias, e de até 15 (quinze) dias úteis, para as obrigações não pecuniárias, aplicáveis às
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hipóteses em que não tenha sido definido outro prazo específico, prazos esses contados do
recebimento de notificação realizada pela Emissora nesse sentido.
Desapropriação: No caso específico do item "xxiv" do 4.1.19 de Evento de Vencimento Antecipado
descrito acima, deverão ser observadas as seguintes disposições:
(i)

No caso de desapropriação parcial ou total do Empreendimento, o Contrato Atípico

de Locação permanecerá em pleno vigor enquanto a Devedora puder exercer suas
atividades normalmente, sendo que, nesse caso, a Devedora está obrigada ao pagamento
dos aluguéis devidos até que seja definitivamente determinada, por decisão administrativa
ou judicial, a imissão do Poder Público expropriante na posse direta do Imóvel, momento
em que o Contrato Atípico de Locação será considerado rescindido de pleno direito,
restando a Emissora o montante correspondente ao valor da indenização paga pelo Poder
Público expropriante, definida em processo administrativo ou judicial;

(ii) Em caso de desapropriação parcial do Imóvel e se for possível a Devedora continuar
exercendo suas atividades normalmente, ficará facultado à Devedora, o direito de optar
entre (a) a continuidade do Contrato Atípico de Locação, com readequação proporcional do
valor do aluguel em razão da área do Imóvel que continuará a ser efetivamente utilizada
pela Devedora, obrigando-se a Cedente a, caso o valor da indenização paga pelo Poder
Público expropriante não seja suficiente, prover o saldo de recursos necessários para
realizar a amortização extraordinária parcial dos CRI de modo a ajustar o novo valor do
aluguel ao fluxo de pagamento do CRI; ou (b) a sua rescisão antecipada, devendo a
Devedora, neste caso, realizar o pagamento do valor correspondente ao aluguel
proporcional da área ainda disponível, multiplicado pela quantidade de meses vincendos
até o término do prazo da locação. Neste caso, a Cedente pagará à Emissora, o valor da
indenização paga pelo Poder Público expropriante acrescido do saldo de recursos
necessários para realizar a amortização extraordinária total dos CRI, mediante pagamento
do valor de recompra dos Créditos Imobiliários que será equivalente ao somatório do Valor
Nominal Unitário dos CRI em circulação corrigido monetariamente pela variação do
IPCA/IBGE desde a última Data de Aniversário até a data do efetivo resgate, calculada de
~

forma análoga ao estabelecido no item 4.1.3.2 deste Termo de Securitização, acrescido da
remuneração calculada pro rata temporis desde a última Data de Apuração prevista pela /
Emissora para pagamento dos CRI ("Valor de Recompra").
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4.1.19.5 O valor devido aos detentores dos CRI na hipótese de Vencimento Antecipado será
equivalente ao somatório do Valor Nominal Unitário corrigido monetariamente pela variação do
IPCA/IBGE desde a última Data de Aniversário até a data da declaração do Vencimento
Antecipado, calculado de forma análoga ao estabelecido no item 4.1. 3.2 supra, observada a
metodologia para a apuração do Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE que deverá ser
calculado conforme abaixo, acrescido da Remuneração calculada pro rata temporis por Dias Úteis
desde a Data de Apuração imediatamente anterior até data da declaração do Vencimento
Antecipado.

C=

[ Nln-2
NI 0

Jx [ Nln-1 )~:::
NI 2
11

_

onde:

Nln-z : valor do número-índice do IPCA/IBGE do segundo mês anterior ao mês da data de declaração
do Vencimento Antecipado, se aplicável;

Nln-1 : valor do número-índice do IPCA/IBGE do mês imediatamente anterior ao mês da data de
declaração do Vencimento Antecipado. Caso, se até a data da declaração do Vencimento
Antecipado, o número-índice do IPCA/IBGE aplicável não esteja disponível, deverá ser utilizado um
número-índice projetado, calculado com base na última projeção disponível (o "Número-Índice
Projetado" e a "Projeção", respectivamente), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais (a "ANBIMA") da variação percentual do IPCA/IBGE,
conforme fórmula a seguir:

NI11 _ 1 = NI 11 _ 2 x (1 +Projeção)
onde:
Projeção

variação

percentual

projetada

pela

ANBIMA

referente

imediatamente anterior ao mês do Evento de Vencimento Antecipado.
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de Emissão ou o segundo mês anterior ao da última Data de Aniversário, conforme o caso;

dcp: número de dias úteis decorridos entre o primeiro dia útil do mês da data de declaração do
Vencimento Antecipado e a data de declaração do Vencimento Antecipado.

dct: número total de Dias Úteis contidos entre o primeiro Dia Útil do mês da data de declaração do
Vencimento Antecipado e o primeiro Dia Útil do mês subsequente.

4.1.20. Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado

4.1.20.1 As seguintes hipóteses serão consideradas eventos de liquidação do Patrimônio Separado
dos CRI ("Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado"):

a)

pedido por parte da Emissora de qualquer plano de recuperação judicial ou extrajudicial a

qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida
homologação judicial do referido plano; ou requerimento, pela Emissora, de recuperação judicial,
independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo
juiz competente;

b)

pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não devidamente elidido

ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo de 30 (trinta) dias corridos;

c)

decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora;

d)

não pagamento pela Emissora das obrigações pecuniárias devidas a qualquer dos eventuais

titulares dos CRI, nas datas previstas neste Termo, não sanado no prazo de 3 (três) Dias Úteis,
contado da data de vencimento original, desde que a Emissora tenha recebido os devidos valores
no prazo estipulado no Contrato Atípico de Locação; e

e)

falta de cumprimento pela Emissora de qualquer obrigação não pecuniária prevista neste

Termo, não sanada em 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento, pela Emissora,
de aviso escrito que lhe for enviado pelo Agente Fiduciário.
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4.1.20.2 Na ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio Separado, o Agente
Fiduciário deverá convocar, em até 10 (dez) Dias Úteis contados da data em que tomar
conhecimento do evento, assembléia de titulares de CRI ("Assembleia") para deliberar sobre a
eventual liquidação do Patrimônio Separado. Tal Assembleia deverá ser realizada no prazo máximo
de 20 (vinte) dias corridos a contar da data de publicação do edital relativo à primeira
convocação, ou no prazo máximo de 8 (oito) dias corridos a contar da data de publicação do edital
relativo à segunda convocação, se aplicável, sendo que na hipótese de segunda convocação, o
respectivo edital deverá ser publicado no primeiro Dia Útil imediatamente posterior à data
indicada para a realização da Assembleia nos termos da primeira convocação.

4.1.20.3 Na Assembleia, que será instalada observado o quórum previsto no item 10.4 da Cláusula
Décima deste Termo, os titulares de CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) dos CRI em circulação, poderão optar por não declarar a liquidação do Patrimônio
Separado.

4.1.20.4 Na hipótese de (a) a Assembleia deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado ou (b)
verificação de qualquer Evento de Vencimento Antecipado, sem que a Emissora tenha realizado o
pagamento dos valores devidos aos titulares de CRI no prazo previsto no item 4.1.20.1 (d) acima,
os titulares de CRI deverão deliberar sobre (i) a nova companhia securitizadora responsável por
administrar o Patrimônio Separado e as regras para sua administração ou (ii) a nomeação do
liquidante e as formas de liquidação do Patrimônio Separado.

4.1. 21. Publicidade

(i) os fatos e atos relevantes de interesse dos detentores de CRI, bem como as convocações para as
respectivas assembleias gerais, deverão ser veiculados na forma de avisos nos mesmos jornais em
que a Emissora publica as informações societárias, quais sejam o DCI e DOESP, obedecidos os
prazos legais e/ou regulamentares.

(ii) as demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão disponibilizadas ao
mercado, nos prazos legais e/ ou
Periódicas e Eventuais da CVM.
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4.1.22. Desdobramento do CRI
Nos termos do artigo 16 da Instrução CVM nº 414, a Emissora poderá, depois de decorridos 18
(dezoito) meses da data de encerramento da distribuição, propor o desdobramento do CRI em
certificados de valor nominal unitário inferior a RS 300.000,00 (trezentos mil reais), desde que
atendidas as seguintes condições:
a)

que a Emissora esteja com seu registro de companhia aberta devidamente regularizado na

CVM;
b)

que não tenha ocorrido qualquer inadimplemento financeiro da Emissora perante o

titulares dos CRI;
c)

que tal desdobramento seja aprovado em Assembleia Geral pelo(s) detentor(es) dos CRI em

circulação; e
d)

que a presente Emissão passe a ser objeto de classificação de risco por Agência de Rating,

a ser atualizada a cada período de 3 (três) meses, contados da data em que ocorrer o
desdobramento.
4.1.22.1. Na hipótese de desdobramento dos CRI, conforme previsto no item 4.1.22 acima, os
custos incorridos com tal desdobramento serão arcados pelos titulares dos CRI.

4.1.23. Atualização dos Relatórios de Classificação de Risco
Nos termos do parágrafo 7° do artigo 7º da Instrução CVM nº 414, desde que não haja o
desdobramento do CRI, não será obrigatória a atualização, a cada período de 3 (três) meses, do
relatório de classificação de risco por Agência de Rating.
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5.1. Os CRI serão registrados para negociação secundária e distribuição primária na CETIP, sendo
distribuídos com a intermediação do Coordenador Líder e do Coordenador, nos termos do artigo 2°
da Instrução CVM nº 476.

5.2. A presente Emissão é realizada em conformidade com a Instrução CVM nº 476 e está
automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6º da
Instrução CVM nº 476.

5.2.1. A Emissão é destinada apenas a investidores qualificados, nos termos do artigo 109 da
Instrução CVM nº 409/2004, observado que (i) todos os fundos de investimento serão considerados
investidores qualificados, mesmo que se destinem a investidores não qualificados; e (ii) as pessoas
naturais e jurídicas mencionadas no inciso IV do artigo 109 da Instrução CVM nº 409/2004 deverão
subscrever ou adquirir, no âmbito da oferta, valores mobiliários no montante mínimo de RS
1.000.000,00 (um milhão de reais).

5.2.2. Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM nº 476, os CRI da presente Emissão serão
ofertados a, no máximo, 50 (cinquenta) investidores e subscritos ou adquiridos por, no máximo, 20
(vinte) investidores.

5.2.3. Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos investidores, devendo os investidores
por ocasião da subscrição fornecer, por escrito, declaração nos moldes da minuta do Boletim de
Subscrição constante do anexo I do Contrato de Distribuição, atestando que estão cientes de que:

a)

a oferta dos CRI não foi registrada na CVM; e

b)

os CRI ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na Instrução CVM

nº 476.

5.3. A distribuição pública dos CRI será encerrada quando da subscrição da totalidade dos CRI, ou
a exclusivo critério da Emissora, o que ocorrer primeiro, nos termos do Contrato de Distribuição.
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5.3.1. Em conformidade com o artigo 8º da Instrução CVM nº 476, o encerramento da oferta deverá
ser informado pelo Coordenador Líder à CVM, no prazo de 5 (cinco) dias contado do seu
encerramento, devendo referida comunicação ser encaminhada por intermédio da página da CVM
na rede mundial de computadores e conter as informações indicadas no anexo I da Instrução CVM
nº 476.

5.3.2. Caso a oferta pública dos CRI não seja encerrada dentro de 6 (seis) meses da data de seu
início, o Coordenador Líder deverá realizar a comunicação prevista no subitem 5. 3.1, acima, com
os dados disponíveis à época, complementando-a semestralmente, até o seu encerramento.

5.4. Os CRI da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de subscrição ou aquisição dos
CRI pelos investidores.

5.4.1. Os CRI da presente Emissão somente poderão ser negociados entre investidores qualificados,
conforme definido no subitem 5.2.1, acima, a menos que a Emissora obtenha o registro de oferta
pública perante a CVM nos termos do

caput do artigo 21 da Lei nº 6.385/1976 e da Instrução CVM

nº 400 e apresente prospecto da oferta à CVM, nos termos da regulamentação aplicável.

CLÁUSULA VI - DA INSTITUIÇÃO DO REGIME FIDUCIÁRIO

6.1.

Em observância à faculdade prevista no artigo 9° da Lei nº 9.514/97, a Emissora institui o

Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários vinculados ao presente Termo.

6.1.1. O Regime Fiduciário será efetivado mediante entrega deste Termo na Instituição
Custodiante da CCI, para custódia conforme previsto no parágrafo único do artigo 23 da Lei nº
10. 931 /04.

6.2.

Os Créditos Imobiliários sujeitos ao Regime Fiduciário ora instituído são destacados do

patrimônio da Emissora e passam a constituir Patrimônio Separado, destinando-se especificamente
ao pagamento do CRI e das demais obrigações relativas ao Regime Fiduciário, nos termos do artigo
11 da Lei nº 9.514/97.
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6. 3.

-~

Os Créditos Imobiliários objeto do Regime Fiduciário responderão apenas pelas obrigações

inerentes aos CRI e pelo pagamento das despesas de administração e manutenção do Patrimônio
Separado e respectivos custos tributários, conforme previsto neste Termo, estando isentos de
qualquer ação ou execução de credores da Emissora, não sendo passíveis de constituição de
garantia ou excussão, por mais privilegiadas que sejam.

6.4.

A Emissora administrará o Patrimônio Separado instituído para os fins desta Emissão,

mantendo registro contábil independente do restante de seu patrimônio e elaborando e
publicando as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com o artigo 12 da Lei nº
9.514/97.

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO
7.1. A Emissora administrará o Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à
manutenção de sua regularidade, notadamente com relação aos fluxos de pagamento dos Créditos
Imobiliários e demais encargos acessórios.

7.2. Para os fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo Ili da Instrução CVM nº 414, a Emissora
declara que:
(i)

a custódia dos Créditos Imobiliários, incluindo a guarda e conservação dos documentos

que comprovam sua origem, incluindo a via Original do Contrato Atípico de Locação, será realizada
pela Cedente. Mediante solicitação por parte da Emissora, os documentos que comprovam a
origem dos Créditos Imobiliários poderão lhe ser entregue, observada a antecedência mínima de 5
(cinco) Dias Úteis; e
(ii)

o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários serão realizados pela Emissora, não

obstante a Cedente ter notificado a Devedora acerca da cessão dos Créditos Imobiliários à
Emissora.
7.3. A Emissora somente responderá pelos prejuízos que causar por descumprimento de disposição
legal ou regulamentar por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio de
finalidade do Patrimônio Separado.
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CLAUSULA VIII - DAS DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA EMISSORA·--------•-.-•-·····

8.1. A Emissora neste ato declara que:

(i)

é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de

sociedade por ações com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras;

(ii)

está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à celebração

deste Termo, à emissão dos CRI e ao cumprimento de suas obrigações aqui previstas, tendo sido
satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(iii)

os representantes legais que assinam este Termo têm poderes estatutários e/ou

delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários,
tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

(iv)

não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o Agente

Fiduciário de exercer plenamente suas funções; e

(v)

este Termo constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, exequível

de acordo com os seus termos e condições.

8.2.

A Emissora se responsabiliza, civil e criminalmente, pela exatidão das informações e

declarações prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciário e aos titulares dos CRI, ressaltando
que analisou diligentemente os documentos relacionados com os CRI, para verificação de sua
legalidade, legitimidade, existência, exigibilidade, validade, veracidade, ausência de vícios,
consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas aos titulares dos CRI e ao
Agente Fiduciário, declarando que os mesmos se encontram perfeitamente constituídos e na
estrita e fiel forma e substância descritos pela Emissora neste Termo.
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CLÁUSULA IX - DO AGENTE FIDUCIÁRIO

9.1. A Emissora nomeia e constitui a Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
como Agente Fiduciário da Emissão que, neste ato, aceita a nomeação para, nos termos da lei e do
presente Termo, representar perante a Emissora, os interesses da comunhão dos titulares de CRI.

9.2. O Agente Fiduciário declara que:
(i)

aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e

atribuições previstas na legislação específica e neste Termo;
(ii)

aceita integralmente este Termo, todas suas cláusulas e condições;

(iii)

está devidamente autorizado a celebrar este Termo e a cumprir com suas obrigações

aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para
tanto;
(iv)

a celebração deste Termo e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas não

infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;
(v)

não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo 66, da Lei

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme posteriormente alterada, para exercer a função
que lhe é conferida;
(vi)

não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo

10 da Instrução CVM nº 28, de 23 de novembro de 1983; e
(vii)

não tem qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas funções.

9.3. O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura deste Termo,
devendo permanecer no exercício de suas funções até a Data de Vencimento do CRI ou até sua
efetiva substituição.
9.4. São obrigações do Agente Fiduciário:

/J
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(i)

zelar pela proteção dos direitos e interesses dos titulares dos CRI, acompanhando a

atuação da Emissora na gestão do Patrimônio Separado;
(ii)

adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos

titulares dos CRI, bem como à realização dos Créditos Imobiliários vinculados ao Patrimônio
Separado caso a Emissora não o faça;
(iii)

exercer, na hipótese de insolvência da Emissora, a administração do Patrimônio

Separado;
(iv)

promover, na forma prevista neste Termo, a liquidação do Patrimônio Separado;

(v)

proteger os direitos e interesses dos detentores dos CRI, empregando, no exercício da

função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração dos seus próprios bens;
(vi)

renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de

qualquer outra modalidade de inaptidão;
(vii)

conservar em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e demais papéis

relacionados com o exercício de suas funções;
(viii)

verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas

neste Termo, diligenciando para que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha
conhecimento;
(ix)

acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações obrigatórias,

alertando os detentores dos CRI acerca de eventuais omissões ou inverdades constantes de tais
informações;
(x)

solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na Emissora;
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(xi)

convocar, quando necessário, a Assembléia Geral de detentores dos CRI, mediante

anúncio publicado nos órgãos de imprensa nos quais costumam ser publicados os atos da Emissão;

(xii)

manter atualizados os contatos dos detentores dos CRI;

(xiii)

manter os detentores dos CRI informados acerca de toda e qualquer informação que

possa vir a ser de seu interesse,

(xiv)

fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo e todas aquelas

impositivas de obrigações de fazer e não fazer.

9.5. Pelo exercício de suas atribuições, o Agente Fiduciário receberá da Emissora uma
remuneração a ser paga da seguinte forma:

a) parcelas antecipadas, a cada 12 (meses) meses, de RS 15.000,00 (quinze mil reais), sendo
a primeira parcela paga no 5° (quinto) Dia Útil após a celebração do Termo de
Securitização;

b) a remuneração prevista no item "a" será devida mesmo após o vencimento dos CRI, caso o
Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de inadimplências não sanadas pela
Emissora, remuneração essa que será calculada proporcionalmente aos meses de atuação
do Agente Fiduciário;
c) as parcelas serão acrescidas de (i) Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (155); (ii)
Programa de Integração Social (PIS); (iii) Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e (iv) quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a receita do
Agente Fiduciário proveniente da presente Emissão, nas alíquotas vigentes nas datas de
cada pagamento;
d) em caso de inadimplemento, pecuniário ou não, pela Emissora, será devida ao Agente
Fiduciário uma remuneração adicional equivalente a RS 200,00 (duzentos reais) por horahomem de trabalho dedicado às atividades relacionadas à Emissão e aos CRI, a ser paga no
prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após comprovação da entrega, pelo Agente Fiduciário '
Emissora de "Relatório de Horas". As atividades a que se refere este item estão
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relacionadas (i) à assessoria aos investidores em processo de renegociação requerido pela
Emissora; (ii) ao comparecimento em reuniões formais com a Emissora e/ ou investidores
e/ou Assembléias Gerais de Investidores; e (iii) à implementação das conseqüentes
decisões tomadas pelos Investidores; e
e) a remuneração do Agente Fiduciário, na hipótese de a Emissora permanecer em
inadimplência com relação ao seu pagamento por um período superior a 30 (trinta) dias,
será suportada pelos Investidores, assim como as despesas reembolsáveis, podendo o
Agente Fiduciário solicitar garantia prévia aos Investidores para cobertura de risco de
sucumbência.
9.6. Os valores devidos ao Agente Fiduciário serão atualizados pela variação do IGPM/FGV na
menor periodicidade permitida em lei ou, na sua falta, pelo índice que vier a oficialmente
substituí-lo.
9.7. Sobre os valores em atraso devidos pela Emissora ao Agente Fiduciário incidirão multa
moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórias de 1% (um
por cento) ao mês, calculado pro rata temporis se necessário.
9.8.

O Patrimônio Separado ressarcirá o Agente Fiduciário de todas as despesas com publicações,

transportes, alimentação, viagens e estadias, desde que tenha, comprovadamente, incorrido para
proteger os direitos e interesses dos detentores de CRI ou para realizar seus créditos. O
ressarcimento a que se refere esta cláusula será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a
entrega à Emissora dos documentos comprobatórios das despesas efetivamente incorridas.
9. 9.

O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de ausência ou impedimento

temporário, renúncia, intervenção, liquidação, falência, ou qualquer outro caso de vacância,
devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência de qualquer desses
eventos, assembleia geral dos titulares dos CRI vinculados ao presente Termo, para que seja eleito
o novo Agente Fiduciário.
9.10. O Agente Fiduciário poderá, ainda, ser destituído:

a)

pelo voto de dois terços dos titulares dos CRI, ou
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b)

por deliberação em

assembleia geral dos titulares. dos CRÇ'na. hipótese de

descumprimento de quaisquer de seus deveres previstos neste Termo.

9.11. O Agente Fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os deveres, atribuições e
responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo.

9.12. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deve ser objeto de aditamento
ao presente Termo.

CLÁUSULA X - DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS TITULARES DE CRI

10.1. Os titulares dos CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia, a fim de
deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos detentores dos CRI.

10.2. A assembleia dos titulares dos CRI poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela
Emissora ou por titulares dos CRI que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários em circulação.
10.3. Aplicar-se-á à assembléia geral de titulares dos CRI, no que couber, o disposto na Lei nº
9.514/97, bem como o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
posteriormente alterada, a respeito das assembléias gerais de acionistas.

10.4. A assembléia geral de titulares dos CRI instalar-se-á, em primeira convocação, com a
presença de titulares dos CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos
CRI em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número.

10.5. Cada CRI conferirá a seu titular o direito a um voto nas assembléias gerais, sendo admitida a
constituição de mandatários, titulares de CRI ou não.

10.6. Para efeito da constituição do quorum de instalação e/ou deliberação a que se refere esta
Cláusula Décima, serão considerados "CRI em Circulação" todos os CRI em circulação no mercado,
excluídos aqueles que a Emissora possuir em tesouraria, ou que sejam de propriedade de seus
controladores ou de qualquer de suas controladas ou coligadas, bem como dos respectivos
J
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diretores ou conselheiros e respectivos cônjuge. Para efeitos de quorum de deliberação não serão
computados, ainda, os votos em branco.

10. 7. Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas assembleias gerais.

10.8. O Agente Fiduciário deverá comparecer à assembleia geral e prestar aos titulares dos CRI as
informações que lhe forem solicitadas.

10.9. A presidência da assembléia geral caberá ao titular dos CRI eleito pelos demais ou àquele
que for designado pela CVM.

10.10. Exceto conforme estabelecido neste Termo, as deliberações serão tomadas pela maioria dos
presentes à assembléia geral.

10.11. As alterações relativas (i) às datas de pagamento de principal e juros dos CRI; (ii) à
remuneração dos CRI, (iii) ao prazo de vencimento dos CRI, (iv) vencimento antecipado dos CRI; e
(v) quoruns de deliberação, deverão ser aprovadas seja em primeira convocação da assembléia
geral ou em qualquer convocação subsequente, por titulares de CRI que representem 50%
(cinquenta por cento) mais 01 (um) dos CRI em Circulação.

10.12. As deliberações acerca da declaração de Vencimento Antecipado, nos termos do item 10.11
acima, serão tomadas por titulares de CRI que representem no mínimo 50% (cinquenta por cento)
dos CRI em Circulação e as deliberações acerca da declaração da Liquidação do Patrimônio
Separado, nos termos do item 4.1.20 da Cláusula Quarta, acima, serão tomadas por titulares de
CRI que representem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulação.

10.13. A deliberação acerca do desdobramento do CRI a que se refere o item 4.1.20 da Cláusula
Quarta acima será tomada por titulares de CRI que representem a maioria simples dos CRI em
Circulação.

10.14 Nos termos item 8.2 do Contrato de Cessão, a realização de expansão da área construída
existente no local do Imóvel, em conformidade com as posturas legais aplicáveis ("Expansão")
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a Expansão, a Cedente deverá apresentar: (i) plano de financiamento da expansão de modo a não
afetar sua solvência, e (ii) documentos relativos à aprovação e regularização da Expansão.

CLÁUSULA XI - DA LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

11.1. Sem prejuízo das hipóteses previstas no item 4.1.20 acima, em caso da ocorrência de uma
das hipóteses de liquidação do Patrimônio Separado, o Agente Fiduciário assumirá imediatamente
a administração do Patrimônio Separado, devendo convocar, no prazo de até 30 (trinta) dias,
assembléia geral de titulares dos CRI para deliberar sobre a liquidação do Patrimônio Separado ou
pela continuidade de sua gestão pelo Agente Fiduciário.

11.2. A remuneração do Agente Fiduciário pela administração do Patrimônio Separado será fixada
pela assembléia geral a que se refere o item 11.1. acima.

11.3. A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência dos Créditos
Imobiliários integrante do Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário (ou à instituição
administradora que vier a ser aprovada pelos titulares dos CRI), na qualidade de representante dos
titulares dos CRI, de acordo com o quórum estabelecido na cláusula 10.12 acima, em dação em
pagamento, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora decorrente dos CRI.
Nesse caso, caberá ao Agente Fiduciário (ou à instituição administradora que vier a ser aprovada
pelos titulares dos CRI), conforme deliberação dos titulares dos CRI: (a) a administrar os Créditos
Imobiliários que integram o Patrimônio Separado, (b) esgotar todos os recursos judiciais e
extrajudiciais para a realização dos créditos e Garantias oriundos dos Créditos Imobiliários que lhe
foi transferida, (c) ratear os recursos obtidos entre os titulares dos CRI na proporção de CRI
detidos, e (d) transferir os créditos oriundos dos Créditos Imobiliários eventualmente não
realizados aos titulares dos CRI, na proporção de CRI detidos.

CLÁUSULA XII - DAS DESPESAS DA EMISSÃO

12.1. Serão de responsabilidade:

a)

da Cedente, as despesas:
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(i)

com a remuneração do Agente Fiduciário, da Instituição Custodiante, do Agente
Escriturador e do Banco Liquidante. Nos casos da remuneração do Agente
Fiduciário, a Emissora fará o pagamento, se ressarcindo junto a Cedente;

(ii)

de comissionamento da Emissora, do Coordenador Líder, do Coordenador e
reembolso das despesas;

(iii)

relativas aos honorários do assessor legal;

(iv)

com publicidade legal;

(v)

do registro das Garantias;

(vi)

do registro e manutenção da CCI;

(vii)

do registro e formalização dos Documentos da Operação;

(viii)

da Agência de Rating responsável pela classificação de risco da presente Oferta,
não sendo responsável pelos custos decorrentes da manutenção da classificação de
risco caso os detentores dos CRI optem por seu desdobramento.

b)

do Patrimônio Separado:

(i)

as despesas com a gestão, cobrança, realização, administração, custódia e
liquidação do Patrimônio Separado, inclusive as referentes à sua transferência na
hipótese de o Agente Fiduciário assumir a sua administração;

(ii)

as eventuais despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais
relacionados com procedimentos legais incorridas para resguardar os interesses dos
titulares dos CRI e realização dos Créditos Imobiliários integrantes do Patrimônio
Separado;

(iii)

as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência e
ações judiciais, e
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(iv)

os tributos incidentes sobre a distribuição de rendimentos dos CRI.

12.2. Os impostos diretos e indiretos de responsabilidade dos titulares dos CRI estão descritos no
Anexo Ili a este Termo.

12.2.1. Fica estabelecido que a Emissora constituirá um fundo de despesas ("Fundo de Despesas"),
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do cumprimento das Condições Precedentes
estabelecidas nos subitens (i) a (iv) do item 3.3. do Contrato de Cessão, com valor inicial de RS
446.354,99 (quatrocentos, quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e
nove centavos) e o valor máximo limitado a RS 500.000,00 (quinhentos mil reais), os quais serão
depositados na Conta Centralizadora nº 17334-1, Agência 0185, no Banco ltaú Unibanco S.A. (nº
341 ), utilizando os recursos provenientes da subscrição dos CRI, sendo que tal Fundo de Despesas
disporá dos recursos considerados necessários pela Emissora para o pagamento de todos os custos
da Operação no período de 15 (quinze) anos.

12.2.2. No caso de o Fundo de Despesas não dispor de recursos suficientes para arcar com
quaisquer custos da Operação, a Cedente obriga-se a aportar os recursos necessários para que
sejam realizados os devidos pagamento dos custos da Operação.

12.2.2.1. Se, após o pagamento da parcela mensal dos CRI, sobejarem Créditos Imobiliários, na
forma de recursos ou de créditos, a parcela da cessão referente aos Créditos Imobiliários que
sobejar será destinada ao Fundo de Despesas, sendo que os valores que excederem o valor
limitado de RS 500.000,00 (quinhentos mil reais) deverão ser restituídos para a Cedente, em conta
corrente de titularidade da Cedente, a ser por esta oportunamente indicada.

12.2.2.2. Os recursos excedentes do Fundo de Despesas são de livre utilização pela Cedente.

CLÁUSULA XIII - DO REGISTRO E AVERBAÇÃO DO TERMO

13.1. O Termo será entregue para Instituição Custodiante da CCI, nos termos do Parágrafo Único,
do parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 10.931/04, para que seja registrado e declarado pel
Instituição Custodiante o Patrimônio Separado a que os Créditos Imobiliários estão afetados.
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14.1. Todos os documentos e as comunicações, que deverão ser sempre feitos por escrito, assim
como os meios físicos que contenham documentos ou comunicações, a serem enviados por
qualquer das partes nos termos deste Termo deverão ser encaminhados para os seguintes
endereços:

Para a Emissora:

BETA SECURITIZADORA S.A.
Rua Minas de Prata, nº 30, 15º Andar
Vila Olímpia, São Paulo, SP - CEP 04552-080
At.: Sr. Cleber Machado Campos
Telefone: (11) 3074 8005
Fac-símile: (11) 3074 8096
Correio eletrônico: ccampos@banifib.com.br

Para o Agente Fiduciário:

PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Sete de Setembro, nº 99, 24° andar
Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20050-005
At. Sr. Rinaldo Rabello Ferreira e Sr. Carlos Alberto Bacha
Telefone: (21) 2507-1949
Fax: (21) 2507-1949
Correio eletrônico: rinaldo@pavarini.com.br e bacha@pavarini.com.br

14.2. As comunicações referentes a este Termo serão consideradas entregues quando recebidas
sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, sob protocolo, por fax ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações feitas
por fac-símile ou correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que
seu recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pfo
remetente) seguido de confirmação verbal por telefone.
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CLÁUSULA XV - DA AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
15.1. Na hipótese de (i) pagamento antecipado dos Créditos Imobiliários pela Devedora, sob
qualquer forma; (ii) pagamento de qualquer tipo de multa pela Devedora, nos termos do Contrato
Atípico de Locação inclusive no caso de rescisão ou denúncia do Contrato de Locação Atípico pela
Devedora; (iii) pagamento de indenização pelo poder expropriante no caso de desapropriação total
ou parcial do Imóvel, conforme disposto no item 4.1.20.3 acima (iii) Pagamento pela Cedente do
Valor de Recompra, conforme definido e previsto no Contrato de Cessão, ou (iv) Pagamento pela
Cedente da Multa Indenizatória prevista no Contrato de Cessão, a Emissora utilizará esses valores
para promover a amortização extraordinária dos CRI vinculados ao presente Termo. Neste caso, o
Agente Fiduciário deverá informar aos titulares dos CRI o evento que ensejará a amortização
extraordinária no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tiver tomado
conhecimento de tal evento.

15.2. A amortização extraordinária será realizada nas mesmas datas de pagamento das Parcelas
de Amortização, por intermédio dos procedimentos estabelecidos pela CETIP, na data do referido
evento e será efetuada sob a supervisão do Agente Fiduciário, alcançando, indistintamente, todos
os CRI, proporcionalmente ao seu Valor Nominal Unitário, atualizado de acordo com a fórmula
constante da Cláusula 4.1.3.2 acima, pro rata temporis até a data do evento.

15.2.1.

Na hipótese de amortização extraordinária dos CRI conforme item 15.2 acima, a

Emissora elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário e à CETIP uma nova tabela de
Amortização do CRI.
15.3.

Não obstante o disposto supra, em caso de amortização antecipada dos Créditos

Imobiliários em decorrência do pagamento antecipado dos Créditos Imobiliários por iniciativa ou
responsabilidade da Devedora, a Emissora utilizará os recursos decorrentes desses eventos para
realizar a amortização extraordinária dos CRI na forma descrita no item 15.2 no prazo de 3 (três)
Dias Úteis contados da data de recebimento dos respectivos recursos da Devedora.

CLÁUSULA XVI - FATORES DE RISCO
16.1. O investimento em CRI envolve uma série de riscos que deverão ser observados pelo
potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilida

regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à Emissora, quanto à Devedora
e aos próprios CRI, objeto desta Emissão. O potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as
informações que estão descritas neste Termo, bem como consultar seu consultor de investimentos
e outros profissionais que julgar necessários antes de tomar uma decisão de investimento:

a)

Direitos dos Credores da Emissora: a presente Emissão tem como lastro Créditos

Imobiliários, os quais constituem Patrimônio Separado do patrimônio comum da Emissora. As Leis
nº 9.514/1997 e nº 10.931/2004 possibilitam que os Créditos Imobiliários sejam segregados dos
demais ativos e passivos da Emissora. No entanto, como se trata de uma legislação recente, ainda
não há jurisprudência firmada com relação ao tratamento dispensado aos demais credores da
Emissora no que se refere a créditos trabalhistas, fiscais e previdenciários, em face do que dispõe
o artigo 76 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001;

b)

Pagamento Condicionado e Descontinuidade: as fontes de recursos da Emissora para fins de

pagamento aos investidores decorrem direta ou indiretamente: (i) dos pagamentos dos Créditos
Imobiliários; e (ii) da liquidação das Garantias da Emissão e das Obrigações Garantidas. Os
recebimentos oriundos das alíneas acima podem ocorrer posteriormente às datas previstas para
pagamento de juros e amortizações dos CRI, podendo causar descontinuidade do fluxo de caixa
esperado dos CRI. Após o recebimento dos sobreditos recursos e, se for o caso, depois de
esgotados todos os meios legais cabíveis para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos
Imobiliários e suas Garantias, caso estes não sejam suficientes, a Emissora não disporá de
quaisquer outras verbas para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos investidores;

c)

Riscos Financeiros: há três espécies de riscos financeiros geralmente identificados em

operações de securitização no mercado brasileiro: (i) riscos decorrentes de possíveis descompassos
entre as taxas de remuneração de ativos e passivos; (ii) risco de insuficiência de garantia por
acúmulo de atrasos ou perdas; e (iii) risco de falta de liquidez;

d)

Risco Tributário: este pode ser definido como o risco de perdas devido à criação ou

majoração de tributos, nova interpretação ou, ainda, interpretação diferente que venha a se
consolidar sobre a incidência de quaisquer tributos, obrigando a Emissora ou os titulares dos CRI a
novos recolhimentos, ainda que relativos a operações já efetuadas;

-

.

/::r
/

52

~

;;

199L5l8
h.•· ürlCIAL OE REG1s·1 KV OE
TIH 11 OS F 11()1'.I IMFMTn~ "' f'APITAl.-SP

e)

Risco de Amortização Extraordinária ou Antecipada: os CRI poderão estar sujeitos, na forma

definida neste Termo, a eventos de amortização extraordinária ou antecipada. A efetivação destes
eventos poderá resultar em dificuldades de re-investimento por parte dos investidores à mesma
taxa estabelecida como remuneração dos CRI;
f)

Risco de Integralização dos CRI com Ágio no mercado secundário: os CRI poderão ser

integralizados pelos investidores com ágio, calculado em função da rentabilidade esperada pelos
investidores ao longo do prazo de amortização dos CRI originalmente programado. Em caso de
antecipação do pagamento dos Créditos Imobiliários, os recursos decorrentes dessa antecipação
serão imputados pela Emissora na amortização extraordinária ou antecipada dos CRI, nos termos
previstos neste Termo, hipótese em que o valor a ser recebido pelo investidor poderá não ser
suficiente para reembolsar integralmente o investimento realizado, frustrando a expectativa de
rentabilidade que motivou o pagamento do ágio. Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem
mesmo a Emissora, disporão de outras fontes de recursos para satisfação dos interesses dos
investidores;

g)

Risco de Estrutura: a presente Emissão tem o caráter de "operação estruturada"; desta

forma e pelas características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro,
econômico e jurídico considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, estipulados
através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. No entanto, em
razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais
brasileiro, no que tange a operações de CRI, em situações de

stress, poderá haver perdas por

parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para se garantir a
exequibilidade do arcabouço contratual;
h)

Risco Decorrente de Acões Judiciais: este pode ser definido como o risco decorrente de

eventuais condenações judiciais da Devedora e/ou da Cedente, nas esferas cível, fiscal e
trabalhista;
i)

Risco de Baixa Liquidez no Mercado Secundário: o mercado secundário de certificados de

recebíveis imobiliários no Brasil apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que
existirá, no futuro, um mercado para negociação dos CRI que permita sua alienação pelosi
subscritores desses valores mobiliários caso estes decidam pelo desinvestimento. O Investidor que

adq";c;, os CRI pode@ ~=crac dmartdade paca aegoc;â-tos ao mmado ="adãc;,.
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Risco de não Constituicão de Garantias: as Garantias ainda não se encontram totalmente

constituídas, até a data de assinatura deste Termo, tendo-se em vista que os seus respectivos
instrumentos ainda não foram registrados, arquivados ou averbados, conforme o caso, perante as
entidades competentes nos termos previstos no Contrato de Cessão, razão pela qual existe o risco
de atrasos ou, eventualmente, de impossibilidade na completa constituição de uma ou mais dessas
Garantias, principalmente em decorrência da burocracia e exigências cartoriais.

Considerando que a Lei 9.514/97 que trata da alienação fiduciária de bem imóvel, determina que
o contrato de alienação fiduciária deve dispor acerca do valor, prazo e vencimento da obrigação
garantida pela alienação fiduciária e, considerando que as obrigações garantidas pela Alienação
Fiduciária de Imóvel a ser registrada em favor da Emissora estipula como obrigações garantidas os
Créditos Imobiliários e a Obrigação de Recompra Compulsória, eventualmente poderá ocorrer
atraso ou ainda, não registro da garantia, na medida em que o Cartório de Registro de Imóveis,
poderá interpretar que as obrigações garantidas decorrentes da Obrigação de Recompra
Compulsória, não apresentam tais critérios objetivos a teor do que dispõe a Lei.

O Imóvel encontra-se alienado fiduciariamente em garantia das Obrigações CCB, sendo que a
Cedente utilizará os recursos oriundos do Valor da Cessão para quitação das CCB e consequente
liberação da Alienação Fiduciária de Imóvel CCB, razão pela qual existe o risco de atrasos para o
cancelamento da Alienação Fiduciária de Imóvel CCB, que poderá ocasionar atrasos para o registro
da Alienação Fiduciária de Imóvel em favor da Emissora.

k)

Risco de Insuficiência da Garantia Real Imobiliária: possíveis vanaçoes no mercado

imobiliário poderão, eventualmente, impactar o valor de mercado do imóvel objeto da Alienação
Fiduciária de Imóvel, de forma positiva ou negativa, durante todo o prazo da Emissão. As variações
de preço no mercado imobiliário estão vinculadas predominante, mas não exclusivamente, à
relação entre a demanda e a oferta de imóveis de mesmo perfil, bem como à respectiva
depreciação, obsolescência e adequação para outras atividades diferentes daquelas exercidas
pelos respectivos proprietários;

l)

Risco de Mudança ou Transferência do Controle Societário da Devedora: este pode ser

definido como o risco decorrente de eventual mudança ou transferência do controle societário da
Devedora e/ ou qualquer fusão, cisão ou incorporação; e
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m)

Demais Riscos: os CRI estão sujeitos às variações e condições dos mercados de atuação da

Devedora, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e
internacionais. Os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios
ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos CRI,
alteração na política econômica, decisões judiciais etc.

CLÁUSULA XVII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17 .1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo. Dessa
forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou
remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos detentores de CRI em razão de qualquer
inadimplemento das obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou
será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem
constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora ou
precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

17.2. O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes por si
e seus sucessores.

17.3. Todas as alterações do presente Termo, somente serão válidas se realizadas por escrito e
aprovadas cumulativamente: (i) pelos titulares dos CRI, observados os quóruns previstos neste
Termo, e; (ii) pela Emissora.

17.4. Caso qualquer das disposições deste Termo venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz,
prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as
partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza
o mesmo efeito.

17.5. A Emissora poderá contratar, às suas expensas, classificação de risco para a presente
Emissão, necessária à distribuição primária do CRI.
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17.6.

O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de veracidade nas

deliberações societárias e em atos da administração da Emissora ou ainda em qualquer documento
ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido encaminhado pela Emissora ou por
terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisões.

CLÁUSULA XVIII - ARBITRAGEM

18.1. Todas as questões relativas à interpretação e ao descumprimento das disposições previstas
neste Termo de Securitização serão submetidas à arbitragem, de acordo com as regras de
arbitragem para decisão definitiva do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Arbitragem
de Comércio Brasil - Canadá ("CA-CCBC"), em procedimento a ser administrado pela câmara
eleita.

18.1.1.

A sentença arbitral a ser prolatada pelo Tribunal Arbitral poderá ser levada a

qualquer tribunal competente para determinar a sua execução.

18.1.2.

Caso as regras procedimentais da CA-CCBC sejam silentes acerca de qualquer

aspecto procedimental, tais regras serão suplementadas pelas disposições da Lei nº 9.307/1996.
18.1.3.

O Tribunal Arbitral será formado por 3 (três) árbitros, sendo um nomeado pela

Instituição Financeira ou seu cessionário, o outro pelo(s) Devedor(es), e o terceiro, de comum
acordo, pelos dois árbitros indicados pelas partes.

18.1.4.

Na hipótese de os árbitros indicados pelas partes não chegarem a um consenso

quanto ao terceiro árbitro no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de nomeação do segundo
árbitro, o terceiro árbitro será indicado pela câmara eleita, no prazo máximo de 10 (dez) dias a
contar da data em que se verificar o impasse.
18.1.5.

A arbitragem será realizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil,

em português, e o procedimento, assim como os documentos e as informações levados à
arbitragem, estarão sujeitos ao sigilo. A sentença arbitral será considerada final e definitiva, \
obrigando as partes, as quais renunciam expressamente a qualquer recurso. Não obstante, cada

'\

r./

'
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uma das partes se reserva o direito de recorrer ao Poder Judiciário

~Olll o-objetivo de (a)assegurar

a instituição da arbitragem, (b) obter medidas cautelares de proteção de direitos previamente à
instituição da arbitragem, sendo que qualquer procedimento neste sentido não será considerado
como ato de renúncia à arbitragem como o único meio de solução de conflitos escolhido pelas
partes, e (c) executar qualquer decisão do Tribunal Arbitral, inclusive, mas não exclusivamente,
da sentença arbitral.

18.1.6.

18.2.

A parte vencida na arbitragem arcará com todas as despesas do juízo arbitral.

Na hipótese de as partes recorrerem ao Poder Judiciário, unicamente nas hipóteses

previstas no item 18.1.5, acima, nos termos da legislação em vigor, o Foro da Comarca de São
Paulo, Estado de São Paulo, será o único competente para conhecer e dirimir quaisquer questões
ou litígios, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

O presente Termo é firmado em 3 (três) vias de igual teor e forma, subscritas por duas
testemunhas abaixo.

São Paulo, SP, 19 de setembro de 2012.

[O RESTANTE DA PÁGINA FOI INTENCIONAMENTE DEIXADO EM BRANCO]
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(Página de assinaturas do Termo de Securitização de Créditos da 5ª Série da 2ª Emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários da Beta Securitizadora S.A., celebrado entre a Beta
Securitizadora S.A. e a Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., em 19 de
setembro de 2012).
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Anexo 1

r

,

ao Termo de Securitização de Créditos da 5ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da Beta Securitizadora S.A.
DESCRIÇÃO DA CCI

CEDULA DE CREDITO IMOBILIARIO

LOCAL E DATA DE EMISSAO: São Paulo,
26/09/2012

SERIE

"ABV1"

NUMERO

"XPAVAT"

TIPO DE CCI

INTEGRAL

1. EMISSORA

RAZAO SOCIAL: Torben 16 Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF: 12.134. 710/0001-93
ENDEREÇO: Rua dos Pinheiros, nº 870 - Cj. 242
BAIRRO

I CIDADE j São Paulo

1 Pinheiros

1 UF

I sp 1CEP I 05422-001

2. INSTITUIÇAO CUSTODIANTE

RAZÃO SOCIAL: Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ/MF: 15.227. 994/0001-50
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, nº 99 - 24º andar
BAIRRO

1 Centro

1

CIDADE

I

Rio de Janeiro

1 UF

j RJ

CEP

j 20050-005

j CEP

I 04530-001

I

3.DEVEDORA

RAZÃO SOCIAL: Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV
CNPJ/MF: 02.808.708/0001-07
ENDEREÇO : Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017 - 4° andar (parte)
BAIRRO

j ltaim Bibi

j CIDADE

j São Paulo

j UF j SP

4. TITULO
Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de Bem Imóvel e Outras Avenças

firmado em 01 de dezembro de 2010, aditado em 22 de setembro de 2011, e em 17 de

agosto de

2012, rotce, Em;,m, , """°'',, To,bea 15 Empre'"d;m•;;:~~::á,;os
1

·l, '·.\

'~~,,,.,.,
"~---·

.

,./

~
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Ltda., na qualidade de interveniente anuente.

5.VALOR NOMINAL DO CREDITO IMOBILIARIO: RS 35. 975.128,23 (trinta e cinco milhões,
novecentos e setenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e vinte e três centavos),
correspondente a 100% dos Créditos Imobiliários, na Data de Emissão, conforme previsto
no Contrato Atípico de Locação.

6.IDENTIFICAÇAO DO IMOVEL
Nº MATRICULA

CARTORIO

55.148

1° Ofício de Registro de Imóveis e Hipoteca da Comarca de Feira de
Santana, Estado da Bahia

7.CONDIÇOES DE EMISSAO

Integral

7.1. PRAZO REMANESCENTE

179 meses

7.2. VALOR DA PRESTAÇÃO

RS 200.978,37 (duzentos mil,

novecentos e

setenta e oito reais e trinta e sete centavos), na
Data de Emissão da CCI.
7.3. DATA DE VENCIMENTO INICIAL:

14 de outubro de 2012

7.4. DATA DE VENCIMENTO FINAL:

14 de agosto de 2027

7.5. FORMA DE REAJUSTE:

O Valor das parcelas dos Créditos Imobiliários
serão

reajustadas

anualmente,

no

mês

de

setembro com base na variação acumulada do
IPCA/IBGE, calculado com base no númeroíndice

do

IPCA/IBGE

relativo

ao

mês

imediatamente anterior ao mês da Data de Início
do

Prazo

Locatício

e o

número-índice do

IPCA/IBGE relativo ao mês de julho de cada ano,
observada a possibilidade de substituição desse
índice

no caso

de extinção ou caso seja

considerado legalmente inaplicável, conforme
previsto no item 10.2 do Contrato Atípico de
Locação.
7.6. MULTA

As multas previstas no Contrato Atípico de

60
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Locação.

7.7. ENCARGOS MORATORIOS:

Os aluguéis mensais devidos e não pagos na data
de vencimento, conforme item 9.3 do Contrato
Atípico de Locação, sujeitarão a Devedora ao
pagamento de: (a) juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês; (b) correção monetária pro rata

die, de acordo com a variação do IPCA/IBGE ou
índice que o substitua de acordo com o item
10.2 do Contrato Atípico de Locação; e (c) multa
por atraso de 2% (dois por cento), acrescendo-se
os juros e correção monetária sobre o valor total
do pagamento em atraso.

7.8. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO

1

B.GARANTIAS

19.FLUXO DE PAGAMENTOS:

Mensal

1

Não há.

1 Mensal

~ MICROFILMADO
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Anexo li
ao Termo de Securitização de Créditos da 5ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da Beta Securitizadora S.A.

A matrícula do Imóvel encontra-se em documento apartado.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO ATÍPICO DE LOCAÇÃO DE BEM
IMÓVEi. E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as Partes:

1.

TORBEN 16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade
empresária limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua dos Pinheiros, n. 0 870, cj. 242, Inscrita no CNPJ sob nº 12.134.710/000193, neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante
simp/esménte referida como "Empreendedora Locadora"; e

2.

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS · AMBEV, sociedade por ações,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato
Paes de Barros, n. 0 1.017, 4º andar (parte), conjuntos 41 e 42, Itaim Bibi,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.808.708/0001-07, neste ato representada na
forma de seu estatuto social, doravante simplesmente referida como "Locatária"
(Empreendedora Locadora e Locatária denominadas a seguir, em conjunto,
como"~", e, individua/mente, como ("Parte");

e, ainda, na qualidade de interveniente anuente,

3.

TORBEN 15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade
empresária limitada com sede na cidade de Silo Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua dos Pinheiros, n. 0 870, cj. 242, Inscrita no CNPJ sob nº 12.021.833/0001·
18, neste ato representada na forma de seu contrato social, doravante
simplesmente referida como "Interveniente Anuente";

CONSIDERANDO QUE:
(i)

a Empreendedora Locadora, dentre suus atividades, Investe no mer
imobiliário, com vistas ao desenvolvimento de empreendimentos para / ação a
terceiros, consistentes na aquisição do direito de propriedade de errenos e
construção de empreendimentô5 sob medida para o uso do f f rvcatário;

o
.
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(ii)

1
2

a' Locatária tem por atividade, dentre outras estabelecidas em seu Estatuto
Social, a fabricação e comercialização de bebidas;

(iil)

a Locatária deseja expandir suas atividades, sem Investir na aquisição de
terreno, edificações e benfeitorias, tendo-se decidido que a Empreendedora
Locadora, por ser Inerente às suas atividades, poderia, assim, viabilizar o
interesse das Partes, mediante a locação à Locatária, após aquisição por parte
da Empreendedora Locadora da propriedade de bem Imóvel para Instalação e
operação de um Centro de Distribuição Direta (o "CDD'1, que terá área
construida de aproximadamente 7.600 m2 (sete mil e seiscentos metros
quadrados), localizado no Munldplo de Feira de Santana/BA;

(lv)

para fins de atender à demanda da Locatária referida no considerando anterior,
a Empreendedora Locadora identificou um imóvel localizado no Município de
Feira de 5antana/BA, com área aproximada de 86.000m 2 (oitenta e seis mil
metros quadrados), objeto da matrícula n. 0 29.410, do Cartório de Registro de
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Feira de Santana/BA (o "Imóvei'1;

(v)

do referido Imóvel apresenta medida que satisfaz a necessidade de ocupação
da Locatária;

(vi)

a Locatária visitou o Imóvel, declarando ser conhecedora de sua localização,
medidas, confrontações e elementos topográficos, manifestando a Locatária,
ainda, que o Imóvel é, nesses particulares, adequado ao atendimento de suas
necessidades, quais sejam a instalação e operação do CDD;

(vii)

a fim de atender às necessidades que lhe foram apresentadas pela Locatária, a
Empreendedora Locadora adquirirá do respectivo proprietário o direito real de
superfície do Imóvel, pelo prazo mínimo de duração da presente locação, e a
Interveniente Anuente adquirirá a propriedade residual do Imóvel, deduzido do
direito de supertlde a ser concedido à Empreendedora Locadora, t r ~ o que
será viabilizada pela celebração precedente de um Instrum
Compromisso de Concessão de Superfície

BO: 00l23l+l-OI
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Empreendedora Locadora, Interveniente Anuente e o proprietário do Imóvel (o
"Compromisso de Venda e Compra");

(viii)

a efetiva aquisição do Imóvel deverá ser precedida da realização de auditoria
legal e ambiental do Imóvel, com resultados satisfatórios e, eventualmente, de
procedimentos de regulariz.içã~ fundi/iria do Imóvel, de maneira tal que este
seja objet_o de matrícula autônoma junto· ao Cartório dP. Registro de Imóveis e
Hipotecas de Feira de SantanaiBA, sendo certo que a superação de referidos
eventos será estabelecida no Compromisso de Venda e Compra como condição

à aquisição do direito de superfície pela Empreendedora Locadora e aquisição
da propriedade residual do Imóvel pela Interveniente Anuente;

(ix)

o preço de aquisição global do Imóvel, incluindo custos Indiretos de aquisição e
levando-se em conta tanto o direito real de superfície como a propriedade
residual, é de R$ 2.625.000 (dois milhões, seiscentos e vinte cinco mil reais) (o
"Valor de Aquisição•, dol Imóvel");

(x)

a Empreendedora Locadora, previamente, diligenciará Junto à Prefeitura
Municipal de Feira de Santana/BA para que, de acordo com a legislação

' do solo, o Imóvel apresente
municipal de zoneamento e de uso e ocupação
características adequadas para que a Locatária nele opere suas atividades,
mediante a estruturação e desenvolvimento de um COP sob medida, para o
qual seja autorizado, inclusive, o tráfego de caminhões e empilhadeiras,
atendendo a necessidades específicas da Locatária, de acordo com os projetos
de obras a seguir referidos;

(xi)

a Locatária, por sua vez! reconhece que, desde que cumpridas todas as
obrigações da Empreendedora Locadora e da Interveniente Anuente em relação

à aquisição do direito de superfície e à aquisição do Imóvel, este será adequado

à sua respectiva destinação, conforme mencionado no considerando '1ii" acima;
(xii)

a Empreendedora Locadora, em conjunto com a Inte,veniente Anuente, n

couber, concordou em: (a) adquirir o direlt0 de superfície do Imó I e de
acordo com a solicitação da Locatária, observadas a~is~ições

(
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considerandos "Ili" a "x" acima, implementar obras no Imóvel para adequá-lo às
necessidades da Locatária (a "Qlllil") (o Im.Svel e a Obra, doravante
designados, em conjunto, o "Empreendlmento"l, em conformidade com os
projetos a serem oportunamente elaborados, os quais, uma vez concluídos,
passarão a Integrar o Anexo 1 deste instrumento (os "ProJetos'1, e (b) locar o
Empreendimento para a Locatária, nos termos aqui contratados;
(xlll}

o conteúdo dos Projetos servirá de base, ainda, para determinar: (a) o valor
necessário

à realização da Obra, definido de acordo com o quanto previsto no

considerando "xv" infra; e, (b) o prazo de construção da Obr~, sendo certo que,
para a construção do CDD com 7.600 m2 (sete mil e seiscentos metros
quadrados) de área construída, o prazo de conclusão das obras será de 9
(nove)) meses;
(xlv)

a Empreendedora Locadora contratará, por meio de processo de concorrência,
a fim de garantir as melhores CÓndições, qualidade de construção, rapidez,
eficiência e preço, determinada construtora (a "COnstrutora'1 para que esta, às
suas expensas e sob sua exclusiva responsabilidade, Implemente a Obra no
Imóvel, ficando resguardado à Locatária o direito de: (a} acompanhar a
contratação da Construtora; e, (b) Indicar construtora de sua confiança para
participar do processo de concorrência a ser realizado pela Empreendedora
Locadora para definição da Construtora, desde que tal acompanhamento e/ou
Indicação não afete a execução deste instrumento;

(xv)

os Investimentos que a Empreendedora Locadora deverá efetuar para fins de
realização da Obra, nos exatos termos previstos nos Projetos, compreendendo,
mas não se limitando, os tustos diretos e indiretos de construção, a taxa de
administração e contingências, estimado pelas Partes, para fins de referência,
em R$ 12.375.000,00 (doze milhões, trezentos o setenta e cinco mil reais),
bem como os custo,; com a elaboração de projetos e memoriais, honorários dos
profissionais tercelrlzados, os emolumentos cartorárlos, os tributos (exceto
eventuais custos com a Captação de Recursos, conforme definida abaixo),
estimados pelas Partes, também para fins de refe
(quatrocentos e cinquenta mil reais) (dorav

80-. 00)231-1-1-0i

1a, em R$ 450.000,00
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Obra'1, serão objeto de planilha elaborada com auxílio da Construtora e
aprovada previamente pela Locatária (ou por quem ela indicar), planilha essa
que fará parte integrante dos Projetos e do Anexo 1 deste Instrumento (o Custo
da Obra, em conjunto com o Valor de Aquisição do Imóvel, doravante
designados,

em

conjunto, · o

"Investii;nento

para

Realização

do

Empreendimento'1i

(xvi)

o Investimento para RP.alização cto Empreendimento servirá de base para o
cálculo do aluguel devido mensal e a ser pago pela Locatária, nos termos da
Cláusula Nona deste instrumento;

(xvii)

a Empreendedora

Locadora

tem

Interesse

(.i)

na

Implementação do

Empreendimento, consubstanciado na realização da Obra, de acordo com os
Projetos e, (b) a sua conseqüente locação

à Locatária, nos termos e nas

condições aqui ajustadas, desde que respeitados os prazos e demais condições
previstos neste in5trurnento;

(xviii) para Implementação do Empreendimento, a Empreendedora Locadora poderá
obter recursos por melo de operações financeiras ou de mercado de capitais de
captação de recursos (a "captação de Recursos'1;

(xix)

para a consecução da operação de captação de Recursos, essencial para a
efetiva implementação do Empreendimento, a Empreendedora Locadora poderá
ceder os créditos decorrentes do presente instrumento para, entre outros,
sociedades de propósito específico, fundações, fundos de pensão, fundos de
investimento

Imobiliário,

Instituições

financeiras

e/ou

companhias

securitizadoras (o "Financiador'1;

. ,,
(xx)

os aluguéis previstos no presente Instrumento, nos termos da Cláusula Nona,
representam a remuneração da Empreendedora Locadora em razão da
contraprestação não apenas pelo uso, gozo e fruição do Empreendimento,
como também em razão do investimento realizado pela Empreende9,0fa'
Locadora para a aquisição do Imóvel, realização da Obra e, cons

1

~

Óente,
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portanto, que a Empreendedora Locadora receba a integralidade dos valores
devidos a título de locação durante todo o período contratado;
(xxi)

observados

05

prazos estabelecidos no presente Instrumento, a Locatária

reconhece que, não fossem as características peculiares do projeto intuito
personae de Implementação do Empreendimento, desenvolvidas para atender,

com exclusividade, às necessidades da Locatária, bem assim, a localização da
Implementação do Empreendimento (Bulld to Sult}, escolhido pela Locatária
para suas Instalações, a Empreendedora Locadora não teria interesse de
investir na aquisição do Imóvel, em conjunto com a Interveniente Anuente, e
execução da Obra;
(xxii) à vista das peculiaridades negociais acima expostas nos considerandos deste
Instrumento, as Partes reconhecem que a presente relação jurídica extrapola os
limites de uma locação comum, razão pela qual a ela não se aplicam, salvo
quando expressamente mencionado pelas Partes, as disposições da Lei
8.245/91, especialmente, mas não se limitando, àquelas previstas nos artigos
4º, 19 e 51 de citado diploma legal;
(xxill) cada Parte possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente
Instrumento, realizar todas as operações aqui previstas e cumprir todas as
obrigações 11qul assumidas, tendo tomado todas as medidas de natureza
societária e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração,
para Implementar todas as operações nele previstas e cumprir todas as
obrigações nele assumidas;
(xxiv) a celebração deste Instrumento e o cumprimento das obrigações de cada uma
das Partes (a) não violam qualquer disposição contida nos seus documentos
societários; (b) não violam qu11lquer lei, regulamento, decisão judicial,
administrativa ou arbitral, aos quais a respectiva paite esteja v·ACc!lâcÍa e, (c)
não exigem qualquer consentimento, ação
natureza;
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este Instrumento é validamente celebrado e con5tltul obrigação legal, válida,
vinculante e exeqüível contra cada uma das l'artes, de acordo com os seus
termos;

(xxvi) cada Parte está aptél a cumprir as obrigações ora previstas neste instrumento e
agirá em relação ao mesmo de boa-fé e com lealdade;

(xxvii) nenhuma Parte depende economicamente da outra;

(xxvíii) nenhuma das Partes se encontra em estado de perigo ou sob coação para
celebrar este instrumento e/ou quaisquer contratos e/ou compromissos a ele
relacionados e/ou tem urgência de contratar;

(xxix) as discussões sobre o objeto contratual d_este Instrumento foram feitas,
conduzidas e implementadas por livre iniciativa das Partes;

'

(xxx)

cada Parte é empresa reconhecida no mercado e tem experiência em contratos
semelhantes a este instrumento e/ou aos contratos e compromissos a ele
relacionados; e

'

;

{xxxl) as Partes foram informadas e avisadas de todas as condições e circunstâncias
envolvidas na negociação objeto deste instru'T1ento e que poderiam influenciar
sua

capacidade

de

expressar

sua

vontade,

tendo

sido

amplamente

assessoradas, quanto aos aspectos jurídicos, econômicos e financeiros da
presente relação;
(xxxii) A Interveniente Anuente, sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico
da Empreendedora Locadora comparece no presente instrumento, a flm de
manifestar sua concordância com todos os seus termos e condições, bem como
com os termos e condições do Compromisso de Venda e Compra, na medida
em que tanto a Interveniente Anuente quanto a Empreendedora Locad,9rá'
serão titulares de direitos reais sobre o Imóvel, a primeirattít

16 de

proprietária e a segunda a título de supertlciárla (direito real de supe 1cie esse
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que vigorará por, no mínimo, prazo idêntico ao da relação locatfcia objeto do
Contrato); e
{xxxlii) a aquisição dos direitos reais do Imóvel feitos de maneira individualizada pela
Empreendedora Locadora (direito real de superflcle) e pela Interveniente
Anuente (propriedade residual), empresas do mesmo grupo econômico, serve
para dinamizar a possibilidade de captação de Recursos, conforme definida no
-

"

Considerando "xix" acima, sendo que -para fins de definição do Valor de
Aquisição do Imóvel e deste Instrumento devem tais aquisições ser
consideradas corno um negócio uno e lndlvlsível.
Têm as Partes nomeadas e qualificadas no preâmbulo, entre si, justo e contratado,
celebrar o presente "Contrato Atípico de Locação de Bem Imóvel e Outras Avenças"
( doravante simplesmente o

"Contrato'),

que se reyerá pel~s seguintes cláusulas e

condições, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS OBJETOS

1. 1.

Constituem objetos deste Contrato:

(1)

a obrigação da Empreendedora Locadora, em conjunto com a
Interveniente Anuente, de adquirir a propriedade plena do Imóvel,
mediante registro nas respectivas matrículas de escrituras públicas de
concessão de superfície e venda e compra do Imóvel, lavradas perante
cartório de Notas, desde que o Imóvel esteja llvre e desembaraçado de
quaisquer dúvidas, dívidas, ônus ou gravarnes;

(ii)

~

a realização da Obra pela Empreendedora Locadora, por intermédio da
Construtora, de acordo com as especificações da Locatária, e no tempo
e forma previstos nos Projetos; e,

(111)

'

a subseqüente locação do Empreendimento à Locatária, em caráter
personalíssimo, pelo p~azo de 15 (quinze). ano~tâdos ~a D~ta de
Início do Prazo Locat1cio (conforme d

õno Item 5.7

__ ;,_1
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primeiro abaixo), prorrogáveis nos termos previstos na Cláusula Décima
Terceira deste Contrato (doravante a "Locação").

1.2.

Sem prejuízo de os termos estabelecidos neste Contrato já vincularem as Partes

ab initio, o presente Contrato encontra-se condicionado de forma suspensiva,
nos termos do art. 125 do Código Civil BraslleirÓ,

à

superação cumulativa dos

seguintes eventos:

(i)

à

aquisição da propriedade do Imóvel pela Empreendedora Locadora,

em

conjunto

com

a

Inte,veniente

Anuente,

obseJVados

os

procedimentos estabelecidos no item 1.3 abaixo;

(ii)

à definição dos Projetos e conseqüente Identificação do Custo da Obra e
do prazo para tunclusão e entrega da Obra

à Locatária, obse,vando-se,

para tanto, ilS disposições do item 1.4 abaixo.

1.3.

Dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da celebração deste Contrato, a
Empreendedora Locadora em conjunto com a Inte,veniente Anuente deverá
firmar com o proprietário do Imóvel o Compromisso de Concessão de Direito de

.

'

Superfície e Venda e Compra. Desde que atendidas as condições estabelecidas
no parágrafo primeiro abaixo, o Compromisso de Concessão de Direito de
Superfície e Venda e Compra implicará nas subseqüentes lavraturas e registros
de escrituras de concessão de superfície e venda e compra do Imóvel, o que
deverá ocor'rer dentro do prazo previsto no Item 1.5 infra.

Parágrafo Primeiro: A aquisição global do direito de propriedade do Imóvel
deverá ser precedida pela obtenção de resultados satisfatórios de auditoria
legal e auditoria ambiental do Imóvel, bem como pela regularização fundiária
do Imóvel, de maneira tal que este seja objeto de matrícula autônoma, ficando
certo que tais circunstâncias deverão constnr expressamente do Compromisso
de Concessão de Direito de Superfície e Venda e Compra como condiçõe//
precedentes

à

efetiva transmissão dos direitos reais sobre o lmóv3/a

Empreendedora Locadora e

à

Interveniente Anuente. Os custos e ~6esas

'

l
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como à regularização fundiária acima mencionados neste parágrafo correrão
por conta da Empreendedora Locadora, obs~tvado, contudo, o quanto
estabelecido no parágrafo segundo da dáusula 1.5 lnfrà.
Parágrafo Segundo: caso as auditorias legal' e ambiental referidas no parágrafo
.,

anterior se mostrem wtlsfatórias, deverão r.er sucedidas ·pela aquisição da
propriedade e pela concessão do direito real de superflcie do Imóvel, por meio
de escrituras públicas devidamente registradas perante o cartório de Registro
de Imóveis competente.
Parágrafo Terceiro: A Empreendedora Locadora isenta a Locatária de
responsabilidades quanto ao pagamento de Impostos, taxas e contribuições
relativas à aquisição do Imóvel e à construção do Empreendimento, indusive
aquelas que forem autuadas depois da Data de Início da Locação.
1.4.

A partir da data de celebração deste Contrato, as Partes deverão definir o
conteúdo dos Projet~s, de acordo com às necessidades da Locatária em relação
ao Empreendimento, sendo certo que sua elaboração ficará a cargo de empresa
de arquitetura contratada pela Empreendedora Locadora, às suas expensas e
responsabllldade. Todos os Projetos deverão contar com a expressa aprovação
da Locatária, por escrito.
Parágrafo Primeiro; O conteúdo dos Projetos determinará o Custo da Obra,
bem como o prazo de construção da Obra. Para fins de referência, estimam as
Partes que, para a construção de um CDD com 7.600 m2 (sete mil e seiscentos
metros quadrados), o prazo de construção será de 9 (nove) meses e o Custo da
Obra será de aproximadamente R$ 12.375.000,00 (doze milhões, trezentos e
setenta e cinco mll reais).
Parágrafo Segundo: Durante a definição dos Projetos, a Empreendedora
Locadora Iniciará um processo de conoorrência privada para identificar a
Construtora que ficará encarregada da execução das Obras. A Construtora será
escolhida pela Empreendedora Locadora, observ
considerando "xiv" acima, bem como res~I

DO í.QJllt.f-H~1
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cio o custo estim

MICROFILMAOO

SOBNº

1994648
10'0FICIAL DE REGISTRO DE
TITULOS EDOCUMENTOS DA CAPITAL-SP

11

construção da obra previsto no parágrafo primeiro acima. A Construtora
escolhida deverá colaborar com as Partes na. definição do Custo de Obra, o
qual, em conformidade com o disposto no considerando "xv" deste Contrato,
será composto, dentre outros, pelos custos diretos e Indiretos de construção, a
taxa de administração, contingências, os custos com a elaboração de projetos e
memoriais,

honorários

dos profissionais

ierceirizados,

os

emolumentos

cartorárlos, os tributos, exceto eventuais custos com a captação de Recursos,
conforme definida abaixo.

Parágrafo Terceiro: De posse cio Valor de Aquisição do Imóvel e do Custo da
Obra, que somados corrP.sponderão ao valor do Investimento para Realização
do Empreendimento, as Partes definirão o valor do aluguel mensal devido pela
Locatária

à

Empreendedora Locadora, o qual corresponderá a 1/12 (um doze

avos) do resultado da multiplicação de 9,93% (nove Inteiros e noventa e três
décimos por cento) ao ano pelo valor total do Investimento para Realização do
Empreendimento.

Parágrafo Quarto: Tanto o Custo da Obra quanto o prazo para construção da
Obra deverão contar com a aprovação escrita da Locatária.

1.5.

As condições suspensivas referidas no item 1.2 acima e melhor caracterizadas
nas cláusulas 1.3 e 1.4 acima deverão ser cumulativamente superadas dentro
do prazo de 90 (noventa) dias contados da celebração deste Contrato, prazo
esse prorrogável por igunis e. sucessivos períodos1 mediante acordo entre as
Partes.

Parágrafo Primeiro: As Partes deverão, dentro do prazo de 15 (quinze) dias
contados da data de superação das condições suspensivas disciplinadas nesta
cláusula,

celebrar um

aditamento

escrito a este Contrato (doravante

"Adltamento'1, do qual deverão constar: (1) o valor do aluguel mensal,
calculado de acordo com as disposições do Item 1.4, parágrafo terceiro acima;

(ii) o prazo para construção da Obra, sendo certo que no Aditament/e(á
definida a data de início de obras 1'Data de Início das Obras'1, para '.f1"'.n~s• do

'
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Parágrafo Segundo: Caso as condições suspensivas não sejam superadas
dentro do prazo e eventuais prorrogações previstas no capu~ o presente
Contrato será considerado resolvido de pleno direito, nada sendo devido de
uma Parte à outra a título de multa, ressalvado o direito da Empreendedora
Locadora de ser reembolsada pelas despesas por ela comprovadamente
incorridas até aquele momento para a superação das condições suspensivas,
incluindo, mas não se limitando a despesas com sondagem, auditoria legal e
ambiental, despesas com arquitetos P. aprovação dos Projetos, corretagem,
escrituras, registros, ITBI, laudêmios, viagens, honorários da Construtora e/ou
outros prestadores de serviço. O reembolso de que trata esta cláusula deverá
ser realizado pela Locatária dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento de notificação escrita enviada pela Empreendedora Locadora,
acompanhada dos r~pectivos comprovantes das despesas incorridas.
'

.

Parágrafo Terceiro: Ficam ressalvados da obrlgação de reembolso prevista no
parágrafo segundo acima eventuais despesas que possam ser aproveitadas em
outros imóveis que não aquele escolhido pelas Partes para a realização do
Empreendimento, na hipótese das Partes decidirem, de mútuo e comum
acordo, pela realização de outra operação de bu/ld to sult, em substituição
àquela objeto deste Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA • DO IMÓVEL

2.1.

Após a superação da condição suspensiva de que trata o item 1. 2, "i" acima, a
Empreendedora Locadora será a titular, em conjunto com a Interveniente
Anuente, do direito de propriedade do Imóvel.

2.2.

A Empreendedora Locadora é â lnterveníente Anuente diligenciarão para que o
Imóvel esteja livre e desembaraçooo de quaisquC!r ônus, dívidas ou gravames
de qualquer natureza, exceto o próprio direito real de superfície a ser Instituído
em favor da Empreendedora Locadora, obrlgando-s
condição, até o final da Locação, exceto quanto à
ônus em razão da Instituição de garantias

mantê-lo nesta

tituição çle gravames ou
pela própria Empr

~
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Locadora e/ou pela Interveniente Anuente, com o propósito específico de
efetivação da captação de Recursos, inclusive para garantir a eventual
cessionária dos direitos creditórios provenientes da presente locação e o
cumprimento das obrigações assumidas pela Locatária neste Contrato.

Parágrafo Único: Na hipótese de con~titulção de ônus ou gravames sobre o
Imóvel, nos termos do disposto na parte final de 2.2 acima, a Empreendedora
.

'

!

Locadora e/ou a Interveniente Anuente deverá fazer constar no respectivo
instrumento de constituição do ônus ou gravame a existência deste Contrato,
com o propósito específico de a ele dar publicidade e fazer constar a vigência
de seus termos e condições (inclusive a obrigação do titular da garantia de
observar todos os seus termos), em caso de execução de garantias em
decorrência de inadimplemento por parte da Empreendedora Locadora e/ou da
Interveniente Anuente, junto aos respectivos credores. A Empreendedora
Locadora

e/ou a Interveniente Anuente 'deverá comunicar a referida

constituição à Locatária por escrito 30 (trinta) dias antes do vencimento do
aluguel seguinte.

'

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REALIZAÇÃO DA OBRA E DATA DE ENTREGA DO
EMPREENDIMENTO
3.1.

Conforme mencionado nos considerandos deste Contrato, o Empreendimento
será

implementado

pela

Empreendedora Locadora,

por intermédio da

Construtora, a ser contratada pela Empreendedora Locadora, às suas expensas
e sob sua responsabilidade, Isentando, desde já, a Locatária de qualquer
responsabilidade neste sentido.

Parágrafo primeiro: A contratação da Construtora observará os termos}{
considerando "xiv", devendo os termos e condições do contrato de constr ção a
ser celebrado com a Construtora respeitar e refletir os termos e condi
Contrato relacionados

à construção.

)
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Parágrafo segundo: A contratação da Construtora deverá ocorrer dentro dos30
(trinta) dias que se seguirem à superação das condições suspensivas
disciplinadas no Item 1.2 acima.
3. 2.

A realização da Obra será conduzida e realizada pela Empreendedora Locadora,

por intermédio da Construtora, em conformidade com os Projetos.
3.3.

caberá à Empreendedora Locadora, por Intermédio da Construtora, tomar
todas as providências inerentes à aprovação dos Projetos perante as
autoridades competentes, de qualquer esfera de governo, de forma a obter as
autorizações, licenças e permissões estritamente necessárias à realização da
Obra, observada a destinação que será conferida pela Locatária ao
Empreendimento, documentos esses que deverão ser apresentados à Locatária
pela Empreendedora Locadora até a Data de Inicio do Prazo Locatfcio. A
Empreendedora Locadora poderá contratar terceiros para tomar as providências
aqui previstas, mantendo suas obrigações e responsabilidades perante a
Locatária.
Parágrafo Primeiro: A Empreendedora Locadora declara que solicitará à
Construtora o exame cuidadoso e suficiente dos Projetos, para que sejam
considerados pela Construtora como adequados aos fins da realização da Obra
e que eventuais dúvidas sejam solucionadas previamente ao início das Obras.
Parágrafo segundo: A implantação da Obra por intermédio da Construtora não
eximirá a Empreendedora Locadora de quaisquer de suas obrigações e/ou
responsabilidades assumidas perante a Locatária nos termos deste Contrato.

3.4.

O prazo para conciusão e entre<Ja da Obra à Locatária (''Data da Conclusão da
Obra"), bem como a data em que a Obra será Iniciada serão definidas no
Aditamento

(''bata

de Início das Obras''), observando-se, para tanto, os

procedimentos previstos no Item 1.4 acima.
Parágrafo Único: A realização da Obra, em
respeitar as normas técnicas aprovadas pela

BO. C002ll#-OI
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Técnicas C'ÀBNT"), bem como todas as !els, regulamentos e posturas locais
aplicáveis. A Empreendedora Locadora garante que a realização da Obra
ocorrerá dentro dos mais rigorosos controles de qualidade e de acordo com as
especificações previstàs neste Cdntrato. ·

3.5.

A Data de Condusão da Obra não poderá ser postergada, nem prorrogada,
exceto nos seguintes casos: (i) motivos de força maior ou caso fortuito,
conforme definidos no artigo 393 do Código Civil Brasileiro, ou no Parágrafo
Segundo abaixo, desde que devidamente comprovados, ou; (ii) solicitação
escrita da Locatária, ou de qualquer órglío da administração pública de
qualquer esfera, de alteração dos Projetos, obse1vado o disposto na Cláusula
Quarta a seguir. As excludentes de responsabilidade por atrasos na entrega da
Obra previstas neste Item não se aplicarão nas hipóteses em que a
Empreendedora

Locadora

tenha

comprovadamente

concorrido

para

a

ocorrência. de referidas excludentes.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese de caso fortuito ou força maior, a a
Empreendedora Locadora deverá comunicar tal fato, dentro de 72 (setenta e
duas) horas, por escrito,

à Locatária, sendo Imediatamente suspensos os prazos

para execução e conclusão da Obra, por período idêntico ao de duração do
evento

de caso

fortuito

ou

força

maior e o

prazo

necessário ao

restabelecimento das condições da obra ao estágio em que se encontravam
anteriormente

à ocorrênci~

do evento de força maior, devendo ser observado,

em qualquer hipótese, o quanto estabelecido no parágrafo terceiro abaixo.

Parágrafo Segundo: Ficam definidos, desde já, como casos fortuitos e de força
maior, os seguintes eventos:

(í)

grev,es gerais ou parciais de funtionários federais, estaduais ou
"

municipais, e ainda, da indústria da construção civil o u z
algu
eá
atividade que afete o andamento da Obra;

(ii)

d~mora ou atraso de qualquer concessionária prestBador de serviços
publicas;

/
•
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portos,
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como

greves,

"operação
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padrão",

congestionamento de tráfego e outras ocorrências que retardem a
liberação de materiais lmportndos, destinados à utilização ou colocação
na Obra, desde que comprovada a relação de "causa e efeito";
i

(iv)

estado de guerra ou perturbação da ordem pública;

(v)

fenômenos metereológicos anormais' que Impeçam a execução da Obra
no prazo convencionado; ou, ainda, terremotos e outras Intempéries da
natureza;

(vi)

incêndios, explosões ou sinistros que impeçam o trabalho ou reduzam o
seu ritmo;

(vii)

suspensão ou falta 'prolongada de transporte coletivo, quando
comprovadamente afete o andamento da Obra;

(vill)

decisões Judiciais que determinem a paralisação da Obra ou sejam
impeditivas ele sua execução na forma programada, desde que a
Empreendedora Locadora não as houver dado causa;

(ix)

atraso das autoridades públicas na emissão de licenças e alvarás;

(x)

atraso das concessionárias nas novas ligações e/ou ampliação das
ligações existentes de água, esgoto, telefone e energia elétrica;

(xi)

alterações na legislação federal, estadual ou municipal, ou a falta de
regulamentação destas, que causem embaraços ou impeçam a
execução da Obra no prazo programado.

Parágrafo Terceiro: Se os eventos de caso fortuito ou de fo

maior previstos

nesta cláusula 3.5 e parágrafos acima, Implicarem atr os na execução e/ou
entrega da Obra por período superior a 9 (nov

SO. Cffil}\-1-1-04
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prevista para tanto, este Contrnto poderá ser rescindido pela Locatária
mediante o encaminhamento ele simples notificação escrita, sem qualquer ônus

à obrigação de reembolso de que trata o
parágrafo segundo da cláusula 1.5 acima, à qual se aplir.ará à hipótese prevista
para as Partes, exceção feita

neste parágrafo.

3.6.

As Partes convencionam que, caso o Empreendimento, na Data de Conclusão
da Obra, se encontre em desconformidade com o previsto nos Projetos,
exceção feita às Pendências Permitidas, nos termos do item 5.4; parágrafo
único, o presente Contrato permanecerá em pleno vigor, devendo a
Empreendedora Locadora, neste caso, pagar à Locatária, a partir do 15º
(décimo-quinto) dia de atraso, uma multa diária correspondente a 1/60 (um
sessenta avos) do valor do aluguel mensal previsto na Cláusula Nona deste
Contrato, até que as pendências descritas no laudo de inspeção definitivo
mencionado no item 5.7 sejam Inteiramente solucionadas C'Mu!ta por Atraso na
Entrega da Obra") Errorl Reference source not found ..

Parágrafo Primeiro: A Multa por Atraso na Entrega da Obra não será aplicada
nas hipóteses de caso fortuito e de força maior, nos eventos comprovadamente
causados pela Locatária, ou nos eventos decorrentes de ato ou omissão do
poder público competente, concE>.ssionárias de energia e demais concessionárias
de serviços públicos, desde que não tenha a Empreendedora Locadora
concorrido para a ocorrência do evento, nos termos da cláusula 3.5 retro.

Parágrafo Segundo: A Multa por Atraso na Entrega da Obra, nos termos
previstos no parágrafo primeiro acima, será proporcionalmente reduzida no
caso de Ocupação Parcial, conforme prevista no item 3.8 abaixo, de acordo
com a parte do Imóvel a ser ocupada pela Locatária ern relação ao seu total.

3.7.

O fâs
A Empreendedora Locadora será responsável por custear a execuçãoi2::as

~::3"'" '~G /~y\.~~

até o limite do Investimento para a Realização do Empreendimento, o ue não
afetará

ou

constituirá

limllilç)lo,

todavia,

às

demais

/4

•-sabmdoo~ assoma~ pola emp,~rnJOOOrn
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As Partes convencionam que, a fim de atender eventuais conveniências da

Locatária, envidarão esfÓrços para viabilizar a ocupação parcial do Imóvel,
mesmo que antes da Data de Conclusão da Obra ("Ocupação Parclal'1, caso em
que as Partes celebrarão previamente à ocupação Instrumento particular de
aditamento ao presente Contrato, a fim de regular os termos e condições em
que parte do Imóvel será ocupada pela Locatária, por sua conta e risco,
assumindo a Locatária toda e qualquer responsabllldade decorrente da
Ocupação Parcial, Inclusive, mas não limitada a, qualquer risco de fiscalização
das autoridades competentes frente à Inexistência dos documentos, alvarás e
licenças necessários à regular Ocupação Pareia! do Imóvel pela Locatária.
Parágrafo Primeiro: Sem prejuízo do quanto exposto na parte final do

caput, as

Partes desde Já convencionam que, na hipótese de Ocupação Parcial,
celebrarão, quando do início da Ocupação Parcial, laudo de Inspeção parcial,
referente à parte do Imóvel a ser ocupada pela Locatária, que será considerado
como termo de entrega e aceitação de p·arte do Imóvel C'Termo de Entrega e
Aceitação Parctan, observado o disposto no parágrafo segundo abaixo.
Parágrafo Segundo: Na hipótese de Ocupação Parcial, quaisquer solicitações de
alterações pela Locatária na parte do Imóvel a ser ocupado deverão ser
apresentadas pela Locatária à Empreendedora Locadora para aprovação,
ficando acordado, desde Já, que se as alterações implicarem no aumento do
Investimento para Realização do Empreendimento, será renegociado o valor da
locação, observado o disposto no parágrafo segundo do item 4.1.
Parágrafo Terceiro: A Locatária desde já declara estar ciente de que: (i) após a
celebração do Termo de l:ntrega e Aceitação Parcial, não poderá solicitar à
Empreendedora Locadora, quaisquer modificações na parte do Imóvel ocupada;
(il) as Pendências Permitidas, conforme a seguir definidas, serão concluídas
pela Empreendedora Locadora no prazo previsto no Item 5.6 deste Contrato.
Parágrafo Quarto: Por ocasião da Ocupação Parciéll do 1
deverá contratar seguro patrimonial para a parte do I
Ocupação Parcial, bem como seguro de res

n

~ocatária

destinada à referida
mbos
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empresa seguradora de primeirn linha e idônea, cujas vigências deverão
compreender o período de Ocupação de Parcial. A contratação do seguro aqui
mencionado deverá observar, no que couber, o quanto estabelecido na Cláusula
Décima Nona deste Contrato.
CLÁUSULA QUARTA- DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO E DE ESCOPO

4.1.

Quaisquer solicitações de alterações dos Projetos, antes ou durante a realização
da Obra, deverão ser apresentadas pela Locatária à Empreendedora Locadora,
por escrito, estando sujeitas à aprovação da Empreendedora Locadora,
Parágrafo Primeiro: É vedado à Locatária pleitear qualquer alteração que
envolva diminuição na área do Empreendimento.

Parágrafo Segundo: A Locatária declara e reconhece que eventuais solicitações
de alterações dos Projetos poderão implicar em revisões e adequações no
'

-· ...

.

.

'

Cronograma da Obra, e, conseqüentemente, alterações na Data de Conclusão
de Obra e no valor do aluguel definido na Cláusula Nona a seguir.
Parágrafo Terceiro: Para fins dos itens B.1 e 9,1 deste Contrato, a alteração da
Data de Conclusão da Obra decorrente de solicitação da Locatária não dará
ensejo, em hipótese alguma, à alteração da Data de Início do Prazo Locatício.
1

Por conseguinte, na hipótese prevista neste parágrafo, a Locatária ficará
obrigada ao pagamento do aluguel mensal a partir da Data de Conclusão da
Obra originalmente estabelecida no Aditamento, não se vinculando, assim, à
entrega efetiva do Empreendimento, a qual continuará a obedecer aos
procedimentos previstos na Cláusula Quinta abaixo,
Parágrafo Quarto: Na hipótese de a referida· alteração provocar aument~dó
Investimento para Realização do Empreendimento, as Partes 1everão
previamente ajustar

ó novo valor locatício, de mútuo e comum acor,96. Nestas

hipóteses, a Data de Conclusão ria Obra será alteraÍda, ~le./Lfundo-se às
alterações aprovadas.
/Ci~

110 OC((!H+l-0-l

1994648
lU' OFICIAL DE REGISTRO DE
TITULOSEOOCUMENTOSDACAPITAL-SP
-···--·-------~-----~-·-----

20

~

Parágrafo Quinto: Caso as modiflcações não implicarem em aumento no custo
da Obra, ou tempo adicional para conclusão e aumento no tempo para entrega,
não haverá quaisquer alterações no aluguel.

Parágrafo Sexto: As Partes, desde já, definem que as atas de reuniões, a serem
elaboradas em conformidade com a minuta de ata que integra este Contrato
como Anexo 2, devidamente assinadas pelas áreas técnicas das Partes,
contendo as alterações de projetos e escopo, que implicarem no aumento do
Investimento

para

Realização

do

Empreendimento,

serão

incorporadas

automaticamente a este Contrato, para todos os fins e efeitos de direito,
inclusive para flns de definição do novo valor do aluguel.

4.2.

Nenhuma modiflcação será efetuada sem uma ordem por escrito de alteração e
respectiva

aprovação

de orçamento

assinada

por

um

dos

seguintes

representantes da Locatária: Gerente Corporativo de Logística ou Diretor
Corporativo de Log ístlca.

4.3.

A Locatária poderá solicitar à EmpreP.ndedora Locadora um aumento na área
construída existente no local do Imóvel, em conformidade com as posturas
legais aplicáveis.

4.4.

A Locatária deverá exercer tal direito de solicitar a expansão, se for o caso,
mediante envio de notificação por escrito mencionando as especificações
preliminares para a expansão ( ' ' ~ ' ' ) . Após o recebimento
desta notificação, a Empreendedora Locadora deverá preparar as plantas finais
e especificações a serem realizadas com relação ao Espaço da Expansão.

Parágrafo Primeiro: Com base nas plantas e especificações devidamente
aprovadas e discutidas cm conjunto pela Empreendedora Locadora e pela
Locatária, bem como pelas autoridades municipais, estaduais ou_yutras
competentes, se for o caso, a Empreendedora Locadora, com

rfuência da

Locatária, contratará construtora ou empresa terceira lnd;;,---,-..,
construção da expansão.

S0. 0002.ll~
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Parágrafo Segundo: Tanto a elaboração das plantas e especificações do Espaço
de Expansão, como a metodologia e a prática de sua construção deverão
observar as práticas e padrões aceitáveis às plantas e especificações do
Empreendimento.

4.5.

A mesma metodologia utilizada para aprovação e entrega do Empreendimento,
mencionada na cláusula quinta abaixo, será utilizada para a aprovação de sua
expansão, sendo ce1to que a data de início será definida na planta e projeto do
Espaço da Expansão.

4.6.

Não havendo óbices técnicos ou legais, a Empreendedora Locadora estará
obrigada a realizar a expansão de que trata esta cláusula, sendo certo que as
Partes definirão, oportunamente, de mútuo e comum acordo, o valor do aluguel
relativo à Área da Expansão, devendo ser respeitado, ainda, a esse respeito, o
quanto segue: (1) caso a data de início do pagamento do aluguel do Espaço da
Expansão ocorra antes de corridos 10 (dez) anos de vigência do presente
Contrato, o prazo de 15 (quinze) anos de locação aqui convencionado não
'
.'
sofrerá qualquer alteração, passando a abrànger tanto o Empreendimento
quanto o Espaço da Expansão; e, (ii) por sua vez, caso a caso a data de início
do pagamento do aluguel do Espaço dn Expansão ocorra após o decurso 10
(dez) anos de vigência do presente Contrato, o prazo de locação objeto deste
Contrato será aditado, mediante a celebração de instrumento escrito, de
maneira tal que o prazo remanescente da locação, a partir da celebração de
referido aditamento, seja de 10 (dez) anos.

4.7.

Se o Imóvel estiver onerado em garantia a alguma operação relacionada com
as hipóteses de Capta'ção de Rel::ursos, as partes cuidarão para que a expansJ/
acima descrita não altere as condições da operação financeira, definin9.i-se,
caso seja necessário, um possível desmembramento do Imóvel

tÍ outra

regularização fundiária que possibilite a segregação das garantias e reserve o
crédito do Financiador.
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CLÁUSULA QUINTA • DAS VISTORIAS, DAS INSPEÇÕES E DO RECEBIMENTO
DA OBRA
5.1.

A Obra será vistoriada, a qualquer tempo, por pessoas físicas e/ou jurídicas
especificamente designadas por escrito pela Locatária para tal fim ('Vistoria" ou
"Vistorias''), sendo que os respectivos honorários serão suportados pela
Locatária. A seu critério, a Empreendedora Locadora também poderá contratar,
às suas expensas, empresa e/ou pessoa especializada para vistoriar a Obra,
bem como admitir a fiscalização do Financiador.

5.2.

Durante a realização das Vistorias, os respectivos responsáveis da Locatária e
da Empreendedora Locadora reunir-se-ão para verificar o andamento da Obra
desde Início da Obra até a última Vistoria, e assinarão documento ("Relatório
Pardal de pendências'') listando os eventuàls desvios e/ou falhas apurados na
Vistoria (''~''), assim como a correção de eventuais Falhas apontadas nos
Relatórios Parciais de Pendências anteriores.
Parágrafo Único: Cada Relatório Parcial de Pendências deverá indicar
precisamente as Falhas e o prazo necessário para reparação, restando claro
que tais custos serão de respon~abl\idade exclusiva da Empreendedora
Locadora.

5.3.

Caso as Vistorias apontem que a Obra encontra-se de acordo com os Projetos,
estas deverão receber o aceite escrito da Locatária com relação aos serviços
executados até aquele momento, ressalvando-se eventuais Falhas, inclusive
aquelas ocultas que aparecerem posteriormente, conforme cláusula 6.1 abaixo.

5.4.

sem prejuízo da realização das Vistorias, as, Partes elaborarão, em conjunto, no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias anteriores à Data de Conclusão da Obra, o
primeiro laudo de Inspeção mencionando todos os trabalhos necessários à
conclusão da realização da Obra e a entrega do Empreendimento ày-,_,,.~
("Laudo de Inspeção'').

t
t(;J;
i
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Parágrafo Único: No Laudo de Inspeção, as Partes deverão definir quais os
trabalhos pendentes, considerados necessários para o reoebimento e a
ocupação do Empreendimento, bem como os demais trabalhos considerados
como "Pendências Permitidas", assim compreendidas como aquelas cuja
solução

poderá

ser

realizada

independentemente

da

ocupação

do

Empreendimento e que não prejudiquem o desenvolvimento das atividades da
Locatária, mesmo quando de sua reparação.

5.5.

O segundo laudo de inspeção deverá ser elaborado pelas Partes nos 15

à Data de Conclusão da Obra, mencionando todas as
pendências relativas ao reoebimento e à utilização do Empreendimento, cuja
(quinze) dias anteriores

solução deva ser providenciada de forma a permitir a regular ocupação do
Empreendimento C5egundo Laudo de Inspeção').

Parágrafo Primeiro: O Segundo Laudo de Inspeção deverá ser realizado da
mesma forma que o Laudo de Inspeção, distinguindo-se as pendências que
afetem a ocupação do Empreendimento das Pendências Permitidas.

Parágrafo Segundo: É vedado

à Locatária postergar a aoeltação da Obra em

virtude dos itens considerados como Pendências Permitidas, não incidindo,
nesses casos, a Multa por Atraso na Entrega da Obra.
.

5.6.

'

Caso existam Pendências Permitidas quando da entrega do Empreendimento, a
Locatária

o

receberá
'

't

na

forma

como

se

encontrarem,

devendo

a

Empreendedora Locadora concluir todas as Pendências Permitidas no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data de celehração do Laudo de Inspeção Definitivo.
Para fins de esclarecimento, a Empreendedora Locadora deverá retirar todo ~/
material, equipamento, entulho, ferramentas e resíduos finda a execuçã;Yáa
Obra, devendo entregar o Empreendimento limpo, com a Obra perfei~fnente

~7

acabada, livre e desembaraçada de q~alsquer coisas e pessoas, sem/l'ejuízo de

í7)

tais providências serem consideradas, de comum acordo,
Permitidas.

JlO. 00)23H--l~
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Parágrafo Unlco: A existência de Pendências Permitidas quando da entrega das
Obras não poderá ser oposta

à

Empreendedora Locadora como forma da

Locatária postergar a Data de Início do Prazo Locatício, conforme definido no
parágrafo primeiro do Item 5,7 a seguir.
5.7.

A Empreendedora Locadora e a Locatária celebrarão "Laudo de Inspeção
Deflnltiyo", desde que, no prazo de 3 (três) dias da Data de Conclusão da Obra,
o Empreendimento esteja de acordo com os Projetos e suas eventuais
alterações, bem como tenham sido· finalizadas as pendências e trabalhos
mencionados no Segundo Laudo 'de Inspeção, exceção feita às Pendências
Permitidas.
Parágrafo Primeiro: Desde quP. atendidos todos os requisitos previstos no

caput, o Laudo de Inspeção Definitivo será considerado como termo de entrega
e aceitação do Empreendimento C'Tefnio de Entrega e Aceitação"), data a
partir da qual a Locatária será lmltida na posse direta do Empreendimento e a
locação passará a produzir efeitos C'Data de Início do Prazo Locatício").
Parágrafo Segundo: Caso a Locatária, no prazo máximo de 20 (vinte) dias,
contados da notificação para celebração do Termo de Entrega e Aceitação, não
celebre referido documento, ou não aponte as pendências constantes do
Segundo Laudo de Inspeção que não foram solucionadas, exceto as Pendências
Permitidas, o Termo de Entrega e Aceitação será considerado automaticamente
aceito pela Locatária C'Acelte Automático'), dando-se início a Data de Início do
Prazo Locat(clo para todos os efeitos deste Contrato na data da realização do
laudo de Inspeção Definitivo, nos termos do Parágrafo Primeiro acima.
Parágrafo Terceiro: Sem prejuízo do parágrafo primeiro do item 5.7 acima,
obriga-se a Empreendedora Locadora a obter, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias da celebração do Termo de Entrega e Aceitação, a Certidão
Negativa de Débitos C'Qill'1 emitida pela autoridade competente p~
averbação da Obra perante o Cartório de Registro de Imóveis coll),,,étenl ,
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Parágrafo Quarto: A averbação da Obra deverá ser providenciada no prazo de
90 (noventa) dias contados da expedição da CND, observado eventual caso
fortuito ou força maior, tal como greve do competente órgão público, hipótese
na qual o prazo de paralisação não será computado para o cálculo dos prazos
acima definidos, sendo o prazo prorrogado tantos dias quantos durarem o
evento danoso.
Parágrafo Quinto: A Empreendedora Locadora obriga-se a entregar o Auto de
Conclusão da Obra ("Habite-se'1 e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros,
nos respectivos prazos legais de emissão, considerando os devidos processos
administrativos conforme legislação local, observado o disposto no item 14.5 a
seguir.

5.8.

Em até 90 (noventa) dias após a Data de Conclusão da Obra, a Empreendedora
Locadora deverá entregar à Locatária cópia dos projetos "as built",
acompanhado de manual do usuário, cópia do plano diretor estratégico (ou lei
de uso e ocupação do solo) de Feira de Santana/BA •- e certificado de garantia
de materiais aplicados na Obra.

5.9.

O descumprimento das obrigações estabelecidas nos parágrafos terceiro,
quarto e quinto do Item 5. 7 e no item 5.8 acima, não ensejam a aplicação da
Multa por Atraso da Entrega da Obra, tendo em vistas que tais obrigações não
influenciam na Data da Conclusão da Obra.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE PELA REALIZAÇÃO DA OBRA
6.1.

A Empreendedora Locadora garantirá à Locatária a solidez, a qualidade dos/
materiais utilizados (caso os materiais aplicados não estejam em conformisJ,ide
com o previsto no Projeto, Normas da ABNT e de Construção) e se~ufança,
bem como o reparo de eventuais falhas estrutumls e vícios oculto1étorrentes
da realizaçã_o da Obra pelos prazos estabelecidos na legislação civ I em vigor.
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CLÁUSULA SÉTIMA· DA DESTINAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

,,

7. 1.

O Empreendimento deverá ser utilizado pela Locatária exclusivamente para
suas atividades a serem desenvolvidas no CDD, sendo-lhe vedada, sob pena de
caracterização de Inadimplemento contratual, a realização de atividades não
adequadas à categoria de uso em que está enquadrado o Empreendimento,
observadas as restrições de zoneamento e uso e ocupação do solo impostas
pela municipalidade de Ferira de Santana/BA e eventuais limitações ou
restrições Impostas por normas estaduais e/ou federais.
Parágrafo Único: caberá à Locatária obter, por conta própria e as suas
expensas, os alvarás e demais autorizações necessários ao regular exercício das
atividades que realizará no Empreendimento, observado o disposto no item 5. 7,
salvo se verificada a hipótese prevista em 14.6 Infra.

7.2.

A Locatária declara clesde já:

(1)

estar dente das normas Impostas pelas autoridades públicas federais,
estaduais e municipais envolvidas com as atividades que irá desenvolver
no Empreendimento;

(ii)

que a atividade que irá desenvolver no Empreendimento em nada
conflita com as disposições emanadas das referidas autoridades; e,

(iv)

estar ciente das normas municipal, estadual e eventuais restrições de
uso que de maneira direta ou Indireta, se refiram ao Empreendimento e

à sua destinação.
CLÁUSULA OITAVA · DA VIGtNCIA E DO PRAZO DA LOCAÇÃO
8.1.

o prazo da

locação é de 15 (quinze) anos, Iniciando-se na D

Início do

Prazo Locatício, prorrogáveis nos termos previstos na Cláusula1\llii~a Terceira
deste Contrato.
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Não obstante o prazo da locação e a data a p~rtir de quando o aluguel passará
a ser devido se iniciarem na Data de Início do Prazo Locatício, o presente
Contrato tem eficácia, validade e vigência a partir da data de sua assinatura,
consubstanciando desde já os direitos e obrigações de cada uma das Partes,
observadas, contudo, as condições suspensivas a que se referem o Item 1.2
retro.

CLÁUSULA NONA · DA REMUNERAÇÃO DA EMPREENDEDORA LOCADORA
9.1.

Como contraprestação e retorno do investimento da Empreendedora Locadora
na: (i) aquisição do Imóvel e realização da Obra, de acordo com as
necessidades da Locatária; e, (ii) locação do Empreendimento pelo prazo de 15
(quinze) anos, a Locatária pagará à Empreendedora Locadora, mensal e
postecipadamente, o aluguel previsto no Aditamento, definido de acordo com o
disposto

no

item

1.4

acima,

em

seu

Parágrafo Terceiro,

corrigido

.

monetariamente nos termos previstos no Parágrafo Segundo a seguir, deste

..

item.

Parágrafo Primeiro:

caso a Locatária

não concorde com o Custo da Obra e,

diante disso, se recuse a celebrar o Aditamento no prazo acima estabelecido, o
presente Contrato será considerado rescindido de pleno direito, mediante o
envio de ,notificação, devendo il Locatária reembolsar a Locadora, no prazo de
30 (trinta) dias contados do recebimento de _aludida notificação, do Valor de
Aquisição do Imóvel, bem _como das despesas de que trata o parágrafo
segundo da cláusula 1.5 acima.

Parágrafo Segundo: O valor do primeiro aluguel será fixado na data base de
assinatura do Aditamento ("Data Base") e deverá ser corrigido an~almento/
monetariamente de acordo com a variação percentual acumulada do Indlce de
Preços ao Consumidor - Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de G~Gafia

,\

pro rata temporis, desde a data de as;i~tura do

\ )

e Estatística \'IPCA/IBGE"),

Aditamento até o mês imediatamente anterior
Locatício.
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aluguel será pago todo dia 14 de cada' mês subseqüentJ ao vencido (as

"Datas de Pagamento'1 nas datas que vierem a constar de instrumento anexo

ao Aditamento, que, para os fins deste Contrato, corresponderá ao Anexo 3,
C'Datas

de Pagamento'1, Os pagamentos serão realizados mediante depósito

bancário em conta corrente a ser indicada oportunamente pela Empreendedora
Locadora, operando-se a qultuÇ8o mediante a confirmação pelo banco do
efetivo crédito na conta da favorecida,
9.3.

Os aluguéis, devidos e não pagos na Data de Pagamento, estarão sujeitos a: (i)
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; (ii) correção monetária

pro rata

die, segundo os índices definidos nos itens 10.1. ou 10.2 abaixo; e, (iii) multa
por atraso de 2% (dois por cento), acrescendo-se os juros e correção
monetária sobre o valor total do pagamento em atraso.
Parágrafo Primeiro: A Locátária não Incorrerá na multa prevista nesta cláusula
em caso de atrasos por parte do banco na confirmação do efetivo crédito na
conta da favorecida, desde que a Locatária tenha procedido aos respectivos
depósitos em conformidade com as orientações para pagamento que lhe
tenham sido fornecidas pela Empreendedora Locadora.
Parágrafo Segundo: O eventual reoeblmento da locação aqui estabelecida em
atraso, Isto é, recebido após a Data de Pagamento, não constituirá motivo de
novação, devendo ser entendido como mera tolerância da Empreendedora
Locadora.
9.4.

O não pagamento do valor da locação mensal devido pela Locatária em favor
da Empreendedora Locadora, no5 respectivos vencimentos, caracterizará
infrações legal e contratual, autorlu,ndo esta última a cobrar, imediatamente, a
quantia devida, Juntamente com as peni!lidades previstas no Item 9.3 ac·
sendo certo que poderá a Empreendedora Locadora, a seu exciusiv
considerar o presente Contrato rescindido se o atraso perdur,wffl"m
(um) mês, ajuizando-se Imediatamente a ação de d pejo por falta de
pagamento, cumulada com a extcução dos valores devidos pel\ Locatári ~"

no OOPJl4+0-I
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título de Indenização, conforme abaixo estabelecido neste Contrato, e/ou ações
de cobrança de aluguéis e encargos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE DO ALUGUEL
10.1. Sem prejuízo do disposto no Parágrafo Segundo do Item 9.1, durante o período
deste Contrato, o aluguel será reajustado anualmente a partir da Data de Início
do Prazo Locatício, de acordo com a variação acumulada do IPCA/IBGE, ou na
menor periodicidade que vier a ser admitida em lei.

10.2.

Caso o IPCA/IBGE seja extinto ou considerado legalmente inaplicável a este
Contrato, as Partes estabelecem, desde já, que os valores fixados neste
Contrato passarão automaticamente a ser corrigidos por outro índice oficial
vigente, reconhecido e legalmente permitido, dentre aqueles que melhor
refletirem a Inflação do período. Nesse caso, o novo índice será definido de
comum acordo pelas Partes e deverá ser indicado em aditivo contratual.
'

10.3.

O reajuste do aluguel de acordo com os crité1ios acima será automático, e a
Empreendedora Locadora comunicará a Locatária o novo valor aluguel com 30
(trinta) dias de a~~ecedência do _respectivo vencimento.

10.4.

Quando da ocorrência de reajustes dos aluguéis, se até a data do pagamento
não houver sido divulgado o lndice aplicável, a parcela será reajustada
tomando·se por base a variação acumulada dos 12 (doze) últimos índices
publicados, sendo que o acerto, que1 positivo, quer negativo, deverá ser
efetuado na data de pagamento do aluguel imediatamente subseqüente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO JUDICIAL 00 ALUGUEL
/

11.1. As Partes declaram e reconhecem expressamente que, dada a atipicidade)'.ef
presente Contrato, visto que os aluguéis: (i) representam remunera~ da
Empreendedora Locadora pela aquisição do Imóvel e realização da 91fra, em
moldes determinados pela Locatária; (li) representam remun lação pela

IUl 00'.12HH--fl-l
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permanência da Locatária na posse do Empreendimento, de modo livre, manso
e pacífico, com a fi~alldade de utilizá-lo para o desenvolvimento de suas
atividades, e (lv) poderão servir de lastro para a Captação de Recursos, não há
que se falar em valor de mercado pará fins de ação revisionai de aluguel.
Diante disso, tanto a Empreendedora Locadora como a Locatária renunciam, de
comum acordo, aos seus respectivos direitos de pleitear revisão judicial do
valo~ do aluguel; nos termos do artigo 19 da Lei n° 8.245/91, até o final do
prazo de vigência da Locação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA NÃO COMPENSAÇÃO

12.1. A Empreendedora Locadora, desde já, autoriza a Locatária a compensar, a
qualquer momento e Independentemente de notificação prévia, todos e
quaisquer valores a ela devidos pela Locatária, inclusive, mas não se limitando,
aos aluguéis mensais, com e contra todos e quaisquer valores por ela devidos à
Locatária, inclusive, mas não se limitando, a valores devidos em virtude de
multas devidas nos termos deste Contrato, exceto na hipótese de Captação de
Recursos, em que, nos termos do artigo 380 do Código Civil Brasileiro, na
hipótese de Captação de Recursos, será vedado à Locatária compensar
qualquer crédito que detenha ou venha deter em face da Empreendedora
Locadora, Inclusive aqueles relativos a multas que a Empreendedora Locadora
lhe deva em função deste Contrato, com qualquer obrigação de pagar assumida
pela Locatária em face da Empreendedora Locadora neste Contrato.
12.2. Observada a vedação de compensação de créditos e débitos recíprocos
mencionada na cláusula 12.1 retro, fica convencionado entre as Partes que na
hipótese de a Locatária vier a deter créditos comprovados per
Empreendedora Locadora, a primeira notifl,.ará esta última
proceda ao respectivo pagamento dentro do prazo de 15 (
do recebimento de aludida notificação.

AO: OCOD1«-M

a que esta

ze) dias contados

)
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA · DA POSSIBILIDAbE DE RENOVAÇÃO DA
LOCAÇÃO
13.1.

A Locatária, desde que esteja adimplente com as obrigações por ela assumidas
neste Contrato, gozará da prerrogativa de solicitar

à Empreendedora Locadora,

que estará obrigada a aceitar, a renovação do prazo da Locação por 15
(quinze) anos, ressalvada a hipótese prevista no Item 13.4 Infra.

13.2.

Para efeitos da renovação da Locação, prevalecerão as mesmas condições do
presente Contrato, estabelecendo-se uma nova relação jurídica em substituição
à locação atípica ora contratada, que garanta os mesmos direitos e obrigações
às Partes assegurados na presente contratação. Para tanto, tal solicitação de
renovação do prazo da Locação, dar-se-á mediante notificação escrita da
Locatária, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias data de
término da Locação originalmente prevista.

13.3.

A Empreendedora Locadora não ficará obrigada a aceitar a renovação da
locação caso a Locatária pleiteie a redução do valor do aluguel em patamares
inferiores àquele vigente à época da renovação. Nessa hipótese, a renovação
da relação locatícia dependerá de um ajuste prévio das Partes quanto ao novo
valor do aluguel.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES
14.1.

Sem

prejuízo

de

outras

obrigações

previstas

no

presente

Contrato,

compreendendo, mas não se limitando, a aquisição do Imóvel e o aporte do
Investimento para Realização do Empreendimento, a Empreendedora Locadora
será obrigada a finalizar a Obra, de acordo com os Projetos e alugar
Empreendimento segundo

as condições estipuladas neste Contrato, man ndo-

o em condições de servir ao uso a que se destina durante todo o prazo
locatício.

)
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14.2. São obrigações da_Empreendedora Locadora, além daquelas já especificadas

neste Contrato: (1) entregar à Locatária o Empreendimento em estado de servir
ao uso a que se destina; (li) garantir, durante o tempo da locação, o uso
pacífico do Empreendimento locado; e (ili) responder pelos vícios ou defeitos
anteriores à locação.
14.3. São obrigações da Locatária, além'daquelas Já especificadas neste Contrato: (i)

efetuar o pagamento, na Data do Pagamento, do aluguel e respectivos
encargos de locação, diretamente a quem for devido; (ii) utilizar o
Empreendimento para os fins estabelecidos neste Contrato; (iii) comunicar a
Empreendedora Locadora a respeito de toda e qualquer benfeitoria realizada no
Empreendimento; (lv) devolver o Empreendimento ao término da locação, de
acordo com condições estipuladas na cláusula Déclma'Sexta deste Contrato; (v)
assumir toda e qualquer responsabllldade pelas obras de manutenção
referentes à conservação do Empreendimento, bem como aquelas destinadas a
repor as condições de utilização deste, obrigando-se, para tanto, a realizar a
manutenção das Instalações e equipamentos, de acordo com as recomendações
e manuais dos fabricantes; (vi) reparar prontamente os danos causados pela
Locatária, seus empregados, fornecedores e/ou usuários ao Empreendimento
ou às suas Instalações; (vil) não alterar a disposição estrutural interna ou
externa do Empreendimento sem o consentimento prévio por escrito da
Empreendedora Locadora; (viii) entregar imediatamente à Empreendedora
Locadora quaisquer citações,

multas ou

notificações relacionadas ao

Empreendimento emitidas pelas autoridades públicas; (lx) pagar, a partir da
Data de Início do Prazo Locatício, todos os encargos de locação, bem como
despesas relacionadas a serviços públicos Instalados no Empreendimento,
prêmios de seguro e tributos diretamente relaciona.dos ao Empreendimento
(energia, luz, gás, água, esgoto e IPTU, entre outros), diretamente aos agentes
arrecadadores, enviando à Empreendedora Locadora, sempre que solicitado
pela Empreendedora Locadora, cópias dos· respectivos recibos de paga
(x) permitir a Inspeção do Empreendimento, mediante acordo pré

•

data e hora, pela Empreendedora Locadora e por te

quanto a

1ros, caso o

Empreendimento seja colocado à venda, não devendo t m

- o interferir nas

operações da Locatária; e, (xi) assumir responsabili

pela~1mpeza
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conservação e pintura do Empreendimento, inclusive pelos equipamentos
hidráulicos, elétricos, mecânicos, e de segurança, bem como as instalações
contra incêndios e vistorias do corpo de bombeiros.

14.4. Será de responsabilidade exclusiva da Locatária o pagamento de todos os
tributos, impostos ou encargos exigidos pelas autoridades competentes para o
exercício de sua atividade.

14.5. A Empreendedora Locadora deverá abster-se de fazer, direta ou indiretamente,
qualquer pagamento, donativo 011 concessão a (i) funcionário público, (ii)
administrador, funcionário ou fornecedor da Locatária, ou (iii) qualquer terceiro,
que possa constituir uma violação à legislação aplicável (o que inclui, entre
outros, a lei norte-americana contra práticas de corrupção no exterior,
conhecida como Forelgn Corrupt Practlces Act, e, no que forem aplicáveis, os
seguintes tratados lnternaclonal5: a Convenção lnteramericana Contra a
Corrupção (Convenção _da OEA), a Convenção d>Js Nações Unidas Contra a
Corrupção (Convenção das Nações Unidas), a_ Convenção sobre o Combate da
Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais
Internacionais (Convenção da OCDE).

'
14.6

Em caso de paralisação total das atividades da Locatária no Empreendimento
após a Data de Inicio da Locação, em decorrência de imposições por parte das
autoridades competentes,

às quais a Empreendedora Locadora tenha,

comprovad~mente

causa,

dado

por

ação

ou

omissão

culposas,

a

Empreendedora Locadora ficará obrigada a sanar a Irregularidade dentro de um
prazo de 90 (noventa) dias. Ultimado o prazo aqui mencionado sem que a
irregularidade tenha
,, sido sanada, a Empwe11dedora Locadora ficará obrigada
ao pagamento de multa diária em favor du Locatária, em valor correspondente
a 1/60 (um sessenta avos) do valor do aluguel mensal vigente

à

época/

permanecendo a Empreendedora Locadora obrigada a sanar as irregulari!:idad.
Ca~o as Irregularidades e pendências não sejam sana~as dent~o do ~r~.

de

ate 6 (seis) meses contados da data em que re~tou verificada a 1mpos 1 11idad~

7

de utilização do Empreendimento pela Locataria, o presentefj~ato sera

!
IlO. 001.!J\4-HM

/

/

'<',t.Bfc1,,

Q----,-.,

,u· UFICIAL DE fJE()!STRO DE
rlTULOS E00CUMf.fHdS tiACAPlmt;;SP

34

considerado rescindido, ficando a Locatária dispensada do pagamento da
Indenização mencionada na cláusula 17 abaixo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA • DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
15.1. Caso a Locatária venha a ter Interesse em efetuar benfeitorias no
Empreendimento, desde que envolvam modificações não estruturais e não
afetem as Instalações contra Incêndio e elétricas, deverá a Locatária submeter
solicitação por escrito à Empreendedora Locadora, para aprovação, antes de
Iniciar as obras, ressalvadas as benfeitorias previamente autorizadas, nos
termos da cláusula 15.2 Infra. Uma vez recebida a solicitação, deverá a
Empreendedora Locadora fornecer à Locatária, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, manifestação formal quanto ao seu Interesse ou não em realizá-las. Caso
seja demonstrado Interesse, correrá a partir de então um prazo de 30 (trinta)
dias para que a Empreendedora Locadora apresente à Locatária, uma proposta
com o preço e condições paia realização das benfeitorias solicitadas.
Manifestando a Empreendedora Locadora a ausência de Interesse em executar
as benfeitorias, poderá a Locatária executar a reforma por sua conta e risco,
desde que aprovadas pela Empreendedora Locadora.
Parágrafo Único: Todas e quaisquer benfeitorias realizadas no Empreendimento
deverão: (1) obedecer ao mesmo padrão de construção empregado no
Empreendimento; (il) não afetar a segurnnça e solidez das edificações
existentes, quando de sua realização; (lil) obedecer as normas da ABNT; e, (vi)
ser devidamente aprovadas pelas autoridades competentes, quando necessário.
15.2. Todas as modlflcações que não envolvam a estrutura do Empreendimento
que não afetem as instalações contra Incêndio e elétricas, avaliad
30.000,00 (trinta mil reais), no máximo, corrigidos monetarlame
estabelecido na cláusula 10.1 no período compreendido
celebração deste Contrato e a data de realização
efetuadas diretamente pela Locatária sem que haja n

m R$

pelo índice

ntre a data de

be fe oria, poderão ser

si

de d
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prévia pela Empreendedora Locadora. A realização das benfeitorias de que trata
este item não afetarão a faculdade de que goza a Empreendedora Locadora de
demandar da Locatária a reposição do Emp1 eendimento por ocasião de sua
devolução (cláusula décima sexta, infra), conforme Termo de Entrega e
Aceitação.

15.3. Quaisquer benfeitorias removíveis efetuadas pela Locatária no Empreendimento

poderão ser levantadas quando do término ou rescisão deste Contrato, desde
que nenhum dano seja causado ao Empreendimento.
15.4. Todas as benfeitorias que porv'entura a Loca.tária' vier a realizar, sejam elas

úteis, necessárias ou voluptuárias, mesmo que tenham sido autorizadas pela
Empreendedora Locadora, serão incorporadas ao Imóvel, sendo certo que a
Locatária

não terá

direito a qualquer indenização

ou

retenção

do

Empreendimento em razão de referidas benfeitorias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA • DA DEVOLUÇÃO DO EMPREENDIMENTO
16.1. Quando do término ou rescisão deste Contrato, a Locatária deverá desocupar o

Empreendimento, deixando-o completamente vazio de pessoas e coisas, no
estado de conservação compatível com o desgaste natural decorrente do uso
normal e do· tempo decorrid9 até então.
16.2. A Locatária deverá notificar a Empreendedora Locadora nesse sentido com

antecedência mínima de 90 (noventa) dias antes da data estipulada para a
devolução do Empreendimento, nos termos do item 16.1 acima, de forma a
permitir que as Partes o vistoriem neste sentido C'Vistoria de Devolução').
16.3.

Durante a Vistoria de Devolução, serão ~puradas _e~entuais alterações hav,{/
no estado do Empreendimento, de seus acessonos e pertences pa

que,
1
depois de efetuados os reparos cabí~eis, proceda-se à entreg~e(
re bimenta
do Empreendimento e quitação das obrigaçõ~ contratuais.

)
/
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16.4. Na hipótese de ser constatada a necessidade de reparos ou execução de obras,
as Partes estabelecerão um cronograma que devera ser cumprido pela
Locatária para que o Empreendimento seja restituído na forma que em lhe foi
entregue, ressalvado o desgaste natural, ocasião em que permanecerá
responsável pela Locação e demais encargos previstos neste Contrato, até que
os referidos reparos sejam ooncluldos.
16.5. O montante dos danos apurados na vistoria a que se refere ao item 16.4.,
acima, importará em reconhecimento, desde logo, como dívida líquida e certa,
cobrável por ação competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA • DA RESCISÃO ANTECIPADA
17 .1. Caso a Locatária den'unde voluntariamente o Contrato antes de seu término, ou
a Locação seja rescindida pela Empreendedora Locadora em virtude de
descumprimento pela Locatária de quaisquer obrigações previstas neste
Contrato, indulndo o não ji'àgamento do aluguel e das penalidades ora
estabelecidas, a Locatária pagará à Empreendedora Locadora, a titulo de
perdas e danos pré-fixados, o valor correspondente ao resultado da
multiplicação do período remanescente para o término do Contrato, pelo valor
do aluguel em vigor à ép0ca da ocorrência do fato, corrigido monetariamente
na forma aqui ajustada, pro-rata-die (a "lndenJzacão").
Parágrafo Primeiro: A Indenização deverá ser paga pela Locatária no prazo de
30 (trinta) dias contado do recebimento de notificação escrita

da

Empreendedora Locadora a esse respeito, cabendo à Locatária, nesse mesmo
prazo, proceder à total desocupação do Empreendimento, restituindo-o à
Empreendedora Locadora na forma estabelecida na Cláusula Décima Sexta
acima.
Parágrafo Segundo: A Indenização tem po~ finalidade, em con

ã'ncia com o

parágrafo único do artigo 473 do Código avil Brasileiro: ( ressarcir todos os
Investimentos feitos pela Empreendedora Locadora na qulsição do Imóvel e
construção do Empreendimento, respectivame

BO 00'.l'lll.U-Ot

.
11.i"UFICIALDE REG'STRO DE
riTULOS EDOCUMENTOS DACAPITAL-SP

37

---------- -----·~--------•-------

especialmente para atender os objetivos e necessidades da Locatária; e (ii)
liquidar a Captação de Recursos, se for o caso.

17.2.

As hipóteses mencionadas no item 17.1 supra contemplam as eventuais perdas
e danos e demais prejuízos relacionados com o rompimento contratual que
serão sofridas pela Empreendedora Locadora, nelas compreendidas as
despesas, custos e investimentos nos quais a Empreendedora Locadora
incorreu

e

Incorrerá

pa,ra

a

viabilização

desta

Locação,

destinada

exclusivamente a atender os objetivos e necessidades da Locatária.

Parágrafo Único: A Locatária reconhece como líquido, certo e exigível o direito
da Empreendedora Locadora de receber a Indenização, nos casos previstos no
caput, valendo o presente Contrato como título executivo extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA · DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
18.1.

A Locatária assume a obrigação de, a partir da Data de Início do Prazo
Locatício, utilizar o Empreendimento em conformidade com as normas
ambientais, de saúde e segurança aplicáveis, competindo

à Locatária tomar

todas as providências para evitar e Impedir que o Empreendimento e/ou a
Empreendedora Locadora seja objeto/parte de/em procedimentos judiciais ou
administrativos envolvendo a violação dessas normas.

18.2.

A Locatária obriga-se a utilizar, armazenar e dispor adequadamente quaisquer
substâncias perigosas cuja utilização se faça necessária para a realização das
atividades da Locatária no Empreendimento, nos termos da legislação e
regulamentação aplicáveis.

18.3.

Quando aplicável, a Locatária deverá obter as licenças ambientais relativas ao
Empreendimento, decorrentes das atividades desenvolvidas pela Locatária, /
pelas quais será a única respqnsável, inclusive pelo pagamento de eventua s'
indenizações e sanções impostas pelo poder público, obrigando-se a res
Empreendedora Locadora por todos os prejuíws que esta venha a s rer em
razão do descumprimento da referida legislação ambiental, be

G
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responder, a qualquer tempo, pelos danos causados ao melo ambiente que
decorram das atividades praticadas pela Locatária no Empreendimento,
indenizando e reparando Integralmente suas conseqüências diretas, à
Empreendedora Locadora, a terceiros ou ao poder público, sem prejuízo de
outras responsabllldades daí decorrentes e das penalidades previstas neste
Contrato.
18.4. A Locatária obriga-se a atender, quando aplicável às atividades que irá exercer
no Empreendimento, às determinações da Empreendedora Locadora quanto à
preservação de áreas relevantes do ponto de vista ambiental, seguindo todas
as recomendações do EIA/RIMA, do PBA e das licenças ambientais e das
orientações e determinações dos órgãos ambientais pertinentes no que diz
respeito

ao

planejamento,

Implantação,

operação

e manutenção do

Empreendimento.
18.5. Durante o prazo deste Contrato, a Empreendedora Locadora terá o direito de
realizar uma auditoria ambiental no Empreendimento uma vez por ano,
mediante solicitação prévia por escrito com antecedência de 05 (cinco) dias
desde que esta não prejudique, de qualquer forma, as atividades da Locatária
no Empreendimento.
Parágrafo Primeiro: Sem prejuízo do disl)Osto no caput, faculta-se à
Empreendedora Locadora realizar a auditoria ambiental em caráter excepcional,
mediante aviso prévio com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, na
ocorrência de qualquer evento causado pela Locatárlaseus empregados,
fornecedores, subcontratados e/ou usuários do Empreendimento que, pelo
entendimento da Empreendedora Locadora, possa Indicar potenciais danos
ambientais ou Infração a disposições da legislação ambiental.
1

Parágrafo Segundo: As 11uditorias referidas neste Item
realizadas às exclusivas expensas da Empreendedora L
verificar se a Locatária está atuando em conJP
ambientais, de !.aúde e segurança aplicáveis.

f

.5., que serão

dora, destinam-se a
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS SEGUROS, DA DESTRUIÇÃO PARCIAL OU
TOTAL DO EMPREENDIMENTO E DA DESOPROPRIAÇÃO
19.1.

Durante a Obra, a Empreende<:lora Lor.adora, por si ou por terceiros, contratará
seguro para o Empreendimento, em seguradora de primeira linha e Idônea,
regularmente estabelecida no Brasil, cobrindo os riscos e indenizações
enumerados abaixo: (i) cobertura para os riscos d~ obras civis e instalação e
montagem

(Riscos

de

Engenharia),

desentulho

do

local,

despesas

extraordinárias, erro de projeto e equipamento de construção no valor de
reconstrução

do

Empreendimento,

incluindo

coberturas

adicionais

de

Responsabilidade Civil Cruzada; e, (ii) cobertura de Responsabilidade Civil do
Empreendimento, garantindo as despesas decorrentes de danos materiais e/ou
danos corporais causados a terceiros (o "Seguro
comprovar

à

da

Construção''), devendo

Locatária o pagamento da apólice mediante envio de documento

pertinente, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de
celebração do Contrato de Construção.

19.2.

No prazo d~ até 30 (trinta) ,dias contados da Data de Início do Prazo Locatício,
a Locatária deverá entregar

à Empreendedora Locadora

uma apólice de seguro

patrimonial para o Empreendimento, vigente desde a Data de Início do Prazo
Locatíclo, emitida., por' seguradora de primeira linha e idônea, regularmente
estabelecida no Brasil, aprovada pela Empreendedora Locadora, entregando a
esta cópia da respectiva apólice (o "Seguro Patrimonial''), Para fins desta
cláusula, considera-se como de primeira linha a seguradora classificada entre as
10 (dez) primeiras por capital social no ranking da Superintendência de Seguros
Privados C'Susep'').

Parágrafo Primeiro: A apólice do Seguro Patrimonial deverá estipular a
Empreendedora Locadora como única beneficiária da Indenização objeto do
seguro contratado, garantindo as perdas e danos materiais decorren s de
incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, inundação, uracão,
ciclone, tornado, granizo, _fumaça, impacto de veículos terrestres
aeronaves.
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Parágrafo Segundo: o valor de cobertura do Seguro Patrimonial deverá ser
reavaliado anualmente, de forma a propiciar a reposição Integral dos bens
segurados em caso de sinistro, de acordo com o valor para reconstrução do
Empreendimento.
19.3. caso a Locatária não apresente a apólice do Seguro Patrimonial no prazo
estipulado no Item 19.2. atima, a Empreendedora Locadora ficará autorizada a
contratar o referido seguro e solicitar o reembolso dos valores à Locatária, sem
prejuízo das demais penalidades aplicáveis.
19.4. A Locatária deverá manter o Seguro Patrimonial em vigor durante todo o prazo
da Locação e quaisquer prorrogações, devendo a Locatária remeter os
comprovantes de pagamento do prêmio de seguro, tanto na sua contratação
quanto em suas renovações, à Empreendedora Locadora.
19.5.

Na hipótese de captação de Recursos, o Financiador, a critério da
Empreendedora Locadora, poderá figurar como beneficiário da Cobertura
Securltária (definida no Item 19.6 abaixo).
Parágrafo Único: Ainda no caso de captação de Recursos, a apólice de seguro
deverá prever que será facultado ao Financiador optar pelo recebimento em
dinheiro do valor da Cobertura Securltárla (definida no Item 19.6 abaixo), em
caso de sinistro total.

19.6. O Seguro Patrimonial deverá prever que: (i) seja propiciada a cobertura do
montante necessário para a reconstrução do Empreendimento e reposição do
mesmo no estado anterior ao sinistro, com o valor mínimo de 70 (setenta)
vezes o valor da Locação, vigente 'à época dn contratação da apólice
renovações (a

"Cobertura Serurltária"); e,

(li) Incluir cláusul

aluguéis equivalente ao valor dos aluguéis devidos à Empr
entre a data do sinistro e a reconstrução do Imóvel, li
contados da ocorrência do sinistro, constando a E
integral beneficiária de tal pagamento.

00. IDJ23l4--I-Q.I

de suas

e perda de

declara Locadora
o a 9 (nove) meses,
ria como
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Faculta-se à Locatária continuar utilizando o Empreendimento em caso de
sinistro parcial. Nessa hipótese, a Locatária deverá manifestar sua intenção por
escrito para a Empreendedora Locadom, interrompendo o pagamento do
•'

aluguel equivalente à área útil do Empreendimento que ficou Inutilizada, sendo
que a diferença entre o valor a ser pago pela Locatária e o valor do aluguel
vigente

à época deverá ser coberto pelo Seguro Patrimonial, imédiatamente

após a ocorrência do sinistro. Verificada 11 hipótese prevista neste item, a
Empreendedora Locadora ficará obrigada a empregar o produto da indenização
.

decorrente

•

da

Cobertura

1

Securitária

'

na

reconstrução

da

parte

do

Empreendimento atingida pelo sinistro, até o limite do valor Indenizado.

19.8. caso a Locatária manifeste a Intenção de rescindir o presente Contrato em
virtude da ocorrência de sinistro parcial, pagará

à Empreendedora Locadora o

montante correspondente à diferença, se positiva, entre: (i) o saldo dos
aluguéis vincendos até o prazo final drJ Contrato, observado ao disposto no item
17 .1 acima; e, (li) o valor da indenização paga pelo seguro prevista no item
19.7.

19.9.

Em caso de sinistro total, a Locatária poderá considerar rescindido este
Contrato de pleno direito, sem nenhum ônus ou comlnação de parte a parte.
caso a Seguradora se recuse a pagar a indenização

à Empreendedora Locadora

em razão do seguro contratado estar em desconformidade com a presente
cláusula décima nona ou sob a alegação de que a ocupação e utilização do
Empreendimento pela Locatária esteja irregular, nos termos da respectiva
apólice, ficará a Locatária obrigada n pagar

à Empreendedora Locadora o valor

da Cobertura Securitária.

19.10. No caso de ,desapropriação parcial ou total do Empreendimento, tendo em vista//
que a Locatária escolherá, a seu exclusivo critério, a localização do Imóvel Pª?
realização da Obra e Implementação do Empreendimento, a fim de aten,fàs
suas necessidades, o presente Contrato permanecerá em pleno vigor, ~quanto
a Locatária puder cóntinuar exercendo suas atividades normalmen(e. Nesse
caso, continuará a Locatária obrigada ao pagamento dos al~vidos, ,_'
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que seja definitivamente determinada, por decisão administrativa ou judicial, a
imissão do poder públioo expropriante na posse direta do Imóvel, momento em
que este Contrato será oonslderado rescindido de pleno direito, restando à
Empreendedora Lopidora e à Locatária, no que couber, o montante
oorrespondente ao valor da indenização paga pel~ poder público expropriante,
definida em processo administrativo ou judicial.
Parágrafo Único: Em caso de desapropriação parcial e se for possível a
Locatária

continuar

exercendo

suas

atividades

normalmente

no

Empreendimento, facultar-se-á à Locatária o direito de optar entre a
continuidade do Contrato ou sua resolução, devendo: (i) no primeiro caso, se
ajustar o preço da Locação, proporcionalmente à área ocupada; e (ii) no
segundo caso, pagar à Empreendedora Locadora o valor correspondente ao
aluguel proporcional da área ainda dlspo~l~el, multlpllcado µt/1a quantidade de
meses vlncendos até o término do prazo da Locação.
19.11. Na hipótese de desapropriação total ou de desapropriação parcial que

impliquem na rescisão deste Contrato e caso a Loc.atárla decida por contratar
um novo bulld to

shit,

esta; desde já, confere à Empreendedora Locadora o

direito de preferência, em Igualdade de oondlções oom terceiros, para aquisição
de um novo Imóvel, a ser Indicado pela Locatária, para reinstalação de suas
atividades.

CLÁUSULA VIGÉSIMA· DOS EVENTOS DE INADIMPLEMENTO
20.1. O descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Contrato será
caracterizado como evento de inadimplemento, facultando-se à Parte inocente
aplicar a respectiva penalidade prevista neste Contrato ou rescindir o presente
instrumento, desde que: (1) a Parte Inocente tenha enviado aviso por escrito à
Parte inadlmplente, notlflcando-a da violação contratual ou legal; e, (ii) e

~o

feita ao descumprimento de qualquer obrigação pecuniária, suje
especificas previstas nos Itens 9.3 e 9.4 acima, a Parte lnfr ora não tenha
tomado as providências ne<Bssárlas. para sanar o.,,_,.,.."to, ou que as
providências para sua solução não tenham sido lnicl í:las m té 1
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dias contados da notificação que receber nesse sentido e concluídas em prazo
razoável em vista da natureza do problema.

Parágrafo Único: O prazo previsto no

caput para que a Parte infratora tome as

providências necessárias para sanar qualquer inadimplemento contratual
poderá ser prorrogado de comu"m entre as Partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA O DA MULTA
21.1.

Salvo

penalidade

específica

neste

Contrato,

depois

de

observado

o

procedimento previsto na Cláusula Vigésima acima, a infração de qualquer
cláusula deste Instrumento sujeitará a Parte infratora a multa equivalente a 3
(três) meses de aluguéis mensais em vigor à época da infração, sem prejuízo
de a Parte inocente, independente e simultaneamente, dar por rescindido de
pleno direito a presente Locação, desde que caracterizado um evento de
inadimplemento, conforme definido na Cláusula Vigésima acima.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA · DA CESSÃO DE CRÉDITOS E DA
SUBLOCAÇÃO
22.1.

A Locatária autoriza expressamente, em caráter Irrevogável e irretratável, que o
crédito çlecorrente do pagamento dos aluguéis previstos neste Contrato e
Aditamento, da Indenização, e de eventuais encargos moratórios e multas,
venha a ser cedido a terceiros, a exclusivo critério da Empreendedora Locadora,
desde que: (1) esta notifique previamente a Locatária por escrito a esse
respeito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento do
aluguel mensal seguinte, e; (ii) conste no contrato de cessão disposição no
sentido de que o cessionário somente poderá cobrar da Locatária a
Indenização, mediante notificação prévia, com 30 (~rinta) dias de antecedzência /
~

Parágrafo Primeiro: Na hipótese de Captação de Recursos, a cr~ rio da
Empreendedora Locadora, caberá à Locatária pagar os aluguéis direJámente ao
Financiador, bastando, para tanto, o envio de notificação e71critar·/'amando as
instruções para pagamento, observado o item 26.1 abaixo.
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Parágrafo Segundo: A Locatária autoriza expressamente a Empreendedora, em
caráter Irrevogável e Irretratável, a ceder, a qualquer tempo, a posição
contratual por ela ocupada neste Contrato, a quaisquer terceiros, exceção feita
a Sociedades Concorrentes, conforme definidas na dáusula 23.1 Infra. A cessão
de posição contratual de que trata este parágrafo deverá ser formalizada
mediante o envio de notificação escrita à Locatária, com antecedência mlnlma
de 30 (trinta) dias do vencimento do aluguel mensal seguinte, e somente será
implementada após anuência formal e expressa da Locatária.
22.2. A Locatária tem conhecimento e declara nada ter a opor quanto à faculdade de
que goza a Empreendedora Locadora de, a seu excluslvÓ critério, onerar o
Empreendimento, quer pela constituição de hipoteca, quer pela Instituição de
propriedade fiduciária ou ainda outra forma de gravame, na hipótese de
Captação de Recursos.
22.3. Nos termos da Lei no 9.514/97, as Partes reiteram os conceitos aplicáveis aos
negócios que poderão advir da celebração.do prt>..sente Contrato, a saber: (i)
securitização de créditos imobiliários é a operação pela qual uma companhia
especializada compra créditos imobiliários e emite valores moblliários lastreados
nesses créditos, para fins de r.olocação no mercado; (il) alienação fiduciária em
garantia é o negócio jurídico pelo qual a Empreendedora Locadora, objetivando
constituir a garantia para Captação de Recursos no mercado, contrata a
transferência ao Investidor, da propriedade resolúvel do Empreendimento, que
será cancelada se e após a liquidação das obrigações contratadas e seus
acessórios; e, (Ili) com a constituição da propriedade fiduciária, a posse direta
do bem ficará com o devedor/fiduciante, e a Indireta com o credor/fiduciário.
Parágrafo Único: Efetivada a Captação de Recursos, tanto a Empreendedor
Locadora, como a Locatária concordam que os termos e condições
neste Contrato, inclusive aqueles relativos ao valor da Locação,
atualização e reajuste, somente poderão ser alterado
Financiador.

a forma de
anuência do
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lntuitu personae inerente à presente contratação, é vedado à

Locatária sublocar ou emprestar o Empreendimento, no todo ou em parte,
assim como ceder quaisquer dos direitos oriundos deste Contrato, sem o
consentimento prévio, expresso e por escrito da Empreendedora Locadora.

Parágrafo único: Para os efeitos do item 22.4 acima, as Partes estabelecem que
não serão consideradas como sublocação ou empréstimo do Empreendimento,
as cessões parciais de espaço para terceiros relacionados à atividade da
Locatária a ser estabelecida no Empreendimento e para empresas sob o
controle da Locatária e de seus controladores, desde que se mantenham nesta
condição durante o período de ocupação do Empreendimento. As cessões
parciais de que trata este Item, caso realizadas pela Locatária, não a eximirão
do cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, por ela
assumidas neste Contrato, Incluindo o pagamento dos alugueis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA· DA VIGÊNCIA E DO REGISTRO
23.1.

A presen~e Locação continuará a vigorar nas hipóteses de alienação da
propriedade ou direito real de superfície do Empreendimento a terceiros,
'

comprometendo-se a Empreendedora Locadora e a Interveniente Anuente a
incluir, em qualquer instrumento que venha a firmar com o(s) respectivo(s)
adquirente(s), a obrigação deste(s) último(s) de cumprir integralmente a
avença locatícia aqui ajustada. A Empreendedora Locadora compromete-se a
não alienar o Empreendimento, durante a vigência deste Contrato, a quaisquer

'

terceiros cujo objeto principal Oll preponderante seja a produção, Importação,
envase, distribuição e comércio de bebidas ("SQ<;iedades Concorrentes"), nem a
terceiros que controlem ou sejam coligados às Sociedades Concorrentes.

23.2.

Fica autorizado, para os fins do disposto nos artigos 8° e 33 da Lei n° 8.24~/i
o registro e averbação deste Contrato no Cartório de Registro de riÍóvels
competente. Os custos referentes ao registro deste Contrato no

erviço de
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Parágrafo Primeiro: A Empreendedora Locaçlora e/ou a Interveniente Anuente
se comprometem a apresentar e assinar todos os d~umentos, prestar
declarações, firmar termos aditivos, bem como a tomar todas e quaisquer
medidas que se tornarem necessárias ao registro deste Contrato, caso o
Cartório do Registro de Imóveis competente apresente exigências para tanto.
Parágrafo

Segundo:

Havendo

garantias

reais

incidentes

sobre

o

Empreendimento, a Empreendedora Locadora e/ou a Interveniente Anuente
obrigam-se, ainda, a obter eventual anuência dos beneficiários das garantias,
conforme for exigido pelo Cartório de Registro de Imóveis competente para o
registro do presente Contrato.
1

,

.

1 ·

,

23.3. Caso este Contrato venha a ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis,
ficará a Locatária obrigada, ao término ou rescisão deste, a requerer, às suas
expensas, o imediato cancelamento do referido registro. Caso a Locatária assim
não proceda no prazo de 30 (trinta) dias contado do térmfno ou da rescisão,
ficará a Empreendedora Locadora autorizada a proceder ao cancelamento do
registro,

arcando

a Locatária com

todos os custos

incorridos pela

Empreendedora Locadora para tanto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA- DO DIREITO DE PREFER~NCIA
24.1. Na hipótese de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão dos
direitos relativos à propriedade ou outro direito real do Empreendimento,
exceto para o Financiador ou em garantia à Captação de Recursos, caberá à
Locatária exercer o direito de preferência em Igualdade de condições com
terceiros, devendo

a Empreendedora Lócadora Informar a Locatária sobre a

proposta por ela recebida, mediante o encaminhamento de notificação escrita.
Parágrafo Primeiro: A notificação prevista no item 24.1 acima es

f(áirá todos

os termos da operação pretendida e mencionará, especial

nte, o preço, a

forma de pagamento, bem como o local e a data para

a documentação

pertinente.

1991+648
47

10' OFICIAL DE REGISTRO DE
TITULOS EDOCUMENTOS DA CAPITAL-SP

-T-•-=•••~-•--~•-•->·~------ •- ------

Parágrafo Segundo: A Locatária deverá exercer o direito de preferência que lhe
é conferido, no prazo de 30 (trinta) dias contado do recebimento da notificação
mencionada no caput, sob pena de caducidade do direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA CONFIDENCIALIDADE E DOS DEVERES
DE BOA-FÉ E LEALDADE
25.1.

As partes obrigam-se a manter em sigilo e a não disponibilizar a quaisquer
terceiros os termos e condições do presente Contrato, bem como qualquer
informação ou documento a que tiverem acesso em virtude do presente
Contrato, podendo revelar a terceiro qualquer Informação Confidencial apenas
mediante prévia autorização escrita da outra Parte.

Parágrafo Primeiro: Para os fins do disposto no caput, entender-se-á por
"Informações Confidenciais" todo e qualquer documento e/ou informação de
natureza sigilosa, divulgado (de forma verbal, escrita, digital ou por qualquer
outro meio direto ou Indireto) por sócios, diretores, empregados de qualquer
das Partes (ou qualquer pessoa física e/ou jurídica a ela vinculada)
parte,

seus

sócios,

empregados,

administradores,

diretores,

à outra

gerentes,

profissionais/ sub-contratados e prepostos (ou qualquer pessoa física e/ou
jurídica a ela vinculada), antes, durante ou após a presente data, inclusive, mas
não se limitando iiquelas referentes aos termos e condições do presente
Contrato, cliente.s,

fornecedores,

preços,

estratégias comerciais,

planos,

contratos celebrados com terceiros, relatórios, processos, produtos, planos e
projetos relacionados, direta ou indiretamente, às Pa1tes, suas atividades ou a
qualquer uma das pessoas físicas e/ou jurídicas a elas vinculadas,

Parágrafo Segundo: A obrigação de sigilo constante do caput não se aplicará
quando a divulgação das Informações Confidenciais seja exigida por lei,
regulamento ou determinação judicial, bem como nos casos de exigência

/s

operações de Captação de Recursos, sendo certo que, em ambos os cas · s, as
Partes deverão fazer uso apenas daquelas Informações Confidenp is cuja
dlvu~gação seja estritamente nece.ssária para o atendime,tf--r,reridas
ex1genc1as.
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Parágrafo Terceiro: Se alguma das Partes for obrigada a apresentar
informações de natureza conftdenclal em decorrência das hipóteses previstas no
parágrafo anterior, deverá, dentro de 24 horas, notificar a outra Parte sobre tal
solicitação, a qual analisará a razoabilidade da exigência e, às suas expensas,
estará facultada a defender-se contra a divulgação de qualquer das informações
confidenciais.
Parágrafo Quarto: A violação da obrigação de sigilo prevista no

caput sujeitará

a Parte Infratora a Indenizar a Parte Inocente por todas as perdas e danos por
ela sofridos em razão de tal violação.
25.2. O relacionamento das Partes em decorrência deste Contrato e para os fins nele
previstos atenderá aos princípios da boa-fé, confiança e lealdade contratual,
abstendo-se cada parte de adotar oonduta que prejudique os interesses da
outra, no contexto deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA· DOS AVISOS
26.1. Todos os avisos,

notlflcações judiciais, citações, Intimações e outras

comunicações referentes ao presente Instrumento deverão ser entregues por
escrito, contendo a assinatura da Parte que os enviar ou sendo assinados em
nome desta, e serão enviados por meio de carta registrada ou carta
protocolada, ou via Cartório de Registro de Títulos e Documento ,/4u se
necessário, de qualquer outra forma contemplada no Código de rocesso Civil
Brasileiro, aos seguintes endereços:
Se para a Empreendedora Lotadora:
DIRETOR PRESIDENTE
Rua dos Pinheiros, n° 870, conjunto 242
Pinheiros, São Paulo/SP
CEP 05422·001

DO. W:,l}H-1-0-I
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Se para a Locatária:
DIRETOR JURÍDICO
Rua Dr. Renato Paes de Barros, n. 0 l.017, 4° andar (parte), conjuntos 41 e 42,
Itaim Blbi, São Paulo/SP

Se para a Interveniente Anuente:
At: DIRETOR PRESIDENTE
Endereço: Rua dos Pinheiros, n. 0 870, cj. 242

ou para qualquer outro endereço que venha a ser indicado por escrito por uma
das Partes à outra, dentro do território brasileiro. As Partes estabelecem que as
correspondências dirigidas às Partes não poderão ser efetivadas mediante facsímile.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SETIMA · DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1.

A Locatária arcará: (i) com as despesas relativas ao registro do presente
Contrato no cartório de Registro de Imóveis; e, (ii) com as despesas relativas a
quaisquer outros registros e/ou arquivamentos por exigência dos poderes
públicos, caso esses registros e/ou arquivamentos sejam relacionados com as
atividades da Locatária, devendo a Empreendedora Locadora envidar seus
melhores esforços no sentido de ajudm a Locatária, caso a mesmo necessite de
documentos solicitados pelo cartório.

27.2.

O presente instrumento substituirá todos os contratos e entendimentos
anteriores entre as Partes a este respeito.

27.3.

O não exercício por uma das Partes de quaisquer de seus poderes ou direitos
adquiridos nos termos do presente Contrato nâo constituirá uma renúncia P_,:lá
referida parte a tais poderes ou direitos adquiridos, nem constltu~/uma
novação contratual. As alterações ao presente instrumento serão r lizadas e
só terão força obrigatória após acordo mútuo por escrito entre toda

'

no: fl!Xl2JIH-OI

'
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Este Contrato é celebrado em caráter Irrevogável e Irretratável, e será cumprido
pelos signatários, produzindo efeitos em relação a eles e respectivos sucessores
e cessionários autorizados, a qualquer título.

27.5. Na hipótese de qualquer das cláusulas deste Contrato vir a ser declarada nula,
em face de decisão judicial transitada em julgado, por qualquer motivo, elas
não afetarão os demais termos e condições deste Contrato, os quais
continuarão vigorando entre as PartP.S, produzindo seus efeitos, inclusive em
relação a terceiros.
27 .6.

O presente Contrato reflete o inteiro teor da negociação havida entra as Partes
sendo vedada a sua Interpretação de sorte a constituir uma sociedade, "Joint

Venture' ou qualquer outro tipo de associação, formal ou informal, entre as
Partes.

CLÁUSULA VIGESIMÀ OITAVA - DA ARBITRAGEM
28. 1. Observada a cláusula vigésima sétima acima, todas as questões relativas à
Interpretação e ao descumprimento das obrigações previstas neste Contrato
serão submetidas à arbitragem, de acordo com as regras de arbitragem para
decisão definitiva Câmara de Comercio Brasil-Canadá - Centro de Arbitragem e
Mediação

("Câmara'1, em procedimento a ser administrado pela câmara eleita.

Parágrafo Primeiro: A sentença arbitral a ser prolatada pelo Tribunal Arbitral
poderá ser levada a qualquer tribunal competente para determinar a sua

execução.
Parágrafo Segundo: caso as regras procedimentais da Câmara sejam sllentes
acerca de qualquer aspecto procedimental, tais regras serão suplementadas
pelas disposições da Lei 11° 9.307, de 23 de setembro de 1996.
Parágrafo Terceiro: Se qualquer uma das Partes
compromisso arbitral, poderá a Parte Inter
competente do Poder Judiciário a citação

DO OCO".J14-l-01

recusar a firmar o
da requerer ao órgão

tra parte para compa
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juízo a fim de lavrar tal comproml550, designando o Juiz audiência especial para
esse fim.

Parágrafo Terceiro: Caso o valor total da demanda não exceda R$ 100.000,00
(cem mil reais), a arbitragem será conduzida por um único árbitro nomeado de
comum acordo pelas Partes no prazo de 7 (sete) dias da notificação da_ Câmara.
Caso as Partes não nomeiem o árbitro dentro do prazo acima estabelecido, a
nomeação caberá ao Presidente· dá Câmàr\).

Parágrafo Quarto: Caso o valor total da demanda exceda R$ 100.000,00 (cem
mil reais), o Tribunal Arbitral será formado por 3 (tr_ês) áro.itros, sendo um
nomeado pela Empreendedora Locadora, o outro pela Locatária e o terceiro
pelos dois árbitros Indicados pelas Partes.

Parágrafo Quarto: Na hipótese dos árbitros indicados pelas Partes não
chegarem a um consenso quanto ao terceiro árbitro no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data da nomeação do segundo árbitro, o terceiro árbitro será
indicado pela Câmara, no prazo máximo de 10 (dez) dias da data em que se
verificar o impasse.

Parágrafo Quinto: A arbitragem será realizada. na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, Brasil, em português, e o · procedimento, assim como os
diil:'ú~~Atof~ as i~f~;~1ações levados à arbitragem, estarão sujeitos ao sigilo. A
sentença arbitral será considerada final e definitiva, obrigando as Partes, as
quais renunciam expressamente a qualquer recurso.

Parágrafo Sexto: A Parte vencida na arbitragem arcará com todas as despesas
do juízo arbitral.

28.2.

Se forem necessárias medidas coercitivas ou cautelares antes da instaura

o da

arbitragem, poderá a Parte interessada requerer a medida em questão
diretamente ao órgão do Poder Judiciário que seria originariamente ompetente
.

para julgar a causa.

'

'

\

,-..__ uur assim estarem, justas e contratadas;
) vias de igual teor e forma, na presen
São Paulo, 01 d dezembro de 2010.
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PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO ATÍPICO

DE LOCAÇÃÜDE IMÓVEL

·-

COMERCIAL E OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as Partes:

1. COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV, sociedade anônima com
sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, ua Rua Renato Paes de Barros, n.º

l.017, 4° ;mdar (parte), conjuntos 41 e 42, ltaim Dibj, inscrita no CNPJ/MF sob nº
02.808.708/0001-07, neste i1to representada na forma de seu estatuto social, doravante
simplesmente referida como "Locatária"; e

2. TORBEN 16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, atual denominação de
TORBEN 16 liMl'REENDIMflNTOS IA/OBIIJÁRIOS L'/DA., sociedade anônima com
sede no t-.fonicipio de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pfoheiros,

11.º

870, cj.

242, inscrita no CNPJ sob nº 12.134.710/0001~93, neste ato representada na forma de seu

estatuto social, doravante simplesmente referida como "Emptccndedora Locadorau;

(Empreendedora Locílclora e Locatárfo. denominadas a seguir, cm conjWlto, como"~".

e, individualmente, co1no u~")

e, ainda, na qurtlidadc de interveniente anuente,

3. TORBEN 15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, atual denominação de

TORBEN 15 EMl'REENDIMENTOS IMOillUÁRIOS LTDA., sociedade anônima com
sede no iv{unicípio de Sifo Paulo, Estado de São Pr1.ulo, na Rua dos Pinhcitos, n. 0 870, cj.
242, inscrita no CNPJ sob nº 12.021.833/0001-18, neste ato reprcse1uada na forma de seu
estatuto social, dora\'antc simplesmente referida como "Intcn•cniente Anuente";

CONSIDERANDO QUE:
(i)

Nos termos do "Contrato Atípico de Locação de Imóvel Comercial e Outrns Avenç,s"

{"Contrato'? c:clcbrado cm 01.12.2010, as Partes, com a anuência da Interveniente
Anuente, acordaram as seguintes obrigações: (a) a aquisição, pefa E1npreendedora
Locadora e pela Interveniente Anuente, de imóvel localizado no Município de Pcira de
Santana, no Estado da Bahia; (b) a consttução, em citado imóvel, de un Centro de
Distribuição Direta ("Cl2D") conforine especificações té1Jnica, a serem fo
I..ocatáril\; e, (e) a locllçào do CDD pela Empreende

r

.ocl\dora à

modalidade conhecida como "built to su.it";
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O imóvel inicialmente identificado no Contrato foi substituído por outro no mesmo
munidpio, o qual se encontra definido no Anexo I ao presente ("~"), cujas

características de localiZi\ção e tamanho iguMtnente atendem os interesses das Partes,

especiahnente da Locatária, que o ocupará durante o praw da locação;
(ili)

Já

está devidamente consolidado o Valor de Aquisição do Imóvel, bem como foi

consensualmente definído o Custo da Obra, cotn todas as despesas que tal montante
engloba tais como gerenciamento, investimentos e tributos.

RESOLVEM as Pattes celebnu o presente PdmtiroAditammlo ao ÚJ11trat0Alfpito tk lJJM;iio dt Imóvel

Comerrial e Outras Aven;a, C'Aditamcnto'JJ que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO ADITAMENTO

1.1.

A luz

da fórmula estabelecida no parágrafo terceiro do item 1.4 do Contrato, fixam as

Partes que o valor do aluguel mensal será de R$ 180.665,29 (cento e oitenta mil, seiscentos
e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), tendo em vista o montante total do
Investimento para Realização do Empreendimento, conforme abaixo destacado.

1.2.

O Valor de Aquisição do Imóvel será de
cinco

RJ 4.125.000,00 (quatro milhões, cento e vinte e

mil reais), de acordo com o contrato de compra e venda celebrado com os

proprietários do Imóvel e a Empreendedora Loçadora e a Iuten•ctúente Anuente e o
Contrato de Cessão, que são panes intcgntntes deste Aditamento como Anexo 1.

1.3.

Compõe também o Valor de AquisiçÃO do Imóvel o valor de R$ 165.000,00 (cento e
setenta e cinco mil) correspondente a uibntos e emolumentos inerentes ~ aquisição do

Imóvel, de acordo com as guias enútidas pela Prefeitura bfofilcipal de Feira de
Sautaua/BA, que serio apresentadas pela Loca.do.tá ao final do perlodo de aquisição do

Imóvel.
1.4.

O Custo de Obra será de Ri 16.904.554,00 (dezesseis milhões, novecentos e quatro mil,
quinhentos e cinquenta e quatro reais), de ;i.cordo com o que se extrai das pfanilhas que são
parte deste Aditamento como Ane,;:o II.

t.5.

Somam se, ainda, ao Custo da
4

bra, o custo do gerenciamento de obra por patte da

e será de R$ 108.655,00 (cento e oito mil, seiscentos e
cinquenta e cinco re,1.is).

lJO: A0131.«-0-l/01
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Além dos gastos e d.1s despesas acima mencionados, há ainda outros investimentos
diversos, que perfazem a importância de R.$ 529.455,00 (quinhentos e vinte e nove mil,
quatmcentos e cinquenta e cinco reais), assim composta:

Dcspcs•s ele Aprov•çõcs/Rcgulariz•ção Fundiácia - R$ 88.955,00 (oitenta e oito mil,

•)

novecentos e cinquenta e cinco reais) - Anexo III;

b) Auditoria Ambiental- R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos re.is) -Anexo IV;

e)

Custos de Sond•gem-R$10.000,00 (dez mil reais)-Anexo V;

d)

Projetos Arquitetônicos - R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) - Anexo
VI;

e)

Assessoria em Aprovação de Projetos no Corpo de Bombeiros - R$ 20.000,00 (vinte

mil rcais)-Anexo VII;
f)
1.7.

Honorários A<lvocatldos - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) -Anexo Vlll.

O húcio das Obras ocouerá tão logo a aquisição do Imóvel seja condufda e os Projetos
estejam finalizados e aprovados perante a Prefeitura competente.

1.8.

O prazo máximo para a entrega do CDD, respeitadas as hipóteses de força maior e caso
fortuito, será de 7 (sete) meses a contar da data de assinatura deste Aditamento, incluídos
neste p.r;:i,zo o período de aprovação dos Projetos pela municipalidade de Feira de
Santana/BA e demais autoridades competentes.

1.9.

O pagamento do primeiro aluguel mensal deverá ser realizado, pro rata die, no 14° dia do
mês subsequ_ente 110 do mês da Data de Irúcio do Prazo Locatlcio, que se verificnrá com a

'âSi}'~~fut~ do'~t~rinõ'<le Entrega e Aceit:tção do CDD.
,

1.9.1.

'.

1

,,, . •

'

·:

:

O valor do primeiro alllguel deverá ser corrigido pelo IPCA/IBGE desde a data deste
Aditamento até a Data de Inicio do Prnzo Locatício, passando a partir de então a ser
corrigido anualmente, pelo mesmo índice achna referido.

~-~"'KijíêffJlVjíw"ª'-«~•1
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c.1da recor, eomcnto e. 1nnq;

2:1:

Pe~âriéCCni

lllaitctadaS ---· -~mais disposições constantes ho Contrato, ora aditado, as

quais silo neste i\to ratificadas inte~lmente, obrigando-se as pílrtes e seus sucessores ao

seu integral cumprimento, a qualquer titulo.
2.2.

To<los os termos grafados cm maiúsculo no presente Aditamento e que não se encontram

aqui definidos foram devidamente definidos no Contrnto, sendo que as partes ratificam que
o significado das definições lá constantes permanece inalterado.

Ep

Adit

m, justas e contr

....,_,.."...""OI:

·

de igual ......,..,._

rtes e o ln

9'1!1ft!~e Anuente firmam o presente

a presen

São P:mlo, 22 de

__,,_,0;__ I L_

~--JJ-L'f'--~--'---"--CO PANHIA DE JIEBIDAS
DAS AMÉRICAS · AMJIEV

Testemunhas:

,Y-d,,'
~

1.

Nome:
RG:
CPF/MF:

llO. AO:lll-MOHOl

f/./WL-dA ,ai,t,,i L-,

---;-

----

Felipe Cepeda Arlindo
RG: 35.324.478-8
CPF: 3-411,091.153-90

=r

Nome:
RG:
CPfo/MF:

~fJW~
RG: 27 .435.007-6

CPF' 33?.'469.738-()5

!j_,r
- MICROfH.MADO
JL::J
GOD Nº
''
.
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ambev

SEG~NDO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
ATIPÍC().D): toe.AÇÃO p): BEM IMÓVEL E. OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente Instrumento
as Pa_ rtes:
.
. particular e. na melhor forma de direito,
. ..
'

•'

'

'

.

.

.

1. COIVIPANH.IA DE BEBIDAS DAS AMéR/CAS - AIVIBEV, sociedade
an◊nlma. com sede ho Munlcfplo de São Paulo, Estado. d(i Sào Paulo, ria
Rua RenlllO Paes çfe Barros, n. 0 1.017, 4° a_ndar (parta), conjuntos 41 e 42,
ltalm Slbl, Inscrita no CNPJ/MF sob n• 02.808.708/0001-07, neste ato
repres(lhtada na forma de seu estatuto social, doravante simplesmente
referida como 'Locatátla";
2. TORBEN 16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARÍOS S/A, eitual
denominação tle TORBEN 16 EMPREENDIMENTOS /MOBILIAR/OS
LTDA:, sociedade anônima com sede no Munlclplo de Sêa Paulo, Estado
de Sãó Paúl<>, na Rua dos Pinheiros, n.• 870, cj. 242, tnscrlt11 no CNPJ sob
nº 12.134.710/0001-93, neste ato representada na forma de seu estatuto
social, doravante slrnplesmente referldii como ''Emoreandedota Loçadora";

e
3, TORBEIII 15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, atual
i;Jenomlnação de TORBEN 15 EMPREENOIMENTOS lf(fOBILIARl_ôS
LTDA., sociedade anônima com sede no Munlclplo de São Paulo, f:stado
de São Piiulo.. nll Ruil dps Plnhr;ilros, n. 0 87(), cJ. 242, lnst:rita 110 CNPJ. sob
n• 12.021.833/0001-18, neste ato representada na forma de seu estatuto
social, doravante ll[rnplesmet'lli;i referíd.i ~mo "lntefyenJente ~huehte":

(Empreendedora Locadora, lnbarvenlimte Anuente e Loêáléria çfenohlhiádas
a seguir, em conjunto, como "Partes", e, lhdivldualmente, oomo 'Paite");
CONSIDERANDO QUE:
(1)

Nos termos do "tnslrumento Pa_rllcular de Contrato Atlplco de Locação de
Bem Imóvel e outras Avenças ("Contrato") celébrado em 01.12.2010, as
Partes acordar_am as seguintes obrígações: (a) a aquisição, pela
Empreendedora Locadora e pela Interveniente Anuente, de Imóvel
lo.callzado no Munlclplo de Feira de Sant.ina, no Estado da
la
(''hnóvel'): (b) a c:onstrução de um Centro d1;1 Distribuição Dlr · "COb")
c_onforme egpe_ Clficaçõ_·_es _ié_cnlcas fornecidas pela Loca~ · , (e) a l,oca_ção
do CDD pela Empteendadora Lwadora à Loca«irla na cidalidade
conhecida como "bullt to sult";

ambev
(li)

O im.óvel Inicialmente kjenllflci!do fo) substltufdo por outro no mesmo
rnunlclplo, ciujàs caraciérlsticas de locallzaçãó a ta.Qwhho lgualrn~ntlãí
atendlárn abs interesses das Partes, especialmente da Locatária, que o
ocupará durante o prazo da locação;
·

(lii)

i::m i:idilame.nto flrinadc, em 22 de setembro de 2011 ('Primeiro
Aditamehto"), as Partes definiram o valor d.o alugue) d.o Empreendimento, á
luz d.a consol\daç!io c!O montante. do lnv1o.st1menlo para Realização do
Empreendimento;

(iv)

Recentemente a Locatária pleiteou a alteração de alguns pontqs dos
ProJE'ltos e solicitou que fossem execiJtados iléns extra.s no
Empreendimento, os quais lmpiiceram em aumento do Investimento para a
Rea11Zl'!ç11o do Ernpreendlmento, no valor .de R$ 1.319.800,51 {um mllhlio.
trezentos e dezenove mil, oliocentos reais e cinquenta e urri centavos).
conforme Plá.nllha ern an!'lxo;

(V)

A Empreeod11dora Locad()til aéeltou qxecutar tais Itens, assurnlndo o
acréscimo do Investimento para a Reallz~ção do Ernpréendlménfo, em
contrapàrtlda (jo 11urnanto do valor do aluguel anterlorment'3 definido; e

(vil

o Empreendimento eri(X)ntra;s~ 1s1m vias de $er coriçluldo, pç,den\lo as
Partes Já estabolecer uma data para Inicio do pagamento dos 1;1luguels.

R~SOLVÊM às P!!rtês c;elebriir ó presente Segµndó Aditameruo EJº /ns.trurnento
Particular da Contrato Ailplco de Locaçlío de Bem /m6Ílel e oufras Avenças
("Se9undo Aditamento"), que se reger~ pel1;1s sagulhtes clàusu(as e çondlções:

1.

DO ADITAMENTO

1.1.

De acord.o cqm a fórmula estabelecida no parégrafo terceiro do Item 1.4 do
Con.trato ora adltlvado, p,içt1.1am as Partes que o novo valor dó 1:1lugueI
mensa.I serâ de R$ 200.978,:i 7 {duzentos mil novecentos e setenta e oito
reais e trinta e s.e.té centavos), tendo em vista o aumento no montante total
do Investimento para Realização do Empreendimento, sendo reajustado
anualmente pàló IPCA.

1.2.

Convencionam as P11rtes que o Enipreen\llmenl , . a tod.os os efeitos
legais, será considerado entregue e concluldo, e mi and tal evento com a

.~2!1"~Ml0~ifâilí1ffi"'"~=1
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D<1ta de lnlcto da Locação, no dlll 01 de agosto dé 2012, oportunk/ad11 em
que dev11rbo t:11lebrar o Laudo .de inspeção Oállnltivo, llstiiridQ eventuais
Pendências Permllidás.

1.3.

o pàgamenlo do primeiro aluguel mensal deverá ser realizado no dia 14º
dia corrldQ do mês subsequente ao do rn~s de Inicio do Prazo de Locação.

1.4.

O valor do primeiro aluguel foi corrigido pelo IPCNIBGE acumulado entre o
m~s d.e Julh.o de. 2011 (pul:Jllc.idO em àgosto de 2011) e o segundo mê$
anterior à data de pagamento do primeiro aluguel, passando a partir de
ent.ão a ser corrigido Mualrnl.ii11e., pelo mesmo Indica acima referido.

1,5.

Eviintu<1I !'1traso na entrega do Empreendimento na dai!) aclrna
convencionada sujeitará a Empreendedora Locadora à penalidade prevista
nos ttairtnos do nem 3.6 do Contriito orlglnârio, exceto se ocorrerem eventos
fort1,1llos ou de força maior.
''

2.

DA AATll'!CAÇÂO OAS DEMAIS CLÁUSULAS D.O CONTRATO

2.1,

Permanecem inalterad.as as demais disposições constantes no Contrato,
ora <1dl\ado, as quais são neste ato ratlf(cadas lntegr1Jlrnente, qbrig~tu:!(;0se
as partes e seus sucessores ao seu Integral cumprimento, a qualquer tlll.ilo.

A Interveniente Anuente comparece neste Segundo Aditamento para iinulr
e manifestar sua Integral concordância com todos seus termos.

2.3.

Todos os lerrnós gr~fados em maJosculo no presente Segundo Adltamel}l.o-e que n~o se enoo.ntrarn aqui definidos for11m devidamen
f!n 6S no
Conirato, ser\do que as partes ratificam que o slgniflcad das de · lç6es Ili
constantes permanece Inalterado.

~
\

.

\/~-·-\º,,/ {_,,,,
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E por assim 8$I e , justas e cór'l\rat/ldas, asPártes T~cp~ãrlíe
(tr $) vias de Igual teor e forma, na pre en a de 2 (duas)

TôR

. . ..
. NTOS
tos S/A

~ .:;2.,,=~;::>--"

OMPANt-11 OE BEBIDA$
DAS AMÉ CAS • AMBEV
resteniunhas:

1., ________
Nome:
RG:
CPF/MF:

~

2..
Nomé:
Adriano Lopes Avlla
RG:
RG: 34.623.153-9
CPF/MF: CPF· 349,692,378-05

'

v.

y•"~'\
0

'

'

AEa.aA.E
CONTRATADA : EBRAE--.EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA
CONTRATANTE

:TRX

OBRA: PAVIMENTAÇÃO

PROPOSTA DE SERVIÇOS
:;:~-

••:.·

ITEM

-~--·

.•.SERVJ<;_O

tlND I PREÇO tlNIT.

QIJANT.

TOTAI..RS

1.0

!LIMPEZA TERRENO ( ESCAV.;CARGAETRANSP. BOTA-FOR.l M2

9,00

f,14o;DO

1D.26ô,OO

2:0

\REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB• LEITO

M2'

5,00

3.058;00

·15.290,00

3.0

!SUB-BASE EM so~o ESTAl!lllZADOSEM MISTURA

M2

15,00

2.944,00

"4.160,00

M2

2'5,00

2..715,00

67.900,00

ESP.20,tcM
4.0

IBASEEMBRITAGRADIJADA
ES?.20,0CM

S.O

IIMPRIMAÇÃO-CM 30

ld2

4,00

2.602,00

10.AOS,OO

6.0

!FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO

M2

33,00

ZA1Z,OO

79..596000

7.IJ

IMOBILIZAÇÃO E DESMOB1t.1ZAÇÃO

VB

1

10.000,00

1,00

10.IJOO,OO

8.0

]VERBA'PARASONDAGEMTUB.DEGÁS

VB

1

1.(145,93

1~01l

1.1)45,93

S.0

IESCAVAÇÃOMANUA1.DEVALA[111M)

M3

1

5,00

40;00

248,00

~ - IENIIELOPAMENTOTUBULAÇÃOCOIICONCREl'0(10M)

l
~'

1u~TERRODEVALA!10Ml

;">

,\ --=:::/

I :7'
,j\
'
'''I
\.-:~~~--~·)
\
/" .'

\,_

\'

.OBS:

~

ç..r:t'/

'··~

~

J.

=

~ECESSARIOPARACORJEOUATERRO
NA CAMADA-OE REGUL.ARIZAÇÃOSERÁ MEDIDO
NO MOMENTO DA EXECUÇÃO E SERA MEDIÇÃO APARTE

~8s
me

o~

DE CBUQ -·5,0CM

~

::

M3

1

2,00

600;00

1.200.00

M3

1

4.80

30,00

144;00

ITOTAl. GERAL

R$

ia·.

e

ºº
g~

S:c,
.~m
1 -; :;J

·om
1 "'G)
Jov5
'. >-.

º"'
►O

'
;::::9'o

1~m

1:;;;
'-o

.....

(D
(D

~

cn

l~:
~

I'

sl,

'

!2)
w.6·
õ5©".(

~:

-·'
-~

:Jiêj·.·

240.243,931

~~

1
'

i

-~®$] .. MftJt~~{~~

1
1
'
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ao Termo de Securitização de Créditos da 5ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da Beta Securitizadora S.A.

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS INVESTIDORES

Serão de responsabilidade dos investidores todos os tributos diretos e indiretos mencionados
abaixo, ressaltando-se que os investidores não devem considerar unicamente as informações
contidas a seguir para fins de avaliar o investimento em CRI, devendo consultar seus próprios
consultores quanto à tributação específica que sofrerão enquanto titulares dos CRI:

(i) Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Como regra geral, o tratamento fiscal dispensado aos rendimentos e ganhos relativos a certificados
de recebíveis imobiliários é o mesmo aplicado aos títulos de renda fixa.

A partir de 1° de janeiro de 2005, a tributação de rendimentos destes títulos foi alterada, sendo
estabelecidas alíquotas diversas em razão do tempo de aplicação dos recursos. Assim, os
rendimentos dos certificados dos recebíveis imobiliários serão tributados pelo IRRF às alíquotas de
(i) 22,5% quando os investimentos forem realizados com prazo de até 180 dias; (ii) 20% quando os
investimentos forem realizados com prazo de 181 dias até 360 dias; (iii) 17,5% quando os
investimentos forem realizados com prazo de 361 dias até 720 dias; e (iv) 15% quando os
investimentos forem realizados com prazo superior a 721 dias.

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de Investidor, conforme sua qualificação
como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituição financeira,
sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de títulos, valores
mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento
mercantil ou Investidor estrangeiro.

A remuneração produzida por certificados de recebíveis imobiliários, excetuando-se o ganho de
capital na alienação ou cessão, detidos por Investidores pessoas físicas a partir de 1° de janeiro
2005,

fica isenta do imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual)

independentemente da data de emissão do referido certificado. Os ganhos de capital estarão

:/-;~- :-~":
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sujeitos ao IRRF conforme as regras aplicáveis a Investidores pessoa física ou pessoa jurídica, no
que se refere à tributação de ganhos de capital.

Os Investidores qualificados como pessoas físicas ou pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e
rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável. As
entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua
condição à fonte pagadora. No entanto, estas entidades podem sujeitar-se à tributação pelo IRRF
a qualquer tempo, inclusive retroativamente, uma vez que a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de
1997, em seu artigo 12, parágrafo 1 º, estabelece que a imunidade não abrange os rendimentos
auferidos em aplicações financeiras, de renda fixa ou de renda variável. Este dispositivo legal está
suspenso por força de ação direta de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional da
Saúde.

O IRRF pago por Investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, arbitrado ou real é
considerado antecipação, gerando o direito à compensação com o IRPJ apurado em cada período
de apuração.

A partir de 1º de janeiro de 2005, sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de
recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de
previdência complementar, sociedade seguradora e Fundo de Aposentadoria Programada Individual
- FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, haverá dispensa
de retenção do imposto de renda incidente na fonte ou pago em separado.

Também, na hipótese de aplicação financeira em certificados de recebíveis imobiliários realizada
por instituições financeiras, fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdência
complementar abertas (com recursos não derivados das provisões, reservas técnicas e fundos),
sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e
sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção na fonte e do pagamento do
imposto.

Em relação aos Investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior, aplica-se, como
·regra geral, o mesmo tratamento cabível em relação aos rendimentos e ganhos percebidos pelos
residentes no País. Por sua vez, há um regime especial de tributação aplicável aos rendimentos e
ganhos auferidos pelos Investidores não residentes cujos recursos adentrarem o país de acordo
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com as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de
2000). Nesta hipótese, os rendimentos auferidos por Investidores estrangeiros estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, à alíquota de 15%, ao passo que os ganhos realizados em ambiente
bursátil, como a BM&FBOVESPA, são isentos de tributação. Em relação aos investimentos oriundos
de países que não tributem a renda ou que a tributem por alíquota inferior a 20%, em qualquer
situação há incidência do imposto de renda à alíquota de 25%.
(ii) IOF:

Ainda, com relação aos investidores não-residentes, o Regulamento do IOF determina que o
ingresso de recursos estrangeiros para aplicação nos mercados financeiro e de capitais, na forma
regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de
2000) a alíquota do IOF/Câmbio será igual a 6% (seis por cento), conforme alteração estabelecida
pelo Decreto nº 7.330/2010. Alertamos, contudo, por se tratar de imposto que exerce importante
papel extrafiscal, as alíquotas poderão ser alteradas de forma automática via Decreto do Poder
Executivo.

Adicionalmente, de uma maneira geral, cumpre lembrar que há a incidência do IOF/Títulos ou
Valores Mobiliários, cujo fato gerador será a aquisição, cessão, resgate, repactuação ou
pagamento para liquidação de títulos e valores mobiliários. Regra geral, para as operações cujo
resgate, cessão ou repactuação ocorra após o período de 30 (trinta) dias contados da data de sua
aquisição, haverá aplicação de alíquota O (zero) do IOF/Títulos ou Valores Mobiliários.

Nas operações com certificados de recebíveis imobiliários registrados para negociação na
BM&FBOVESPA, a retenção do imposto incidente sobre rendimentos e ganhos auferidos por pessoas
físicas ou jurídicas não financeiras titulares de contas individualizadas deve ser efetuada através
do próprio sistema.

Os rendimentos e ganhos auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não financeiras que não
possuírem contas individualizadas do referido sistema devem ser creditados em suas respectivas
contas pela Emissora, cabendo às instituições financeiras titulares das referidas contas a retenção
do e o recolhimento do IRRF.

V
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A retenção deve ser efetuada por ocasião do pagamento dos rendimentos e ganhos aos investidores
e o recolhimento do IRRF deve ser realizado até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de
ocorrência do referido pagamento.

(iii) Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade
Social-COFINS
A contribuição ao PIS e à COFINS incidem sobre o valor do faturamento mensal das pessoas
jurídicas ou a elas equiparadas, considerando-se a totalidade das receitas por estas auferidas,
independentemente do tipo de atividade exercida e da classificação contábil adotada para tais
receitas.
No tocante à contribuição ao PIS, é importante mencionar que, de acordo com a Lei nº 10.637, de

30 de dezembro de 2002, desde 1° de dezembro de 2002: (i) a alíquota foi elevada para 1,65%; e
(ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado com créditos decorrentes de custos e

despesas incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras. No mesmo sentido, houve a alteração da
sistemática da tributação da COFINS pois de acordo com a Medida Provisória nº 135, convertida na
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, desde 1° de fevereiro de 2004: (i) a alíquota foi
elevada para 7,6%; e (ii) o valor do tributo apurado pode ser compensado com créditos
decorrentes de custos e despesas incorridos junto a pessoas jurídicas brasileiras.

A remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis
imobiliários aos Investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido constitui receita
financeira. Para os Investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, as receitas financeiras
auferidas estão sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINS à alíquota zero, nos termos do Decreto
nº 5.442/2005.
No caso dos Investidores pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a remuneração
conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de recebíveis imobiliários constitui
receita financeira, porém, não estão sujeitas à contribuição ao PIS e à COFINS, face a revogação
do parágrafo 1° do artigo 3° da Lei nº 9.718/98 pela Lei nº 11.941/2009, revogado em decorrência
da anterior declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo plenário do S premo
Tribunal Federal - STF.
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É importante ressalvar que no caso das pessoas jurídicas que tenhám'como ãtiVÍdadeprincipal a
exploração de operações financeiras, como, por exemplo, as instituições financeiras e entidades
assemelhadas, a remuneração conferida a título de pagamento dos juros dos certificados de
recebíveis imobiliários é considerada, pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, como receita operacional dessas pessoas jurídicas, estando, portanto, sujeita à
tributação pela contribuição ao PIS e pela COFINS, na forma da legislação aplicável à pessoa
jurídica que a auferir.

Sobre os rendimentos auferidos por Investidores pessoas físicas não há qualquer incidência dos
referidos tributos.
O pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS deve ser efetuado até o vigésimo quinto dia do
mês subsequente ao de auferimento da referida receita pelo Investidor em geral, ou até o
vigésimo dia do mês subsequente no caso das instituições financeiras e entidades assemelhadas.
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Anexo IV
ao Termo de Securitização de Créditos da 5ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da Beta Securitizadora S.A.

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER

BANIF BANCO DE INVESTIMENTO (BRASIL) S.A., instituição financeira, com sede na Cidade e
Estado de São Paulo, na Rua Minas de Prata, nº 30, 15º andar, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
33.753.740/0001-58, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, para fins de atender
o que prevê o item 15 do anexo Ili da Instrução CVM 414/04, na qualidade de coordenador líder da
oferta pública com esforços restritos dos CRI da 5ª Série da 2ª Emissão ("Emissão") da Beta
Securitizadora S.A. ("Emissora"), declara, para todos os fins e efeitos que, verificou a legalidade e
ausência de vícios da operação, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das
informações prestadas pela Emissora no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da
Emissão.

São Paulo, 19 d

BANIF BANCO DE INVESTIMEN
Mauro Pac\e\\o de souza Castro
Diretor

Atlla Noa Se "o ASilve
Diretor Superintendente
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Anexo V
ao Termo de Securitização de Créditos da 5ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da Beta Securitizadora S.A.
Tabela de Amortização ("TA")

N

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3S
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

46
47
48
49

so

Data Base de
Apuração
26/9/2012
14/10/2012
14/11/2012
14/12/2012
14/1/2013
14/2/2013
14/3/2013
14/4/2013
14/5/2013
14/6/2013
14/7/2013
14/8/2013
14/9/2013
14/10/2013
14/11/2013
14/12/2013
14/1/2014
14/2/2014
14/3/2014
14/4/2014
14/5/2014
14/6/2014
14/7/2014
14/8/2014
14/9/2014
14/10/2014
14/11/2014
14/12/2014
14/1/2015
14/2/2015
14/3/201S
14/4/2015
14/5/2015
14/6/201S
14/7/2015
14/8/2015
14/9/2015
14/10/2015
14/11/2015
14/12/2015
14/1/2016
14/2/2016
14/3/2016
14/4/2016
14/5/2016
14/6/2016
14/7/2016
14/8/2016
14/9/2016
14/10/2016
14/11/2016

Data de
Apuração

Dias
Úteis

Juros
Data de
Amortização Amort_liaçã_o
Saldo Devedor
Acumulados nõ
Principâl'
Pagartjento
(Tal)
Períodci

(R$)

335.018,79
15/10/2012
14/11/2012
14/12/2012

14/1/2013
14/2/2013
14/3/2013
15/4/2013
14/5/2013
14/6/2013
15/7/2013
14/8/2013
16/9/2013
14/10/2013
14/11/2013
16/12/2013
14/1/2014
14/2/2014
14/3/2014
14/4/2014
14/5/2014
16/6/2014
14/7/2014
14/8/2014
15/9/2014
14/10/2014
14/11/2014
15/12/2014
14/1/201S
18/2/201S
16/3/2015
14/4/2015
14/5/2015
15/6/2015
14/7/2015
14/8/2015
14/9/2015
14/10/2015
16/11/2015
14/12/2015
14/1/2016
15/2/2016
14/3/2016
14/4/2016
16/5/2016
14/6/2016
14/7/2016
15/8/2016
14/9/2016
14/10/2016
14/11/2016

12
33
54
73
94
114
135
155
177
198
220
243
263
286
307
326
349
367
388
407
430
449
472
494
515
538
559
S79
602
620

640
660
681
702

725
745
766
788

808
829
849
869
891
912
932
9S4
976
997
1.018
1.038

17/10/2012
19/11/2012
18/12/2012
16/1/2013
18/2/2013
18/3/2013
17/4/2013
16/5/2013
18/6/2013
17/7/2013
16/8/2013
18/9/2013
16/10/2013
19/11/2013
18/12/2013
16/1/2014
18/2/2014
18/3/2014
16/4/2014
16/5/2014
18/6/2014
16/7/2014
18/8/2014
17/9/2014
16/10/2014
18/11/2014
17/12/2014
16/1/2015
20/2/2015
18/3/201S
16/4/2015
18/5/2015
17/6/2015
16/7/2015
18/8/2015
16/9/2015
16/10/2015
18/11/2015
16/12/2015
18/1/2016
17/2/2016
16/3/2016
18/4/2016
18/5/2016
16/6/2016
18/7/2016
17/8/2016
16/9/2016
18/10/2016
17/11/2016

333.169,56
331.859,88

330.545,23
329.105,66
327.780,53

326.390,90
325.055,45
323.655,96

322.368,83
321.018,09
319.720,45
318.475,67
317.052,34
315.796,44
314.420,70
312.925,66
311.652,57
310.091,49
308.694,06
307.179,32
305.882,29
304.357,88
303.049,10
301.679,87
300.250,45
298.924,56
297.484,66
295.985,32
294.641,66
293.025,15
291.509,65
289.988,67
288.514,79
287.035,30
285.654,36
284.112,18
282.615,95
281.165,31
279.606,87
278.093,51
276.523,94
274.948,69
273.467,51
271.930,80
270.338,92
268.839,36
267.333,84
265.773,80
264.207,84
262.587,99

0,551979
0,39309S
0,396147
0,435514
0,402645
0,423951
0,409157
0,430541
0,397683
0,419006
0,404225
0,389335
0,446918
0,396117
0,435641
0,475491
0,406834
0,500904
0,450552
0,490693
0,422238
0,498366
0,430013
0,451817
0,473821
0,441595
0,481693
0,504007
0,453961
0,548637
0,517189
0,521760
0,508255
0,512794
0,481105
0,539878
0,526633
0,513290
0,554279
0,541246
0,564402
0,569661
0,538714
0,561934
0,585400
0,554694
0,560010
0,583552
0,589210
0,613097

1.849,23
1.309,67
1.314,65
1.439,57
1.325,13
1.389,63
1.335,45
1.399,50
1.287,12
1.350,74
1.297,64
1.244,78
1.423,33
1.255,90
1.375,74
1.495,04
1.273,09
1.561,08
1.397,43
1.514,74
1.297,03
1.524,41
1.308,78
1.369,23
1.429,42
1.325,89
1.439,90
1.499,34
1.343,66
1.616,51
1.515,49
1.520,98
1.473,88
1.479,49
1.380,94
1.542,19
1.496,23
1.450,64
1.558,44
1.513,36
1.569,57
1.575,25
1.481,19
1.536,71
1.591,88
1.499,55
1.505,53
1.560,03
1.565,97
1.619,85

727,41
1.266,97
1.261,99
1.137,07
1.251,52
1.187,01
1.241,19
1.177,15
1.289,52
1.225,90
1.279,01
1.331,86
1.153,32
1.320,75
1.200,90
1.081,60
1.303,56
1.015,56
1.179,21
1.061,90
1.279,62
1.052,23
1.267,86
1.207,42
1.147,22
1.250, 75
1.136,74
1.077,30
1.232,99
960,13
1.061,15
1.055,66
1.102,76
1.097,16
1.195,70
1.034,46
1.080,42
1.126,01
1.018,20
1.063,28
1.007,08
1.001,39
1.095,46
1.039,94
984,76
1.077,09
1.071,12
1.016,61
1.010,68
956,79

2.576,65

2.576,65
2.576,65
2.576,65

2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

14/12/2016
14/1/2017
14/2/2017
14/3/2017
14/4/2017
14/5/2017
14/6/2017
14/7/2017
14/8/2017
14/9/2017
14/10/2017
14/11/2017
14/12/2017
14/1/2018
14/2/2018
14/3/2018
14/4/2018
14/5/2018
14/6/2018
14/7/2018
14/8/2018
14/9/2018
14/10/2018
14/11/2018
14/12/2018
14/1/2019
14/2/2019
14/3/2019
14/4/2019
14/5/2019
14/6/2019
14/7/2019
14/8/2019
14/9/2019
14/10/2019
14/11/2019
14/12/2019
14/1/2020
14/2/2020
14/3/2020
14/4/2020
14/5/2020
14/6/2020
14/7/2020
14/8/2020
14/9/2020
14/10/2020
14/11/2020
14/12/2020
14/1/2021

14/12/2016
16/1/2017
14/2/2017
14/3/2017
17/4/2017
15/5/2017
14/6/2017
14/7/2017
14/8/2017
14/9/2017
16/10/2017
14/11/2017
14/12/2017
15/1/2018
14/2/2018
14/3/2018
16/4/2018
14/5/2018
14/6/2018
16/7/2018
14/8/2018
14/9/2018
15/10/2018
14/11/2018
14/12/2018
14/1/2019
14/2/2019
14/3/2019
15/4/2019
14/5/2019
14/6/2019
15/7/2019
14/8/2019
16/9/2019
14/10/2019
14/11/2019
16/12/2019
14/1/2020
14/2/2020
16/3/2020
14/4/2020
14/5/2020
15/6/2020
14/7/2020
14/8/2020
14/9/2020
14/10/2020
16/11/2020
14/12/2020
14/1/2021

1.059
1.082
1.103
1.121
1.144
1.162
1.184
1.205
1.226
1.248
1.269
1.289
1.310
1.330
1.350
1.370
1.392
1.411
1.433
1.455
1.476
1.498
1.518
1.539
1.560
1.579
1.602
1.620
1.642
1.661
1.684
1.704
1.726
1.749
1.769
1.792
1.813
1.832
1.855
1.874
1.894
1.914
1.935
1.956
1.979
1.999
2.020
2.042
2.062
2.083

16/12/2016
18/1/2017
16/2/2017
16/3/2017
19/4/2017
17/5/2017
19/6/2017
18/7/2017
16/8/2017
18/9/2017
18/10/2017
17/11/2017
18/12/2017
17/1/2018
16/2/2018
16/3/2018
18/4/2018
16/5/2018
18/6/2018
18/7/2018
16/8/2018
18/9/2018
17/10/2018
19/11/2018
18/12/2018
16/1/2019
18/2/2019
18/3/2019
17/4/2019
16/5/2019
18/6/2019
17/7/2019
16/8/2019
18/9/2019
16/10/2019
19/11/2019
18/12/2019
16/1/2020
18/2/2020
18/3/2020
16/4/2020
18/5/2020
17/6/2020
16/7/2020
18/8/2020
16/9/2020
16/10/2020
18/11/2020
16/12/2020
18/1/2021

261.009,91
259.520,55
257.930,81
256.194,67
254.685,25
252.938,53
251.369,65
249.748,91
248.122,01
246.533,94
244.894,81
243.205,02
241.553,23
239.851,33
238.143,28
236.429,04
234.794,38
233.025,42
231.377,20
229.722,42
228.019,36
226.351,19
224.594,25
222.871,68
221.142,57
219.326,65
217.663,66
215.796,30
214.079,43
212.239,22
210.546,70
208.732,52
206.987,51
205.273,12
203.439,84
201.710,66
199.901,08
198.012,09
196.260,31
194.358,79
192.485,99
190.606,41
188.754,60
186.895,74
185.097,65
183.191,31
181.311,30
179.457,04
177.530,27
175.628,74

0,600972
0,570613
0,612570
0,673103
0,589167
0,685834
0,620262
0,644764
0,651416
0,640036
0,664870
0,690007
0,679176
0,704562
0,712131
0,719836
0,691395
0,753406
0,707313
0,715190
0,741356
0,731589
0,776203
0,766967
0,775834
0,821152
0,758228
0,857910
0,795595
0,859594
0,797459
0,861651
0,836002
0,828261
0,893091
0,849969
0,897119
0,944962
0,884686
0,968873
0,963579
0,976478
0,971537
0,984799
0,962084
1,029910
1,026255
1,022695
1,073664
1,071106

1.578,08
1.489,36
1.589,75
1.736,14
1.509,41
1.746,72
1.568,88
1.620,74
1.626,90
1.588,07
1.639,13
1.689,79
1.651,79
1.701,89
1.708,06
1.714,24
1.634,66
1.768,95
1.648,22
1.654,79
1.703,06
1.668,16
1.756,94
1.722,56
1.729,11
1.815,92
1.663,00
1.867,36
1.716,86
1.840,21
1.692,52
1.814,18
1.745,01
1.714,40
1.833,28
1.729,18
1.809,58
1.888,99
1.751,79
1.901,51
1.872,80
1.879,58
1.851,81
1.858,85
1.798,09
1.906,34
1.880,01
1.854,26
1.926,77
1.901,54

998,56
1.087,29
986,90
840,50
1.067,23
829,93
1.007,76
955,90
949,74
988,57
937,51
886,85
924,86
874,75
868,59
862,40
941,99
807,69
928,43
921,86
873,58
908,48
819,70
854,08
847,53
760,73
913,65
709,29
859,78
736,43
884,13
762,47
831,64
862,25
743,37
847,47
767,06
687,66
824,86
675,13
703,84
697,06
724,83
717,79
778,55
670,31
696,64
722,39
649,88
675, 11

2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65

70

1UºOFICIAL DE REGISTRO DE
TITULO$ EDOCUMENTOS DA CAPITAL-SP

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

14/2/2021
14/3/2[1/_1
14/4/2021
14/5/2021
14/6/2021
14/7/2021
14/8/2021
14/9/2021
14/10/2021
14/11/2021
14/12/2021
14/1/2022
14/2/2022
14/3/2022
14/4/2022
14/5/2022
14/6/2022
14/7/2022
14/8/2022
14/9/2022
14/10/2022
14/11/2022
14/12/2022
14/1/2023
14/2/2023
14/3/2023
14/4/2023
14/5/2023
14/6/2023
14/7/2023
14/8/2023
14/9/2023
14/10/2023
14/11/2023
14/12/2023
14/1/2024
14/2/2024
14/3/2024
14/4/2024
14/5/2024
14/6/2024
14/7/2024
14/8/2024
14/9/2024
14/10/2024
14/11/2024
14/12/2024
14/1/2025
14/2/2025
14/3/2025

17/2/2021
15/3/2021
14/4/2021
14/5/2021
14/6/2021
14/7/2021
16/8/2021
14/9/2021
14/10/2021
16/11/2021
14/12/2021
14/1/2022
14/2/2022
14/3/2022
14/4/2022
16/5/2022
14/6/2022
14/7/2022
15/8/2022
14/9/2022
14/10/2022
14/11/2022
14/12/2022
16/1/2023
14/2/2023
14/3/2023
14/4/2023
15/5/2023
14/6/2023
14/7/2023
14/8/2023
14/9/2023
16/10/2023
14/11/2023
14/12/2023
15/1/2024
14/2/2024
14/3/2024
15/4/2024
14/5/2024
14/6/2024
15/7/2024
14/8/2024
16/9/2024
14/10/2024
14/11/2024
16/12/2024
14/1/2025
14/2/2025
14/3/2025

2.105
2.123
2.144
2.165
2.185
2.207
2.230
2.250
2.271
2.292
2.312
2.335
2.356
2.374
2.397
2.417
2.438
2.459
2.481
2.502
2.523
2.543
2.564
2.587
2.608
2.626
2.648
2.667
2.688
2.710
2.731
2.753
2.774
2.794
2.815
2.835
2.855
2.876
2.897
2.917
2.939
2.960
2.982
3.005
3.025
3.048
3.069
3.088
3.111
3.129

19/2/2021
17/3/2021
16/4/2021
18/5/2021
16/6/2021
16/7/2021
18/8/2021
16/9/2021
18/10/2021
18/11/2021
16/12/2021
18/1/2022
16/2/2022
16/3/2022
19/4/2022
18/5/2022
17/6/2022
18/7/2022
17/8/2022
16/9/2022
18/10/2022
17/11/2022
16/12/2022
18/1/2023
16/2/2023
16/3/2023
18/4/2023
17/5/2023
16/6/2023
18/7/2023
16/8/2023
18/9/2023
18/10/2023
17/11/2023
18/12/2023
17/1/2024
16/2/2024
18/3/2024
17/4/2024
16/5/2024
18/6/2024
17/7/2024
16/8/2024
18/9/2024
16/10/2024
19/11/2024
18/12/2024
16/1/2025
18/2/2025
18/3/2025

173.751,83
171.741,38
169.817,83
167.886,96
165.918,30
164.002,71
162.109,25
160.119,66
158.151,91
156.176,69
154.165,61
152.231,17
150.233,43
148.146,34
146.186,83
144.139,58
142.111,06
140.074,83
138.056,28
136.004,63
133.945,18
131.853,59
129.778,36
127.742,33
125.651,46
123.484,26
121.399,61
119.240,57
117.117,37
115.007,35
112.868,05
110.741,09
108.585,57
106.402,15
104.230,13
102.030,94
99.823,78
97.626,74
95.421,35
93.190,26
90.984,90
88.754,25
86.531,22
84.315,04
82.043,73
79.808,85
77.535,70
75.225,77
72.962,49
70.623,60

1,068676
1,157082
1,120028
1,137022
1,172614
1,154538
1,154529
1,227314
1,228922
1,248944
1,287691
1,254779
1,312310
1,389231
1,322687
1,400434
1,407327
1,432844
1,441056
1,486096
1,514251
1,561521
1,573894
1,568851
1,636788
1,724766
1,688197
1,778452
1,780603
1,801633
1,860141
1,884462
1,946452
2,010781
2,041334
2,109938
2,163222
2,200917
2,259006
2,338147
2,366509
2,451672
2,504703
2,561138
2,693839
2,724008
2,848245
2,979176
3,008648
3,205604

1.876,90
2.010,45
1.923,55
1.930,87
1.968,67
1.915,59
1.893,46
1.989,59
1.967,75
1.975,23
2.011,07
1.934,44
1.997,74
2.087,09
1.959,51
2.047,25
2.028,52
2.036,23
2.018,56
2.051,65
2.059,45
2.091,58
2.075,24
2.036,03
2.090,87
2.167,19
2.084,66
2.159,03
2.123,20
2.110,03
2.139,30
2.126,96
2.155,52
2.183,42
2.172,02
2.199,19
2.207,16
2.197,04
2.205,39
2.231,09
2.205,36
2.230,65
2.223,03
2.216,18
2.271,31
2.234,88
2.273,15
2.309,92
2.263,28
2.338,89

699,74
566,20
653,09
645,78
607,98
661,06
683,19
587,06
608,90
601,42
565,57
642,21
578,90
489,56
617,13
529,40
548,13
540,42
558,09
525,00
517,20
485,06
501,41
540,62
485,78
409,45
491,99
417,61
453,45
466,62
437,35
449,69
421,12
393,23
404,62
377,46
369,49
379,61
371,25
345,56
371,29
346,00
353,62
360,46
305,34
341,77
303,50
266,72
313,37
237,76

2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
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151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

171
173
174
175
176
177
178
179

14/4/2025
14/5/2025
14/6/2025
14/7/2025
14/8/2025
14/9/2025
14/10/2025
14/11/2025
14/12/2025
14/1/2026
14/2/2026
14/3/2026
14/4/2026
14/5/2026
14/6/2026
14/7/2026
14/8/2016
14/9/2026
14/10/2026
14/11/2026
14/12/2026
14/1/2027
14/2/2027
14/3/2017
14/4/2027
14/5/2027
14/6/2027
14/7/2027
14/8/2017

14/4/2[J/_5
14/5/2025
16/6/2025
14/7/2025
14/8/2025
15/9/2025
14/10/2025
14/11/2025
15/12/2025
14/1/2026
18/1/2026
16/3/2016
14/4/2026
14/5/2026
15/6/2026
14/7/1026
14/8/2026
14/9/2[J/_6
14/10/2016
16/11/2026
14/11/1026
14/1/2027
15/2/2027
15/3/2027
14/4/2027
14/5/2017
14/6/2027
14/7/2027
16/8/2027

3.150
3.169
3.192
3.211
3.234
3.256
3.277
3,300
3.321
3.341
3.364
3.382
3.402
3.422
3.443
3.464
3.487
3.507
3.528
3.550
3.570
3.591
3.611
3.631
3.651
3.673
3.693
3.715
3.738

16/4/2025
16/5/2025
18/6/2025
16/7/2025
18/8/2025
17/9/2025
16/10/2025
18/11/2015
17/12/2025
16/1/1026
20/2/2026
18/3/2016
16/4/2026
18/5/2026
17/6/2016
16/7/2016
18/8/2016
16/9/2026
16/10/2026
18/11/2026
16/11/2026
18/1/2027
17/2/2027
17/3/2027
16/4/2027
18/5/2027
16/6/2027
16/7/1027
18/8/2027

68.315,52
65.973,88
63.672,06
61.314,45
58.993,22
56.651,61
54.290,40
51.939,91
49.560,78
47.163,61
44.783,43
42.352,71
39.929,44
37.497,39
35.063,34
32.610,03
30.179,27
27.711,91
25.240,65
11.764,56
20.270,35
17.770,79
15.258,50
12.737,10
10.208,89
7.671,07
5.122,20
2.565,96

-

3,268144
3,427687
3,488986
3,702748
3,785779
3,%9279
4,167955
4,329476
4,580546
4,836828
5,046641
5,427709
5,711647
6,090865
6,491260
6,968274
7,482404
8,175670
8,917701
9,809905
10,956543
12,331133
14,137107
16,524507
19,849185
24,858971
33,117035
49,905128
100,000000

2.308,08
2.341,64
2.301,82
2,357,62
2.321,23
2.341,61
2.361,21
2,350,49
2.379,13
2.397,17
2.380,18
2.430,71
2.423,27
2.432,05
2.434,05
1.443,31
2.440,76
2.467,36
1.471,27
2.476,08
1.494,21
2.499,56
2.512,29
2.521,39
2.528,21
1.537,83
2.548,87
2.556,24
2.565,96

268,57
235,00
274,83
219,03
255,42
235,04
215,43
226,16
197,52
179,48
196,47
145,93
153,37
144,60
142,59
133,34
135,89
109,29
105,38
100,56
82,44
77,08
64,35
55,26
48,44
38,82
27,78
20,41
10,69

2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
1.576,65
2.576,65
2,576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
1.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
1.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
2.576,65
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