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TERMo DE SEcuRrrtztçÁo DE DrRErros CR.EDrróRros Do Acnoreeócro
pARA EurssÃo oe Cenrrrrcnoos DE REcEBÍvers oo Acnonecócro

DAs 1a e 2" SÉnres oeL7" EmrssÃo oa Gme Acno Secunrrrzaoona S.A.

Pelo presente instrumento pafticular, as partes:

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.4., companhia securitizadora, com sede na Cidade
de são Paulo, Estado de são Paulo, na Rua Min. lesuíno cardoso, 633, go andar, cEp
04544-05t, inscrita no cNPJ/MF sob o n,o 14.876.090/0001-93 e com registro de
companhia aberta perante a CVM sob o n,o 22.764, neste ato representada na forma
de seu estatuto social ("Emissora" ou "securitizadora"); e

PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E vALoREs MoBILTÁnTos
LTDA., instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n.o 3.900,
10o andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 67.030.395 /OOOL-46, neste ato representada
na forma do seu contrato social ("Agente Fiduciário", sendo a Emissora e o Agente
Fiduciário referidos em conjunto como .E1ECS" e individualmente e indistintamente
como "Parte");

firmam o presente Termo de Securitização de acordo com o artigo 40 da Lei n.o
LL.O76, conforme definido abaixo, bem como em consonância com o estatuto social
da Emissora, para formalizar a securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio e
a correspondente emissão de certificados de recebíveis do agronegócio pela Emissora,
de acordo com as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DAs DEFINIçõES

1.1. Para os fins deste instrumento, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo
daquelas que forem estabelecidas ao longo do presente:

significa a MooDy's AmÉnrca LATTNA LrDA., com sede na

Cidade de São Paulo, Estado São Paulo, na Av. Nações
Unidas, 12.551, 160 andar, conjunto 1601, Chácara ltaim,

"Agência de classificação de cEP 04578-000, inscrita no cNpJ/MF sob o n.o
Risco" 02.101.919/0001.05, ou sua substituta nos termos deste

Termo de Securitização, contratada pela Emissora e
responsável pela classificação e atualização trimestral dos
relatórios de classificação de risco dos CRA;
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"Agente de Cobranca

Extrajudicial"

"Agente de Formalização e

Cobranca Judicial"

"Aoentes de Formalização e

e.eDre-nsa"

" Agcntc-Ese.rit u-rêd o.r ",

"Agente Reoistrador",

"Custodiante" ou

" Escriturador", conforme o
caso:

significa a GnrlSenv AssEssoRrA Frrarcerna Lron., com

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua

Min. lesuíno Cardoso, 633, 80 andar, CEP O4544-O5t,
inscrita no CNPI/MF n.o L2.62L.628/0001-93, responsável
pela gestão dos recebíveis dos Créditos do Agronegócio.

significa o LucHEsI ADvoGADos, sociedade de advogados

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

Avenida Francisco Matarazzo, n.o 1500, 16o andar, torre
Nova York, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o

03.873.308/0001-30, responsável pela formalização dos

Direitos Creditórios do Agronegócio e dos Direitos

Creditórios do Agronegócio Adicionais, bem como pela

cobrança judicial dos Créditos do Agronegócio

Inadimplidos.

significam conjuntamente o Agente de Formalização e

Cobrança ludicial e o Agente de Cobrança Extrajudicial,
quando referidos conju ntamente.

significa a PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.,
sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10o

andar, inscrita no CNPUMF sob n.o 00.806.535/0001-54.

"Agente Fiduciário"

"Amortização

Extraordinária"

*AN.EI.U"

r\Ancxos,"

significa a PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE

TÍTULos E vALoREs MoBrLrÁRros LTDA., conforme
qualificada no preâmbulo deste Termo de Securitização.

significa a amortização extraordinária parcial dos CRA, na

ocorrência das hipóteses previstas neste Termo de

Securitização, que deverá respeitar o disposto no item

5.1.13.1 e seguintes deste Termo de Securitização.

significa a Associação Brasileira das Entidades dos

Mercados Financeiro e de Capitais.

significam os anexos ao presente Termo de Securiti:

cujos termos são parte integrante e complementar
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"Apl icações Fi na nceiras"

"Apólice de Seguro"

"Assembleia de Titulares de

CRA"

Termo de Securitizaçáo, para todos os fins e efeitos de

direito.

significam as aplicações financeiras realizadas nos termos
da Cláusula 5.3 deste Termo de Securitização, com liquidez
diária e que deverão obrigatoriamente corresponder a

investimentos em (i) títulos federais pós-fixados e

indexados a Taxa SELIC de emissão do Tesouro Nacional

ou do BACEN e/ou quotas de fundo(s) de investimento da

classe renda fixa, de perfil conservador, que tenha(m)
seu(s) patrimônio(s) alocado(s) exclusivamente em títulos
federais pós-fixados e indexados a Taxa SELIC de emissão
do Tesouro Nacional ou do BACEN; e (ii) Certificados de

Depósito Bancário emitidos ou operações compromissadas
pós-fixados e indexados à Taxa DI.

significa a apólice de seguro n.o 6733 0762, contratada
pela Emissora junto à AIG INSUMNCE COMPANY OF

CANADA pelo período iniciado na Data de Emissão e findo
na Data de Vencimento dos CRA, que tem como objetivo o
pagamento de eventual indenização à Emissora, na

condição de beneficiárias da Apólice de Seguro, de forma
a assegurar o pagamento dos CRA Seniores até o Limite
de Cobertura. A Apólice de Seguro contará com um
resseguro da Resseguradora, nos termos do Contrato de
Resseguro.

significa a assembleia geral de titulares de CRA em
Circulação, realizada na forma da Cláusula Quatorze deste
Termo de Securitização.

"Assembleia de Titulares de

CRA Subordinados"

a assembleia geral de Titulares de CRA Subordinados,
realizada na forma da Cláusula 14.72 deste Termo de
Securitização.

significa a PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes, sociedade com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco
Matarazzo, L4OO, 90 e 10o andares, inscrita no CNPJ/MF

sob o n.o 61.562.LI2/OOOL.2O, ou outra que venha a ser
contratada pela Emissora para fins da Oferta Restrita.
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"Banco Liouidante"

"BM&FBOVESPA"

"Boletos de Cobranca"

r'!.Brasj!"

"Caoacidade de Aquisição"

significa o Banco Central do Brasil.

significa o Banco Bradesco S.A., instituição financeira

inscrita no CNPUMF sob o n.o 60.746.948/0001-12, com

sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo

Administrativo denominado "Cidade de Deus", s/n.o, Vila

Yara, contratado pela Emissora para operacionalizar o

pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos
pela Emissora aos Titulares de CRA, liquidados por meio

da CETIP, nos termos aqui previstos.

significa a BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES,

MERCADORIAS E FUTUROS, sociedade anônima de

capital abefto, inscrita no CNPI/MF sob o n.o

09.346.601/OOOL-ZS, com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Praça Antônio Prado, no 48, 70

andar, Centro.

significa(m) o(s) boleto(s) emitido(s) pelo Prestador de

Serviços de Cobrança ao(s) Devedor(es) para pagamento

das Operações de Compra e Venda, nos termos do

Contrato de Cobrança Bancária.

significa a República Federativa do Brasil.

significa o montante, em moeda corrente nacional, disponível

no Patrimônio Separado, inclusive os valores decorrentes de

Aplicações Financeiras, não comprometido com o pagamento

de exigibilidades da Emissora com recursos do Patrimônio

Separado, nos termos deste Termo de Securitização, para a

aquisição de Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais,

deduzidos os recursos estimados pela Emissora para os

pagamentos e provisionamentos descritos no Relatório de

Capacidade de Aquisição.

significam os Certificados de Direitos Creditórios do

Agronegócio vinculados, a título de garantia, aos Contratos
de Compra e Venda e respectivas Notas Fiscais Eletrônicas,

cujos lastros serão equivalentes, em conjunto, a, no

mínimo, L3Oo/o (cento e trinta por cento) do seu valor.
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significa a GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.,
"cessionária" ou "Emissora" conforme qualificada no preâmbulo deste Termo de
ou "Securitizadora" Securitização.

"Cedente" ou "Mosaic"

"CETIP"

"Cessão de Direitos

Creditórios"

"Cessões Adicionais"

"Chave de Acesso

Eletrônico"

significa a MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.,
sociedade empresaria limitada, com sede na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Roque petroni Junior,
n.o 999, andares 14 e 15, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o

61.156.501/0001-56, originadora e cedente dos Direitos
Creditórios do Agronegócio.

significa a CETIP S.A. Mercados Organizados,
instituição devidamente autorizada pelo Banco Central do
Brasil para prestação de serviços de custódia de ativos
escriturais e liquidação financeira, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
República do Chile, n.o 230, 11o andar, CEp 20031-170,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 09.358.105/0001-91.

significam, em conjunto, a Primeira Cessão e as Cessões
Adicionais, formalizadas no âmbito do Contrato de Cessão,
do Primeiro Termo de Cessão e a serem formalizadas por
meio dos Termos de Cessão de Direitos Creditórios do
Agronegócio Adicionais.

significa a promessa de cessão, pela Cedente à Emissora,
de forma irrevogável e irretratável, em regime de melhores
esforços, de Direitos Creditórios do Agronegócio
Adicionais, livres e desembaraçados de quaisquer ônus,
que será formalizada por meio de assinatura do Termo de
Cessão dos Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais,
mediante o pagamento pela Emissora, à Cedente, do Valor
de Cessão, com os recursos disponíveis na Conta
Centralizadora em razão do pagamento dos Créditos do
Agronegócio, desde que sejam observados os Critérios de
Elegibilidade, a Capacidade de Aquisição e os demais
termos e condições previstos no Contrato de Cessão.

significa a chave de acesso eletrônico correspondente a

cada Nota Fiscal Eletrônica disponibilizada pela Cedente q
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"Clientes Eleoíveis"

*CMN'

"CNPJ/MF"

"Código Civil"

"Códiçro do Cliente"

"Colocação Privada"

"Condicões Dara

Renovação"

que faculta à Emissora e aos Agentes de Formalização e
Cobrança acessar o sítio da Secretaria de Fazenda
Estadual ou, subsidiariamente, o ambiente eletrônico
nacional disponibilizado pela Receita Federal do Brasil,
para consultar as Notas Fiscais Eletrônicas que se
encontra m armazenadas eletronicamente.

significam os Devedores que atendam aos Critérios de
Elegibilidade e que atendam aos procedimentos descritos
na Cláusula 3.6 do Contrato de Cessão, cujos recebíveis
decorrentes das Operações de Compra e Venda foram e ou
possam vir a ser objeto de cessão por conta de Direitos
Creditórios do Agronegócio e Direitos Creditórios do
Agronegócio Adicionais.

significa o Conselho Monetário Nacional.

significa o Cadastro Nacional da pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda.

significa a Lei n.o tO.4O6, de 10 de janeiro de 2002,
conforme alterada.

significam os códigos únicos e individuais representativos
de cada Cliente Elegível para fins de verificação dos
Critérios de Elegibilidade, conforme previsto no Contrato
de Cessão.

significa a colocação privada dos CRA Subordinados para a
Cedente, os quais serão equivalentes a, na Data de
Emissão, L5o/o (quinze por cento) do Valor Total da
Emissão.

significa a verificação das seguintes condições pela
Cessionária, na Data de Aquisição: (i) a formalização e
cessão de novos Direitos Creditórios do Agronegócio
Adicionais, até as respectivas Datas de Aquisição; (ii) a
vigência e validade da Apólice de Seguro, e do Limite de
Cobertura; (iii) a existência de Capacidade de Aquisição;
(iv) a verificação dos Critérios de Elegibilidade; (v) o saldo
dos Créditos do Agronegócio pagos diretamente à Cedente
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"Conta Autorizada da

Cedente"

"Conta Centralizadora"

e ainda não repassado à Cessionária, até as respectivas
Datas de Aquisição, não seja superior à 5olo (cinco por
cento) do valor dos CRA, (vi) a observância do percentual

máximo da Razão de Inadimplência I; (vii) o somatório
dos Contratos de Compra e Venda Não Performados e dos
valores equivalentes a Devolução do Preço devidos pela

Cedente seja equivalente, a qualquer tempo, a até 19olo

(dezenove por cento) do valor total dos Créditos do
Agronegócio ou R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de
reais), o que for menor; (viii) nas situações previstas na

Cláusula 8.2.2.4 deste Termo de Securitização; (ix) que
as obrigações pecuniárias e/ou não pecuniárias da
Emissora, Agente Fiduciário, Custodiante, Cedente e dos
Agentes de Formalização e Cobrança relativas à Emissão
estejam adimplentes, e (x) a Razão de pagamentos seja:
(a) igual ou inferior a 5Oo/o (cinquenta por cento) durante
o primeiro ano da Emissão; (b) igual ou inferior a 4Oo/o

(quarenta por cento) durante o segundo ano da Emissão,
e (c) igual ou inferior a 30% (trinta por cento) durante o
terceiro ano da Emissão, observado o disposto na Cláusula

- do Termo de Securitização. Caso uma ou mais das
Condições para Renovação não sejam observadas até a

Data Limite de Aquisição de Direitos Creditórios do
Agronegócio Adicionais, os recursos serão utilizados para
Amortização Extraordinária dos CRA Seniores, conforme
previsto na Cláusula 3.3 do Contrato de Cessão.

significa a conta corrente de no 13000005-4, na agência
2L82 no Banco Santander (033), de titularidade da
Cedente, em que serão realizados todos os pagamentos
devidos à Cedente relativos ao Valor de Cessão.

significa a conta corrente de titularidade da Emissora
mantida junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., sob o n.o
13078158-9 e agência 227t, movimentada
exclusivamente pela Emissora, na qual serão depositados
(i) os valores referentes à integralização dos CRA; (ii) os
recursos do Fundo de Despesas, enquanto não investidos
em Aplicações Financeiras; (iii) os pagamentos relativos
aos Créditos do Agronegócio até o pagamento integral de
todas as obrigações relacionadas aos CRA; (iv) os recursos
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"Contrato de Banco

.!jj].@tc"

"Contrato de Cessão de

Resseguro"

"Contrato de Cobrança

.@"

pagos pela Cedente a título de Valor de Recompra dos

Créditos do Agronegócio e/ou Valor de Recompra dos

Créditos do Agronegócio Inadimplidos, Valor de Resolução

e/ou Devolução do Preço; (v) os valores eventualmente
recebidos em razão da celebração, pela Emissora, de

Contrato de Opção DI; (vi) os recursos depositados

oriundos da execução dos Créditos do Agronegócio; (vii)
o pagamento de qualquer indenização pela Seguradora,

(viii) quaisquer outros recursos legitimamente recebidos

relacionados à Emissão e ao Contrato de Cessão, e (ix) os

recursos do Fundo de Provisionamento de Juros, enquanto

não investidos em Aplicações Financeiras, os quais, em

conjunto, farão parte do Patrimônio Separado.

significa o Instrumento Pafticular de Contrato de Prestação

de Serviços de Banco Liquidante, celebrado entre a

Cessionária e o Banco Liquidante para fins de prestação de

serviços de Banco Liquidante na CETIP.

significa o "Contrato de Cessão, Promessa de Cessão e

Aquisição de Direitos Creditórios do Agronegócio e Outras

Avenças", celebrado em 21 de março de 20L7, entre a

Emissora, a Cedente e, como intervenientes anuentes, os

Agentes de Formalização e Cobrança, por meio do qual a

Cedente prometeu ceder à Emissora: (i) os Direitos

Creditórios do Agronegócio, no âmbito da Primeira Cessão;

e (ii) os Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais, no

âmbito das Cessões Adicionais;

significa o contrato pelo qual o Contrato de Resseguro será

cedido pela Seguradora em favor da Emissora, de forma a

assegurar o pagamento dos CM Sênior até o Limite de

Cobertura, caso a Seguradora não consiga honrar com

suas obrigações nos termos da Apólice de Seguro.

significa o"Contrato de Prestação de Serviço de Cobrança

Bancária", celebrado em 19 de novembro de 2016, entre
a Emissora, o Agente de Cobrança Extrajudicial e o

Prestador de Serviços de Cobrança em que estabelece a
função do Prestador de Serviços de Cobrança em prestar

serviços de cobrança bancária dos Direitos Creditórios do
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"@
Extraiudicial"

"@
yenda"

Agronegócio, o que compreenderá, dentre outras

atribuições, a disponibilização do acesso ao Agente de

Cobrança Extrajudicial ao sistema que contém todas as

informações relativas aos Boletos de Cobrança, para que

o Agente de Cobrança Extrajudicial encaminhe, em nome

da Emissora, os Boletos de Cobrança aos respectivos

Devedores.

significa o"Contrato de Prestação de Serviços de Cobranç
Extrajudicial de Créditos do Agronegócio Inadimplidos e

Outras Avenças", celebrado em 14 de março de 2017,

entre a Emissora, a Cedente, o Agente Fiduciário e o

Agente de Cobrança Extrajudicial, por meio do qual o

Agente de Cobrança Extrajudicial é contratado para

prestação de serviços de cobrança extrajudicial dos

Créditos do Agronegócio Inadimplidos.

significa o contrato de compra e venda de Insumos

celebrado entre os Devedores e a Cedente, por meio do

qual a Cedente obriga-se a entregar Insumos aos

Devedores e os Devedores obrigam-se a adquirir referidos

Insumos em quantidade e valores mínimos pré-

estabelecidos, aos quais encontram-se vinculados,

conforme os Devedores, as Hipotecas, as CPR-F e/ou os

CDCA, a título de garantia, exceto os contratos de compra

e venda de Insumos com prazo de vencimento inferior a

90 (noventa) dias, que não possuem garantia.

significa o Contrato de Compra e Venda sob o qual não

houve a entrega de 100o/o (cem por cento) dos Insumos

pela Cedente aos Devedores, o qual, após 15 (quinze) dias

da data de sua respectiva formalização, passa a ser

irrevogável e irretratável. A soma dos valores dos Créditos

do Agronegócio decorrentes de Contratos de Compra e

Venda Não Performados não poderá, em nenhuma

hipótese, somada à Devolução do Preço, ser superior a

L9o/o (dezenove por cento) do valor total dos Créditos do

Agronegócio ou R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões

de reais), o que for menor.
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"Contrato de Distribuição"

"Contrato de Formalização

e Cobranca Judicial"

"Contratos de Opção DI"

"Contrato de Prestação de

Serviços de Escrituração"

significa o "Contrato de Coordenação, Colocação e

Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do

Agronegócio, sob o Regime de Garantia Firme de

Colocação, da Primeira Série da 17a Emissão da Gaia Agro

Securitizadora 5.A.", celebrado em 14 de março de 2017,

entre a Emissora, os Coordenadores, e a Cedente.

significa o "Contrato de Prestação de Serviços de

Formalização de Direitos Creditórios do Agronegócio e
Cobrança ludicial de Créditos do Agronegócio Inadimplidos

e Outras Avenças", celebrado em 14 de março de 2017,

entre a Emissora, a Cedente, o Agente Fiduciário e o

Agente de Formalização e Cobrança Judicial, por meio do

qual o Agente de Formalização e Cobrança Judicial é

contratado para prestação de serviços de formalização dos

Créditos do Agronegócio e dos Créditos do Agronegócio

Adicionais e cobrança judicial dos Créditos do Agronegócio

Inadimplidos.

significam os contratos de opção de compra sobre índice

de taxa média de Depósitos Interfinanceiros de um dia

negociados na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,

Mercadorias e Futuros com vencimentos mais próximos à

Data X (conforme definida na Cláusula 6.2 do Contrato de

Cessão) e com preço de exercício da opção sendo a mesma

Taxa DI ou Taxa DI Futura utilizada na Taxa de Desconto,

conforme o caso, e determinada no Dia Útil anterior à data

de celebração do Termo de Cessão dos Créditos do

Agronegócio Adicionais para as Cessões Adicionais e em

até 5 (cinco) Dias Úteis antes da Data de Integralização
para a Primeira Cessão, sendo em qualquer caso líquido

como se nenhuma retenção ou dedução de taxa, tributo ou

contribuição fosse realizada (gross-up). Referidos

contratos de opção farão parte do Patrimônio Separado e

servirão exclusivamente para fins de proteção (hedge) de

eventual descasamento entre a Taxa de Desconto pré-

fixada e a taxa variável de Remuneração dos CRA.

significa o "Contrato de Prestação de Serviços de

Escrituração de Agente Escriturador, Agente Registrador,

§)
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"Contrato de Resseguro"

"Coordenador Líder"

"@dg.re.s"

"Coordenadores

Contratados/Pa rtici oa ntes

.E@"

Custodiante e Outras Avenças" , celebrado em 14 de março

de 2Ot7, entre a Emissora e o Escriturador.

significa o contrato de resseguro a ser celebrado entre a

Resseguradora e a Seguradora, para constituição de

resseguro de t00o/o (cem por cento) dos riscos

provenientes da Apólice de Seguro;

significa o BANco BRADEsco BBI S.A., instituição financeira

integrante do sistema de distribuição de valores

mobiliários, com estabelecimento em São Paulo, Estado de

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 3.064, 10o

andar, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o

no 06.27 L.464/ OlO3-43;

significa, em conjunto, (i) o Coordenador Líder; (ii) o BANco

J.P. MoRGltt S.A., instituição financeira integrante do

sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na

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

Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 60t 70 e 10o ao 15o andares,

CEP 04538-905, inscrito no CNPI/MF sob o n.o

33.172.53U0001-98; e (iii) o BANco Srrraruoen (Bnasrl)
S.4., instituição financeira integrante do sistema de

distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente

Juscelino Kubitschek, 2.O4L e 2.235, Bloco A, Vila Olímpia,

CEP 04543-011, inscrito no CNPI/MF sob o n.o

90.400.888 /OOOL-42.

significam as instituições integrantes do sistema de

distribuição de valores mobiliários, que venham a ser

convidadas pelos Coordenadores para participar da Oferta

Restrita apenas para o recebimento de ordens.

significam as cédulas de produto rural financeiras

vinculadas, a título de garantia, aos Contratos de Compra

e Venda e respectivas Notas Fiscais Eletrônicas que serão

objeto do Contrato de Cessão, com garantia cedular
pignoratícia equivalente a, no mínimo, L3Oo/o (cento e

trinta por cento) do seu valor.

,/
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.CRA'

"CRA Seniores"

"CM Subordinados"

"Crédito(s) do

Aoronegócio"

"Créditos do Agronegócio

Adimolentes"

significa os certificados de recebíveis do agronegócio da 1a

(primeira) e 2a (segunda) séries da l7a (décima sétima)

emissão da Emissora, a serem emitidos com lastro nos

Direitos Creditórios do Agronegócio.

significa os CRA que serão ofertados com esforços restritos

no mercado de capitais no âmbito da Instrução CVM n.o

476, nos termos deste Termo de Securitização.

significa os CRA ofeftados privadamente e que a Cedente

irá subscrever, nos termos deste Termo de Securitização

e do Contrato de Cessão.

para fins de constituição de quorum, significa a totalidade

dos CRA em circulação no mercado, excluídos aqueles de

titularidade da Cedente e os que a Emissora possuir em

tesouraria, ou que sejam de propriedade de seus

respectivos controladores ou de qualquer de suas

respectivas controladas, ou coligadas, dos fundos de

investimento administrados por sociedades integrantes do

grupo econômico da Emissora e/ou da Cedente ou que

tenham suas carteiras geridas por sociedades integrantes

do grupo econômico da Emissora e/ou da Cedente, bem

como dos respectivos diretores ou conselheiros e

respectivos cônjuges.

significam os Direitos Creditórios do Agronegócio

adquiridos pela Securitizadora, em razão da cessão, pela

Cedente, conforme descritos e identificados no Anexo I do

Contrato de Cessão. Uma vez adquiridos pela

Securitizadora, por meio da assinatura do Termo de

Cessão dos Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais,

os Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais serão

inseridos na presente definição de Créditos do

Agronegócio.

significam os Créditos do Agronegócio Vencidos e não

pagos pelos Devedores em até 15 (quinze) dias contados

das suas respectivas datas de vencimento ou ainda os

Créditos do Agronegócio que não estejam vencidos.

Jy
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"Créditos do Aoronegócio

Inadimplidos"

"Créditos do Aoroneoócio

Não Performados"

"Créditos do Agronegócio

@.0s"

"Créditos do Agroneoócio

Vencidos"

*CVM'

".Es-dc-&u.isisfu"

significam os Créditos do Agronegócio Vencidos e não

pagos por seus Devedores por prazo superior a 15 (quinze)

dias contados de suas respectivas datas de vencimento.

significam os Créditos do Agronegócio em que há Insumos

não entregues pela Cedente, na forma do respectivo

Contrato de Compra e Venda Não Performado.

significam os Créditos do Agronegócio que tenham sido

devidamente pagos por seus Devedores nas suas

respectivas datas de vencimento ou anteriormente às suas

datas de vencimento, conforme apurado diariamente pelo

Agente de Cobrança Extrajudicial.

significam os Créditos do Agronegócio vencidos e não

pagos pelos Devedores nas respectivas datas de

vencimento.

significam os critérios de elegibilidade utilizados para

seleção dos Direitos Creditórios do Agronegócio, os quais

serão verificados pela Emissora nos termos da Cláusula

4.1 do Contrato de Cessão e Cláusula 4.15 deste Termo de

Securitização.

significa a Comissão de Valores Mobiliários.

significam a data de assinatura do Contrato de Cessão e

cada data de assinatura de um Termo de Cessão dos

Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais, referentes

à aquisição de Direitos Creditórios do Agronegócio e
Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais que

enquadrem-se nos Critérios de Elegibilidade estabelecidos

na Cláusula 4.1 do Contrato de Cessão, em até 1(um) Dia

Útit após o recebimento do referido Termo de Cessão dos

Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais assinado
pela Cedente.

significa a data de emissão dos CRA, qual seja, 23 de

março de de 2OL7.

-\-/

"Data de Emissão"
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"Data de Integralização"

"Data Limite de Aouisição

de Direitos Creditórios do

Agroneqócio Adiciona is"

"Data de Notificação de

Aquisição"

"Datas de Paqamento de

Remuneracão"

significa a data em que irá ocorrer a primeira integralização

dos CRA de cada série.

significa a data limite para aquisição de Direitos Creditórios

do Agronegócio Adicionais pela Cessionária durante o

Período de Revolvência, a qual deverá recair em 60

(sessenta) Oias Úteis (inclusive) após o envio da respectiva

Notificação de Aquisição pela Emissora à Cedente. A Data

Limite de Aquisição de Direitos Creditórios do Agronegócio

Adicionais poderá ser estendida em até 30 (trinta) Dias

Úteis, exclusivamente, quando no fim do prazo de 60

(sessenta) Dias Úteis (inclusive), for verificado a

ocorrência do item (ix) das Condições para Renovação.

significa o 60 (sexto) e o 21o (vigésimo primeiro) dia de

cada mês ou o Dia Útil subsequente, ou quando solicitado

pela Cedente, em que a Cessionária verificará: (i) com

base no Relatório de Recuperação de Crédito preparado

pelo Agente de Cobrança Extrajudicial, quais Créditos do

Agronegócio com data de vencimento anterior à respectiva

data foram devidamente quitados ou inadimplidos; (ii) a

sua respectiva Capacidade de Aquisição nesta data; e (iii)

o volume dos Direitos Creditórios do Agronegócio

Adicionais já cedidos pela Cedente ou decorrentes do

exercício de Opção de Substituição pela Cedente.

significa até 1 (um) Dia Útil contado da data em que se

verificar a Integralização da totalidade dos CM ou da data

de assinatura do Termo de Cessão dos Direitos Creditórios

do Agronegócio Adicionais, conforme o caso.

significa cada data de pagamento da Remuneração dos

CRA Seniores e da Remuneração dos CRA Subordinados,

aos respectivos titulares de CM, conforme Anexo VII ao

presente Termo de Securitização.

significa a data de vencimento dos CRA, correspondente a

42 (quarenta e dois) meses contados da Data de Emissão,

qual seja, 23 de setembro de 2020.
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"Data de Verificação do

.[=undo.!c-Ep.@"

" Despesas"

" DesDesas Extraordinárias"

"Devedores"

" Devedores-Di stri bu idores"

significa cada data de verificação, pela Cessionária, dos

recursos disponíveis no Fundo de Despesas, sempre que a

Emissora enviar uma Notificação de Aquisição à Cedente

ou no caso dos recursos do Fundo de Despesas serem

inferiores à estimativa de despesas dos próximos 2 (dois)

meses.

significam, em conjunto, as Despesas Ordinárias e as

Despesas Extraordinárias.

significam as despesas relativas aos CRA, presentes e

futuras, que deverão ser pagas pela Cessionária, utilizando

recursos do Patrimônio Separado, conforme previstas na

cláusula Quinze deste Termo de Securitização.

significam as despesas relativas aos CRA, presentes e

futuras, que deverão ser pagas pela Cedente, utilizando

recursos do Fundo de Despesas, nos termos da Cláusula

Treze do Contrato de Cessão.

significam os Devedores-Produtores e os Devedores-

Distribuidores, em conjunto.

significam os Devedores de Créditos do Agronegócio

garantidos por Hipotecas.

significam os clientes da Cedente, na qualidade de

produtores rurais, pessoas físicas e/ou jurídicas, que

celebraram as Operações de Compra e Venda com a

Cedente.

significam os clientes da Cedente, na qualidade

distribuidores de produtos ou insumos do agronegócio,

que celebraram as Operações de Compra e Venda com a

Cedente.

N
significa o maior valor entre (i) o Valor de Cessão, pago

pela Emissora à Cedente pela cessão de Créditos do

Agronegócio oriundos de Contratos de Compra e Venda

NãoPerformados,atualizadopelaTaxadeRemuneração
or. .ü t"";;;,latcutaoa em resime; .;;;;;r,r, 
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'Dia Útil"

"Direitos Creditórios do

Agronegócio"

"Direitos Creditórios do

Agroneoócio - Produtores"

"Direitos Creditórios do

Agronegócio -

Dis!.ribujd.s_rs,"

composta, de forma pro rata temporis por Dias Úteis, com

base em um ano de252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias

Úteis, desde a data da respectiva cessão até a data do

efetivo pagamento da Devolução do Preço pela Cedente ou

(ii) o valor de face do respectivo Crédito do Agronegócio

trazido a valor presente por sua respectiva Taxa de

Desconto.

significa qualquer dia que não seja sábado, domingo,

feriado declarado nacional ou dias em que, por qualquer

motivo, não haja expediente bancário na praça em que a

Emissora é sediada ou em âmbito nacional, ressalvados os

casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da

CETIP, hipótese em que somente será considerado Oia Útit

qualquer dia que não seja sábado, domingo ou dia

declarado como feriado nacional.

significam, em conjunto, os Direitos Creditórios do

Agronegócio - Produtores e os Direitos Creditórios do

Agronegócio - Distribuidores, de titularidade da Cedente,

que poderão ser objeto de Cessão de Crédito, nos termos

do Contrato de Cessão.

significam os direitos creditórios de titularidade da

Cedente contra os Devedores-Produtores, decorrentes da

emissão de Nota Fiscal Eletrônica pela Cedente a cada um

dos Devedores-Produtores ou de Contratos de Compra e

Venda, cuja respectiva obrigação é garantida por Hipoteca

e/ou pela emissão, pelo respectivo Devedor-Produtor, de

CPR-F, exceto Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela

Cedente com prazo de vencimento inferior a 90 (noventa)

dias, que não possuem garantia.

significam os direitos creditórios de titularidade da

Cedente contra os Devedores-Distribuidores, decorrentes

da emissão de Nota Fiscal Eletrônica pela Cedente a cada

um dos Devedores-Distribuidores ou de Contratos de

Compra e Venda, cuja respectiva obrigação é garantida

por Hipoteca e/ou pela emissão, pelo respectivo Devedor-

Distribuidor, de CDCA, exceto as Notas Fiscais Eletrônicas

emitidas pela Cedente com prazo de vencimento inferior a

.$

{\

/



"Direitos Creditórios do

Agronegócio Adiciona is"

" Documentos Adiciona is"

".E-u-@IE
@p.r.ú,a!@"

"Documentos da ODeracão"

90 (noventa) dias, que não possuem garantia.

significam os Direitos Creditórios do Agronegócio passíveis

de cessão, emissão ou substituição, após a assinatura do

presente Contrato, observados os Critérios de

Elegibilidade estabelecidos.

significam os documentos adicionais relacionados com os

Créditos do Agronegócio, que não integram a definição de

Documentos Comprobatórios, podendo ser: (i)

comprovante de entrega dos Insumos aos Devedores; ou

(ii) conhecimento de transporte; ou (iii) outro documento

que possa instruir a ação judicial e/ou o processo de

análise de sinistro pela Seguradora para pagamento da

indenização do Seguro, inclusive, sem limitação, registros

contábeis, declaração dos Devedores e outros que venham

a ser solicitados.

Significam, conforme o caso, (1) (i) as Notas Fiscais

Eletrônicas, essa última por meio dos arquivos contendo

as Chaves de Acesso Eletrônico das Notas Fiscais

Eletrônicas fornecidas pela Cedente, que se encontram

armazenadas eletronicamente em sistema próprio da

Secretaria da Fazenda Estadual e Receita Federal, nos

termos da legislação vigente; e (ii) os originais dos

Contratos de Compra e Venda e suas respectivas

Hipotecas, CPR-F e/ou CDCA em garantia, devidamente

registradas, conforme aplicável; e (2) os Contratos de

Compra e Venda Não Performados.

significam (i) os Documentos Comprobatórios; (ii) o Termo

de Securitização; (iii) o Contrato de Formalização e

Cobrança ludicial; (iv) o Contrato de Cobrança

Extrajudicial; (v) o Contrato de Banco Liquidante; (vi) o

Contrato de Cobrança Bancária; (vii) o Contrato de

Prestação de Serviços de Escrituração; (viii) os boletins de

subscrição dos CRA; (ix) os Documentos Adicionais; (x) a

Apólice de Seguro; (xi) Contrato de Distribuição; (xii)

Contrato de Resseguro; e (xiii) Contrato de Cessão de

Resseguro.
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\\Enoi@"

"@
.I1evolvê.n.ç!a"

"Eventos de Liouidação do

Patrimônio Separado"

significa a presente emissão dos CRA da 1a (primeira) e 2a

(segunda) séries da 17a 1décima sétima) emissão da

Emissora.

significa a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores

Independentes, sociedade com sede na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Chucri Zaidan,

t24O, 40 ao 12o andares, inscrita no CNPI/MF sob o n.o

49.928.56710001.11 ou outra que venha a ser contratada

pela Emissora para fins da Oferta Restrita.

Significam os eventos que interrompem, definitivamente,

a aquisição dos Direitos Creditórios do Agronegócio

Adicionais pela Cessionária, quais sejam: (i) a resilição,

por qualquer motivo, do Contrato de Cessão; (ii) a

comunicação à Seguradora da ocorrência de um sinistro,

nos termos da Apólice de Seguro; (iii) a efetivação de

quaisquer Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado

que impliquem na liquidação do Patrimônio Separado,

conforme definido na Cláusula Dez deste Termo de

Securitização; (iv) a não observância da Razão de

Inadimplência II, a qualquer momento; (v) o somatório

dos pagamentos dos Créditos do Agronegócio realizados

pelos Devedores diretamente à Cedente, nos 6 (seis)

meses imediatamente anteriores à Data de Notificação de

Aquisição, e não repassados à Cessionária dentro de 5
(cinco) Oias Úteis contados do pagamento, seja igual ou

superior a 5olo (cinco por cento) do valor dos CRA; (vi) o
não pagamento de Remuneração dos CRA Seniores em

duas Datas de Pagamento de Remuneração; e (vii) caso,

conforme apuração a ser realizada pela Emissora em cada

Data de Notificação, o montante total dos Créditos do

Agronegócio Inadimplidos seja superior a !5o/o (quinze por

cento) do valor total dos Créditos do Agronegócio

adquiridos pela Emissora, considerando os respectivos

valores de face.

significam os eventos que ensejarão a liquidação do

Patrimônio Separado, conforme definidos na Cláusula Dez

deste Termo de Securitização.
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" E-u-n-Glgic-D.cspcsas "

"@
Elsrqs"

"Grau Máximo de

Investimento Aplicável"

"GruDo de Clientes"

significa o fundo a ser constituído na Conta Centralizadora

na Data de Integralização, e recomposto sempre que

necessário, para fazer frente aos pagamentos das (i)

Despesas Ordinárias estimadas para (a) cada período de 6

(seis) meses ou (b) o período correspondente ao prazo

médio ponderado de vencimento dos Créditos do

Agronegócio, o que for maior, em qualquer caso contados

de cada Data de Verificação do Fundo de Despesas, e (ii)

das Despesas Extraordinárias, no valor de até

R$5O.OOO,O0 (cinquenta mil reais), nos termos da Cláusula

Oitava deste Termo de Securitização e na Cláusula Treze

do Contrato de Cessão, os quais, enquanto não utilizados

para o pagamento das Despesas, serão aplicados nas

Aplicações Fina nceiras.

significa o fundo de provisionamento de juros mantido na

Conta Centralizadora para o pagamento imediatamente

subsequente da Remuneração dos CRA Seniores, nas

Datas de Pagamento de Remuneração, cujos recursos,

enquanto disponíveis para o pagamento de juros, deverão

ser investidos em Aplicações Financeiras. O montante

deste fundo será calculado de acordo com a Cláusula

Oitava deste Termo de Securitização.

significa o maior rating, em escala local, emitido pela

Agência de Classificação de Risco, de tempos em tempos,

para cada uma das Instituições Financeiras Autorizadas.

significam os Clientes Elegíveis representados pelo Código

do Cliente constante na lista de Clientes Elegíveis, que

apresentem, pelo menos, uma das seguintes

características: (i) existência de sócios em comum; (ii)

CNPJ/MF com a mesma raiz; (iii) um Devedor que tenha

avalizado o risco de crédito de outro Devedor; ou (iv)

compartilhamento do mesmo limite de crédito concedido

pela Cedente;

significam as hipotecas que garantem os Contratos de

Compra e Venda e/ou as Notas Fiscais Eletrônicas objeto

do Contrato de Cessão, bem como garantem outras

operações entre os Devedores Hipotecários e a Cedente,
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as quais poderão ser compartilhadas entre Cedente e

Cessionária, nos termos da Cláusula 16 do Contrato de

Cessão.

Nr@" 
:5:ff:":H;;"::T::?ifi#"T"ffi'i1:?n.jo'-''

significa o Banco do Brasil, o Banco Bradesco, o Banco

"Instituições Financeiras ltii,: ? 31"co 
santander (Brasil) s'A' ou qualquer outra

Autorizadas,, 
: 

ffi:Ilf:.J:ff:n,:'" 
oo"o'ça o Grau Máximo de

significa a Instrução CVM n.o 4t4, de 30 de dezembro de

"Instrução CVM n.o 414" 2004, conforme alterada.

significa a Instrução CVM n.o 476, de 16 de janeiro de

"Instrucão CVM n.o 476" 2009, conforme alterada;

significa a Instrução CVM n.o 539, de 22 de janeiro de

"Instrucão CVM n.o 539" 2002, conforme alterada.

significa a Instrução CVM n.o 541, de 20 de dezembro de

"Instrução CVM n.o 541" 20L3, conforme alterada.

significa a Instrução CVM n.o 554, de L7 de dezembro de

"Instrucão CVM n.o 554" 2014, conforme alterada.

significa a Instrução CVM n.o 583, de 20 de dezembro de

"@" 2016, conforme alterada.

significam os fertilizantes fabricados pela Cedente e

"Insumos" comercializados com os Devedores.

significam os Investidores Qualificados e os Investidores

"Investidores" Profissionais, quando referidos em conjunto.

os investidores profissionais, assim definidos nos termos

..@,,doartigo9o-AdaInstruçãoCVMn.o539,de13de
novembro de 2013, conforme alterada.
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"Investidores Oualificados"

OJ.UEESP"

"Leis Anticorrupção"

"Lei das Sociedades por

Acões"

".ff15!4"

"Lei n.o 10.931"

"E!ÉLjL-orc"

".!-imitede-eqEllurc"

significam os investidores qualificados, assim definidos nos

termos do artigo 9-B da Instrução CVM n.o 539 e do artigo

1o da Instrução CVM n.o 554.

significa a Junta Comercial do Estado de São Paulo.

significa a Lei n.o t2.846, de 1o de agosto de 2013,

conforme alterada, o Decreto no 8.420/15 e, desde que

aplicável, a U.S Foreign Corrupt Practice Act of 1977.

significa a Lei n.o 6.404,

conforme alterada.

significa a Lei n.o 9.5L4,
conforme alterada.

de 15 de dezembro de t976,

de 20 de novembro de L997,

significa a Lei n.o 10.931,,
conforme alterada.

significa a Lei n.o 11.076, de

conforme alterada.

de 2 de agosto de 2004,

30 de dezembro de 2OO4,

significa o limite de cobertura concedido pela Seguradora

no âmbito da Apólice de Seguro, apurados com base no

valor de face dos Direitos Creditórios, cujos valores

máximos encontram-se descritos no Anexo 7 da referida

Apólice de Seguro e que serão, a cada aquisição de

Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais, verificados

pela Emissora, para fins de cobertura dos Créditos do

Agronegócio Inadimplidos, quando devidos pelos

Devedores e/ou não performados pela Cedente, bem como

dos valores devidos pela Cedente à Emissora a título de

Devolução do Preço, observados os termos e condições

gerais da Apólice de Seguro, inclusive no que se refere às

eventuais alterações dos valores máximos do Limite de

Cobertura, que poderão ocorrer de tempos em tempos.

significa o limite máximo agregado de 15olo (quinze por

cento) do valor total dos CRA na Data de Emissão,

deduzidos de eventuais Amortizações Extraordinárias, que

a Cedente deverá respeitar em cada ano, para eventual

recompra e/ou substituição de Créditos do Agronegócio,

-//
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"Limite Máximo de

Investimento"

"Medida Provisória 2. 158-

35',

"Nota Fiscal Eletrônica"

"Notificação de Aouisicão"

exceto por Créditos do Agronegócio Inadimplidos, nos

termos das Cláusulas 10.4.5, L0.4.6, L0.5.2, 10.5.3 e
10.5.4. do Contrato de Cessão.

significa os percentuais máximos do Patrimônio Separado

a serem investidos pela Emissora, quais sejam, (i) de até

100% (cem por cento) em Aplicações Financeiras com

rating Aaa,br ou com Grau Máximo de Investimento
Aplicável; (ii) de até L5o/o (quinze por cento) em

Aplicações Financeiras com rating Aa1.br ou com o rating
um grau inferior ao Grau Máximo de Investimento
Aplicável; e (iii) de até 7,5o/o (sete e meio por cento) em
Aplicações Financeiras com rating Aa2.br ou com o rating
dois graus inferiores ao Grau Máximo de Investimento
Aplicável. Os graus de investimento aqui mencionados

serão preparados pela Agência Classificadora de Risco de

tempos em tempos, podendo os investimentos nas

Aplicações Financeiras variar em conformidade com o teor
dos ratings elaborados após a data de assinatura deste

Termo de Securitização.

significa a Medida Provisória n.o 2.158-35, de24 de agosto
de 2001, conforme alterada,

significa a nota fiscal eletrônica, documento
exclusivamente digital, emitida e armazenada
eletronicamente, autorizada pela autoridade fiscal
competente e emitida em razão da realização de uma

Operação de Compra e Venda entre a Cedente e um

Devedor.

significa a notificação que a Emissora deverá encaminhar,

a cada Data de Notificação de Aquisição, à Cedente, por

meio eletrônico, com cópia aos Agentes de Formalização e

Cobrança, a qual (a) conterá uma cópia do último Relatório
de Recuperação de Créditos entregue à Cessionária pelo

Agente de Cobrança Extrajudicial; (b) indicará a

Capacidade de Aquisição da Emissora; e (c) solicitará a
apresentação, pela Cedente, de Direitos Creditórios do

Agronegócio Adicionais, por meio do Relatório de Direitos
Creditórios do Agronegócio Adicionais; e (d) informará o

rr\
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"Notificação de Cessão e de

Condições Negociais"

"Obrigacões Anticorruoção"

"Oferta Restrita"

"Ônus" e o verbo correlato
"Onerar"

histórico de Notificação de Aquisição enviada e seus

respectivos saldos em aberto para controle da Data Limite
de Aquisição.

significam as notificações que a Cedente e o Agente de

Cobrança Extrajudicial encaminharão a cada um dos

Devedores, a respeito da constituição da Cessão sobre os

respectivos créditos por ele(s) devidos, conforme modelo
constante do Anexo II do Contrato de Cessão.

significam as obrigações da Emissora ou do Agente
Fiduciário, conforme o caso, em continuar a manter
políticas e procedimentos elaborados para garantir a

contínua conformidade com as normas anticorrupção e por

meio do compromisso e da garantia assumidos no âmbito
deste Termo de Securitização.

significa a ofefta pública de CM Seniores com esforços
restritos, realizada nos termos da Instrução CVM n.o 476,
a qual (i) é destinada a Investidores Profissionais; (ii) será
intermediada pelos Coordenadores e pelos Coordenadores
Contratados/Participantes Especiais ; (iai) estará
automaticamente dispensada de registro perante a CVM; e
(iv) dependerá da prévia subscrição e integralização dos

CRA Subordinados.

significa (i) qualquer garantia (real ou fidejussória),
security interest, cessão ou alienação fiduciária, penhora,

arrolamento, arresto, sequestro, penhor, hipoteca,
usufruto, arrendamento, vinculação de bens, direitos e

opções, assunção de compromisso, concessão de
privilégio, preferência ou prioridade, (ii) qualquer outro
ônus, real ou não, gravame ou restrições de qualquer

natureza, (iii) qualquer promessa ou compromisso de

realizar qualquer dos atos acima, exceto os decorrentes
deste instrumento, ou (iv) decorrentes de atos de
terceiros, incluindo, sem limitação, atos administrativos ou
judiciais, como penhora ou bloqueio judicial.

significa a opção da Cedente de recomprar Créditos do
Agronegócio Inadimplidos, nos termos da Cláusula 10.1 do

"Ooção de Recompra"

q
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"Opção de Substituição"

"Operacões de Compra e

Venda"

"Ordem de Pagamentos"

"Outras Garantias"

"Pagamento de

Remuneração dos CRA"

Contrato de Cessão, e os demais Créditos do Agronegócio,

inclusive os Créditos do Agronegócio Não Performados, nos

termos previstos na Cláusula 10.4 do Contrato de Cessão,

em observância aos termos, condições e procedimentos

previstos no Contrato de Cessão.

significa a opção da Cedente em substituir os Créditos do

Agronegócio Inadimplidos, nos termos da Cláusula 10.3 do

Contrato de Cessão, e os demais Créditos do Agronegócio,
inclusive os Créditos do Agronegócio Não Performados,
nos termos previstos na Cláusula 10.5 do Contrato de

Cessão, por Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais
em observância aos Critérios de Elegibilidade, às

Condições para Renovação, com exceção da Capacidade

de Aquisição, e caso não haja verificação de um Evento de
Interrupção de Revolvência, conforme os demais termos,
condições e procedimentos previstos no Contrato de

Cessão.

significa operações de compra e venda de Insumos com
pagamento a prazo, total ou parcialmente entregues pela

Cedente aos Devedores, conforme formalizadas por meio
de um Contrato de Compra e Venda, conforme o caso, a
emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica.

significa a ordem de prioridade de alocação dos recursos e

de pagamento, conforme Cláusula Treze deste Termo de
Securitização, integrantes do Patrimônio Separado,
inclusive, sem limitação, os montantes recebidos pela

Emissora em razão do pagamento dos valores devidos no

âmbito dos Direitos Creditórios do Agronegócio.

significam quaisquer outras garantias oferecidas pelos

Devedores à Cedente, em razão de operações comerciais,
que não sejam as Hipotecas, as CPR-F e/ou os CDCA.

o Pagamento da Remuneração dos CRA Seniores e o

Pagamento da Remuneração dos CRA Subordinados,
quando mencionados conjuntamente;

-[
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"Pagamento de

Remuneração dos CRA

Seniores"

"Pa.@.
Remuneração dos CRA

Subordinados"

"Patrimônio Seoarado"

significa o pagamento da Remuneração dos CRA Seniores

sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA Seniores, ou seu

saldo, que ocorrerão nos termos e periodicidade indicados

no item 5.t.LL.2 deste Termo de Securitização.

significa o pagamento da Remuneração dos CRA

Subordinados sobre o Valor Nominal Unitário dos CM
Subordinados, ou seu saldo, que ocorrerão conforme
metodologia indicada no item 5.1.11.5. deste Termo de

Securitização;

significa o patrimônio constituído após a instituição do

Regime Fiduciário pela Emissora, composto pelos (i)
Créditos do Agronegócio; (ii) Contrato de Opção DI; (iii)
Fundo de Despesas; (iv) Fundo de Provisionamento de
Juros; (v) as Aplicações Financeiras; (vi) todos e

quaisquer valores que venham a ser depositados na Conta

Centralizadora; (vii) Apólice de Seguro; (viii) Contrato de
Resseguro e (ix) a conta corrente de titularidade da

Emissora mantida junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.,

sob o código 32344-1, movimentada exclusivamente pela

Emissora para fins de operar valores concernentes aos
Contratos de Opção DI. O Patrimônio Separado não se

confunde com o patrimônio comum da Emissora e se

destina exclusivamente à liquidação dos CRA das 1a

(primeira) e 2a (segunda) séries da L7a (décima sétima)
emissão da Emissora, bem como ao pagamento dos
respectivos custos de administração e obrigações fiscais
relacionadas à Emissão;

significa o intervalo de tempo que se inicia na Data de

Integralização (inclusive), no caso do primeiro Período de

Capitalização ou na Data de Pagamento de Remuneração
imediatamente anterior (inclusive), no caso dos demais
Períodos de Capitalização e termina na Data de Pagamento
da Remuneração (exclusive). Cada Período de
Capitalização sucede o anterior sem solução de

continuidade, até a Data de Vencimento dos CRA.

significa o período durante o qual a Emissora poderá

adquirir Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais,

/",
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"Período de Revolvência"
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"Prazo Limite para Entrega"

"Preco de Subscricão e

Integralização"

"Prestador de Serviços de

Cobranca"

que terá início na data da Primeira Cessão e término: (i)
240 (duzentos e quarenta) dias antes da Data de

Vencimento dos CRA, ou (ii) na data de ocorrência de um

Evento de Interrupção de Revolvência, o que ocorrer
primeiro.

significa o prazo de até 10 (dez) Dias Úteis, contados da

data prevista para entrega do Insumo no respectivo
Contrato de Compra e Venda Não Performado.

significa, na Data de Integralização, o Valor Nominal
Unitário de cada CRA, e após a Data de Integralização, o

montante correspondente ao Valor Nominal Unitário
acrescido da Remuneração dos CM até a data da efetiva
integralização, nos termos do item 5.1.10 do presente

Termo de Securitização.

significa o Banco Santander (Brasil) S.A., instituição
financeira inscrita no CNPj/MF sob o no 90.400.888/0001-
42, responsável pela prestação dos serviços de cobrança
bancária dos Créditos do Agronegócio ou, em caso de
rebaixamento do seu atual grau de investimento pela

Agência de Classificação de Risco, qualquer outra
instituição financeira com Grau Máximo de Investimento
Aplicável, que aceite prestar os serviços de cobrança nos

termos previstos no Contrato de Cobrança Bancária, no
Contrato de Cessão e neste Termo de Securitização. Caso

nenhuma instituição financeira com Grau Máximo de

Investimento Aplicável aceite atuar como Prestador de

Serviços de Cobrança, fica a Cessionária autorizada a

contratar outras instituições financeiras com o grau de
investimento imediatamente inferior ao Grau Máximo de

Investimento Aplicável para a prestação dos referidos
serviços de cobrança.

significa a cessão onerosa pela Cedente à Emissora, de
forma irrevogável e irretratável, da totalidade dos Direitos
Creditórios do Agronegócio identificados no Anexo I do
Contrato de Cessão e do Primeiro Termo de Cessão, os
quais se encontram livres e desembaraçados de quaisquer q

*

"Primeira Cessão"
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"Primeiro Termo de

Çessêq"

"Razão de Garantia"

"Razão de Inadimolência I"

Ônus, gravames ou restrições de qualquer natureza,

mediante formalização do Contrato de Cessão e do

Primeiro Termo de Cessão, e o pagamento pela Emissora,

à Cedente, do Valor de Cessão, observadas as condições

previstas no Contrato de Cessão, com os recursos

decorrentes da integralização dos CRA.

significa o "Termo de Cessão dos Direitos Creditórios do

Agronegócio", gu€ regula a Primeira Cessão, celebrado

entre a Cedente e a Emissora, conforme modelo constante

do Anexo VI ao Contrato de Cessão.

significa a razão produto do (A) valor dos CRA Seniores

atualizado sobre (B) a soma (i) da Capacidade de

Aquisição; (ii) o valor de face dos Créditos do Agronegócio

Vencidos há até 90 (noventa) dias; e (iii) o valor de cada

Crédito do Agronegócio a vencer, trazido a valor presente

por sua respectiva Taxa de Cessão, conforme a fórmula

descrita abaixo:

Valor dos CRA Seniores atualizado

Capacidade de Aquisição + Soma do valor

de face dos Créditos do Agronegócio

Vencidos há até 90 (noventa) dias +

Soma do valor de cada Crédito do

Agronegócio a vencer, trazido a valor

presente pela por sua respectiva Taxa de

Cessão

significa a razão produto do (A) somatório do valor de face

dos Créditos do Agronegócio Inadimplidos com vencimento

entre 375 (trezentos e setenta e cinco) dias e 15 (quinze)

dias anteriores à data do seu cálculo sobre a (B) soma do

valor de face dos Créditos do Agronegócio com vencimento

entre 375 (trezentos e setenta e cinco) dias e 15 (quinze)

dias anteriores à data do seu cálculo. O resultado da

fórmula da Razão de Inadimplência I aqui descrita deve ser

inferior a l5o/o (quinze por cento), conforme a fórmula

descrita abaixo:

Soma do valor de face dos Créditos do <75o/o

Agronegócio Inadimplidos com

.fu
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"Razão de Inadimplência II"

vencimento entre 375 (trezentos e

setenta e cinco) dias e 15 (quinze) dias

anteriores à data do seu cálculo

Soma do valor de face dos Créditos do

Agronegócio com vencimento entre 375

(trezentos e setenta e cinco) dias e 15

(quinze) dias anteriores à data do seu

cálculo

significa a razão produto do somatório do valor de face dos
Creditos do Agronegócio Vencidos há mais de 90 (noventa)
dias, entre 450 (quatrocentos e cinquenta) dias e 90
(noventa) dias anteriores à data do seu cálculo, sobre a

soma do valor de face dos Créditos do Agronegócio com
vencimento entre 450 (quatrocentos e cinquenta) dias e

90 (noventa) dias anteriores à data do seu cálculo. O

resultado da fórmula da Razão de Inadimplência II aqui
descrita deve ser, inferior a 7Oo/o (dez por cento),
conforme a fórmula descrita abaixo:

Valor de face dos Créditos do Agronegócio

Vencidos há mais de 90 dias, entre 450

(quatrocentos e cinquenta) dias e 90

(noventa) dias anteriores à data do seu

cálculo

Soma do valor de face dos Créditos do <tOo/o

Agronegócio com vencimento entre 450

(quatrocentos e cinquenta) dias e 90

(noventa) dias anteriores à data do seu

cálculo

Fica desde já estabelecido que os eventuais Créditos do
Agronegócio Vencidos C recomprados/substituídos pela

Cedente aoós 90 (noventa) dias de seu respectivo
vencimento serão considerados inadimplidos durante todo
o período em que se enquadrarem no período englobado
pela data do seu cálculo.

significa a razão produto do (A) saldo dos Créditos do
Agronegócio pagos pelos Devedores, por qualquer motivo, t

30)
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"Reoime Fiduciário"

"Relatório de Capacidade de

Aquisicão"

diretamente à Cedente em um período de 12 (doze)

meses, a partir da Data de Emissão, sobre (B) a soma (i)
da Capacidade de Aquisição; (ii) o valor de face dos

Créditos do Agronegócio Vencidos há até 90 (noventa)

dias; e (iii) o valor de cada Crédito do Agronegócio a

vencer, trazido a valor presente por sua respectiva Taxa

de Cessão, conforme a fórmula descrita abaixo:

Saldo dos Créditos do Agronegócio pagos

diretamente à Cedente em um período de

t2 (doze) meses

Capacidade de Aquisição + Soma do valor

de face dos Créditos do Agronegócio

Vencidos há até 90 (noventa) dias +

Soma do valor de cada Crédito do

Agronegócio a vencer, trazido a valor
presente pela por sua respectiva Taxa de

Cessão

significa o regime fiduciário sobre (i) os Créditos do

Agronegócio; (ii) bens ou direitos objeto do Contrato de
Opção DI; (v) o Fundo de Despesas e o Fundo de

Provisionamento de Juros; (vi) as Aplicações Financeiras;
(vii) a Apólice de Seguro, e (viii) os valores que venham
a ser depositados na Conta Centralizadora.

significa o relatório enviado pela Emissora à Cedente em
cada Data de Notificação de Aquisição, que conterá a

Capacidade de Aquisição da Emissora e os indicadores que

compõem o cálculo do Valor de Cessão Adicional
(conforme definido no Contrato de Cessão), (i) o extrato
com a movimentação do período aplicável, considerando
(a) o saldo inicial de recursos depositados na Conta

Centralizadora;, (b) volume de Créditos do Agronegócio

Quitados; (c) volume remetido ao Fundo de Despesas; (d)
volume remetido ao Fundo de Provisionamento de Juros;
(e) recursos utilizados para a aquisição de Créditos do
Agronegócio Adicionais; (0 recursos utilizados no
pagamento da Remuneração dos CRA Seniores e CM
Subordinados, e/ou Amortização Extraordinária, caso
aplicável; (g) outras movimentações conforme previto no tl31
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" Relatório de Conformidade"

"Relatório de Direitos

Creditórios do Agronegócio

Adicionais"

"Relatório de Formalização

de Créditos"

"Relatório de Recuperação

de Créditos"

Termo de Securitização; e (h) o saldo final dos recursos

depositados na Conta Centralizadora, que deverá ser igual
à Capacidade de Aquisição; (ii) o cálculo atualizado da

Razão de Garantia, da Razão de Inadimplência I e da

Razão de Inadimplência II; e (iii) os indicadores que

compõem o cálculo do Valor de Cessão nos termos da

cláusula 6.2 do Contrato de Cessão.

significa o relatório enviado pela Emissora para a Cedente,
atestando o enquadramento dos Direitos Creditórios do

Agronegócio Adicionais, indicados pela Cedente no
Relatório de Direitos Creditórios do Agronegócio
Adicionais, aos Critérios de Elegibilidade.

significa o relatório a ser apresentado pela Cedente à

Cessionária, após cada recebimento de Notificação de
Aquisição ou após a Notificação de Substituição,
descrevendo as características dos Direitos Creditórios do
Agronegócio Adicionais disponíveis para cessão à

Cessionária, de modo a permitir a verificação do seu
enquadramento aos Critérios de Elegibilidade e o

respectivo Valor de Cessão, conforme modelo constante
no Anexo IX do Contrato de Cessão.

significa o relatório emitido pelo Agente de Formalização e

Cobrança Judicial, em até 6 (seis) Oias Úteis de cada envio
do Relatório de Direito de Crédito do Agronegócio
Adicionais enviados pela Cedente, atestando os Direitos
Creditórios do Agronegócio Adicionais que estão
devidamente formalizados e, portanto, são válidos e

exequíveis.

significam os relatórios mensais, elaborados pelo Agente
de Cobrança Extrajudicial e enviados à Cedente, à

Emissora e à Seguradora, até o 5o (quinto) Dia Útil de cada
mês, contemplando as informações descritas na Cláusula
4.10, O Relatório de Recuperação de Crédito poderá ser
entregue em periodicidade inferior a mensal, caso seja
solicitado, a qualquer tempo, pela Emissora.

.À
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"Remuneração dos CRA"

"Remuneração dos CRA

S.@"

"Remuneracão dos CRA

Subordinados"

" Representantes"

"Resoate AnteciDado"

"Resseouradora"

".EL@.rê."

a Remuneração dos CRA Seniores e/ou da Remuneração

dos CRA Subordinados, quando referidas em conjunto.

a remuneração dos CRA Seniores prevista na Cláusula

5.1.11.2.

a remuneração dos CRA Subordinados prevista na

Cláusula 5.1.11.5.

significam os diretores, membros de conselho de

administração ou terceiros, incluindo assessores ou

prestadores de serviço agindo em benefício da Emissora ou

do Agente Fiduciário, conforme o caso.

significa o resgate antecipado total dos CM que será

realizado na hipótese do item 5.1.13 e seguintes deste
Termo de Securitização.

significa a National Union and Fire Insurance Company of
Pittsburgh, seguradora regularmente constituída sob as

leis do Estado de Nova York, localizada na 175 Water
Street, 18o andar, cidade de Nova York, Estado de Nova

York, a qual firmará o Contrato de Resseguro com a

Seguradora para ressegurar os riscos derivados da Apólice
de Seguro.

significa a AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA,
companhia regularmente constituída em Ontario, Canada,

com registro de número l46LL6, com sede em t2O
Bremner Boulevard, Suite 2200, Toronto, Ontario, Canada
M5J 0A8, que, nos termos da Lei Complementar n.o 126,

de 15 de janeiro de 2007, regulamentada pela Resolução

CNSP n.o L97, de 16 de dezembro de 2008, e pela Circular
SUSEP n.o 392, de 16 de outubro de 2009, emitirá a

Apólice de Seguro, tendo a Emissora como beneficiária, de
forma a assegurar o pagamento dos CRA Seniores até o

Limite de Cobertura.

definido conforme Cláusula 5.2.1. deste Termo de

Securitização;

,4
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"Seguro"
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"Taxa DI"

"Taxa de Cessão"

"Taxa de Desconto"

"Taxa de Remuneração dos

CRA Seniores"

"Taxa de Remuneração dos

CRA Subordinados"

significa a variação acumulada das taxas médias díárias

dos DI over extra grupo - Depósitos Interfinanceiros de um

dia, calculadas e divulgadas pela CETIP, no Informativo
Diário, disponível em sua página na Internet
(http://www.cetip.com.br), base 252 (duzentos e

cinquenta e dois) dias úteis, expressa na forma percentual

ao ano.

significa a taxa descontada do valor nominal dos Direitos
Creditórios do Agronegócio para a cessão dos mesmos à

Cessionária, conforme apurada nos termos da Cláusula 6.2
do Contrato de Cessão, com base na seguinte fórmula: TDi

x (1- Razão A - Diluição).

significa a taxa de desconto prevista nas Cláusulas 6.2 e
6.4 do Contrato de Cessão, conforme aplicável.

Significa a taxa de juros remuneratórios que, a partir da

Data de Integralização (inclusive), incidirá sobre o Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos
CM, correspondente a um percentual da variação
acumulada da Taxa DI de 98o/o (noventa e oito por cento),
com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois)
Dias Úteis, observado o disposto na Cláusula 5.1.11.2
deste Termo de Securitização. A taxa será calculada em
regime de capitalizaçáo composta, de forma pro rata
temporis por Dias Úteis decorridos.

Significa a taxa de juros remuneratórios que, a partir da

Data de Integralização (inclusive), incidirá sobre o Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos
CM, correspondente a um percentual da variação
acumulada da Taxa DI de 98o/o (noventa e oito por cento),
com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois)
Dias Úteis, observado o disposto na cláusula 5.1.11.5.
deste Termo de Securitização. A taxa será calculada em
regime de capitalização composta, de forma pro rata
temporis por Dias Úteis decorridos.
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"Termo de Cessão dos

Direitos Creditórios do

Aoroneoócio Adiciona is"

"Termo de Securitização"

"Titulares de CRA"

"Titulares de CRA Seniores"

"Titular de CM
Subordinados"

"Valor de Cessão"

"Valor de Recompra dos

Créditos do Aqronegócio"

significa o "Termo de Cessão dos Direitos Creditórios do
Agronegócio Adicionais", que regula a cessão dos Direitos
Creditórios do Agronegócio Adicionais, a ser assinado pela

Cedente e pela Cessionária, conforme modelo constante do

Anexo VII ao Contrato de Cessão.

significa o presente Termo de Securitização de Direitos
Creditórios do Agronegócio das 1a (Primeira) e 2a

(Segunda) Séries da L7a (Décima Sétima) Emissão de CRA

da Emissora.

significa os Titulares de CRA Seniores e o Titular de CRA

Subordinados, quando referidos em conjunto.

significa os Investidores titulares de CRA Seniores.

significa a Cedente e/ou suas Afiliadas,

significa o preço pago pela Securitizadora, com os recursos
decorrentes da integralização dos CRA, à Cedente ou a

quem ela indicar pela aquisição da totalidade dos Direitos
Creditórios do Agronegócio ou dos Direitos Creditórios do
Agronegócio Adicionais, conforme definido na Cláusula 6.2
do Contrato de Cessão.

significa o valor do exercício da Opção de Recompra, pela

Cedente, de um Crédito do Agronegócio que não um
Crédito do Agronegócio Vencido, e correspondente ao
maior valor entre (i) o Valor de Cessão pago em relação
ao respectivo Crédito do Agronegócio, acrescido da Taxa
de Remuneração dos CM Seniores, calculada em regime
de capitalização composta, de forma pro rata temporis por
Dias Úteis, com base em um ano de 252 (duzentos e \
cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a data da cessão do
respectivo Credito do Agronegócio até a data do efetivo
pagamento ou (ii) o valor de face do Crédito do
Agronegócio trazido a valor presente por sua
Taxa de Desconto.

respectiva
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"Valor de Recompra dos

Créditos do Agroneoócio

Vencidos"

"Valor de Resolucão"

"Valor Nominal Unitário"

"Valor Total da Emissão"

"Valor Total da Ofefta
Restrita"

significa o valor do exercício da Opção de Recompra, pela

Cedente, de um Crédito do Agronegócio Vencido,

correspondente ao valor de face do respectivo Crédito do

Agronegócio Vencido objeto da recompra, conforme

indicado no Anexo I, acrescido da Taxa de Remuneração

dos CRA Seniores, calculada em regime de capitalização
composta, de forma pro rata temporis por Dias Úteis, com

base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois)
Dias Úteis, desde a data de vencimento do respectivo
Crédito do Agronegócio até a data do efetivo pagamento.

significa o valor a ser pago pela Cedente à Emissora em

caso de resolução da cessão de qualquer Crédito do

Agronegócio, nos termos da Cláusula Oito do Contrato de

Cessão.

significa o valor nominal unitário de cada CRA que, na Data

de Emissão, corresponde a Rg 1.000,00 (um mil Reais)

com relação aos CRA Seniores e aos CRA Subordinados.

significa o valor da totalidade dos CRA a serem emitidos
no âmbito desta Ofefta Restrita, que corresponderá a

R$105.527.000,00 (cento e cinco milhões e quinhentos e

vinte e sete mil reais), correspondente à soma dos CRA

Seniores e dos CM Subordinados;

significa o valor total da Oferta Restrita na Data da

Emissão, correspondente a R$89.697.000,00 (oitenta e

nove milhões e seiscentos e noventa e sete mil reais), que
corresponde ao montante dos CM Seniores.

L.2. Todas as definições estabelecidas nesta Cláusula Primeira que designem o
singular incluirão o plural e vice-versa e poderão ser empregadas indistintamente no
gênero masculino ou feminino, conforme o caso.

cúusulA sEGUNDA - DA AUToR.rzAçÃo IARA REALTZAR
A EMrSSÃO, A OFERTA RESTRTTA E A COLOCAçÃO PRTVADA

2.L. A Emissora está autorizada a realizar, nos termos do artigo 4o, parágrafo único
de seu estatuto social, a Emissão dos CRA e a Oferta Restrita, as quais foram
devidamente aprovadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Emissora fi)
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realizada em 30 de abril de 2016, arquivada perante a IUCESP sob o no 227.407/t6-
7, em 24 de maio de 2016, e na Reunião de Diretoria da Emissora realizada em 23 de
fevereiro de 2ot7 , arquivada perante a JUCESP sob o no tlg.s43/t7-5, em I de março
de 2ot7, em que se aprovou a emissão de séries de cRA em montante de até
R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).

2.2. Em reuniões da diretoria da Cedente, realizadas em 30 de abril de 2016,
arquivada perante a JUCESP sob o no 43t.384/t6-2, em 4 de outubro de 2016, e em
8 de março de2ot7, arquivada perante a JUCESp sob o no t32.o7o/t7-0, em 20 de
março de 2017, autorizou-se a realização da Emissão, da distribuição pública de
certificados de recebíveis do agronegócio, da cessão dos Direitos Creditórios do
Agronegócio e da aquisição dos CM Subordinados pela Cedente, cuja ata será
devidamente registrada na JUCESP.

cúusur-l TERcETRA - DA vrNcutAçÃo Dos
DIREITOS CREDITóRIOS DO AGRONEGóCTO E REGISTRO DO TERMO DE

sEcuRrTrzAçÃo

3.1' Pelo presente Termo de Securitização, a Emissora vinculará, na Data de
Emissão, em caráter irrevogável e irretratável, os Créditos do Agronegócio, e todos e
quaisquer direitos, privilégios, preferências, prerrogativas, acessórios e ações
inerentes aos Créditos do Agronegócio, com exceção dos direitos decorrentes de
Outras Garantias que porventura tenham sido prestadas pelos Devedores à
Cedente.

3.1.1. Os Créditos do Agronegócio indicados no item 3.1, acima, serão compostos
por Direitos Creditórios do Agronegócio ou Direitos Creditórios do Agronegócio
Adicionais, adquiridos pela Emissora, representados por Notas Fiscais Eletrônicas e/ou
Contratos de Compra e Venda,

3.2. Este Termo de Securitização e eventuais aditamentos serão registrados e
custodiados junto ao Custodiante, que assinará a declaração constante do Anexo VI
ao presente.

cúusurA qUARTA - DAs cARAcTERÍsrrces Dos cRÉDrros Do
AGRONEGóCIO, DOS DTRETTOS CREDTTóRrOS DO AGR.ONEGóCrO

ADICIONAIS

Créditos do Agronegócio
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4.L. O valor total dos Créditos do Agronegócio a serem vinculados à presente

Emissão é de R$l15.2O9.132,65 (cento e quinze milhões, duzentos e nove mil e cento
e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), na Data de Emissão.

4.2. De acordo com a Lei 11.076, os Créditos do Agronegócio a serem vinculados
aos CM na Data de Emissão foram originados pela Cedente e decorrem das Operações
de Compra e Venda realizadas entre os Devedores e a Cedente.

4.2.1. Os Critérios de Elegibilidade para a aquisição dos Direitos Creditórios do
Agronegócio Adicionais pela Emissora, são aqueles previstos na Cláusula 4 do

Contrato de Cessão.

4.3. As características dos Créditos do Agronegócio ora vinculados à presente
Emissão, incluindo suas respectivas datas de vencimento, encontram-se descritas no

Anexo I a este Termo de Securitização.

4.3.1. As Partes estabelecem que este Termo de Securitização e o respectivo Anexo I
serão aditados sempre que o Contrato de Cessão for aditado, ou sempre que
houver a celebração de Termos de Cessão, nos termos do item 4.4.4. abaixo e
na forma prevista no Anexo VIII, de modo a manter atualizada a relação de
Creditos do Agronegócio vinculados aos CRA, sem necessidade de realização de
Assembleia de Titulares de CRA.

4.3.2. A declaração constante do Anexo VI a este Termo deverá ser renovada pelo

Custodiante quando da celebração de cada um dos Termos de Cessão dos
Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais, visando atestar seu
recebimento, na qualidade de fiel depositário, para desempenhar as funções
descritas neste Termo de Securitização.

4.3.3. Para fins de estruturação da Oferta Restrita, foi realizada Auditoria da Carteira
histórica de recebíveis da Cedente referente aos 43 meses entre 1o de junho
de 2OL2 e 31 de dezembro de 2015.

Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais

4.4. Durante o Período de Revolvência, a aquisição dos Direitos Creditórios do
Agronegócio Adicionais pela Cessionária está condicionada, sem prejuízo dos prazos e
procedimentos a seguir descritos: (i) o enquadramento de referidos direitos sob os
Critérios de Elegibilidade, nos termos da Cláusula Quatro do Contrato de Cessão; (ii)
ao atendimento das Condições para Renovação; (iii) a não ocorrência de um Evento
de Interrupção de Revolvência, e (iv) à assinatura do Termo de Cessão dos Direitos
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Creditórios do Agronegócio Adicionais pela Cedente.

4.4.L. Caso a aquisição dos Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais

seja suspensa em razão da inobservância dos percentuais máximos da Razão de

Pagamentos indicada no item (x) das Condições para Renovação, a Cessionária deverá

convocar uma Assembleia de Titulares de CRA para deliberar acerca da dispensa da

referida Condição para Renovação ou, alternativamente, a Amortização Extraordinária

dos CRA, observados os procedimentos de convocação, instalação e deliberação
previstos nas Cláusulas 14.2., 14.4.14.LO e 14.11 deste Termo de Securitização.

4.4.2. O seguinte procedimento será observado para a aquisição de Direitos

Creditórios do Agronegócio Adicionais:

(i) Diariamente o Agente de Cobrança Extrajudicial verificará quais Créditos do

Agronegócio foram devidamente quitados e depositados na Conta Centralizadora, bem

como os Créditos do Agronegócio Vencidos e não pagos pelos Devedores. O Agente

de Cobrança Extrajudicial notificará a Emissora, com cópia para a Seguradora, a cada

período de 10 (dez) dias, sobre os Créditos do Agronegócio Vencidos, não obstante a

entrega do Relatório de Recuperação de Crédito previsto na Cláusula 3.2(v) abaixo.

(ii) Na Data de Notificação de Aquisição, ou quando solicitado pela Cedente, a

Emissora enviará à Cedente, por meio eletrônico, com cópia ao Agente de

Formalização e Cobrança, um Relatório de Capacidade de Aquisição e uma Notificação

de Aquisição, caso tenha sido verificado que existe Capacidade de Aquisição.

(iii) Diariamente, a Cedente poderá ceder, em favor da Emissora, Direitos Creditórios

do Agronegócio Adicionais, os quais deverão ser adquiridos pela Emissora, caso haja

Capacidade de Aquisição e se enquadre nos Critérios de Elegibilidade cuja verificação

será feita pela Emissora, sem prejuízo da aquisição de Direitos Creditórios do

Agronegócio Adicionais, até a Data Limite de Aquisição de Direitos Creditórios do

Agronegócio Adicionais aplicável.

(iv) Diariamente, a Cedente poderá exercer a Opção de Recompra ou a Opção de

Substituição, observado o previsto na Cláusula Dez do Contrato de Cessão, sem

prejuízo da aquisição de Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais, na Data de

Aquisição.

(v) Mensalmente, até o 5o (quinto) Dia Útil, ou mediante solicitação da Emissora ou

da Cedente, o Agente de Cobrança Extrajudicial entregará à Emissora e à Cedente um

Relatório de Recuperação de Crédito.
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(vi) A Cedente deverá apresentar à Emissora e ao Agente de Cobrança Extrajudicial,

em até 15 (quinze) Dias Úteis antes da Data Limite de Aquisição de Direitos Creditórios

do Agronegócio Adicionais aplicável, um Relatório de Direitos Creditórios do

Agronegócio Adicionais que caracterizará a oferta irrevogável à Emissora de alienação

dos Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais nele identificados e conterá a

declaração realizada pela Cedente de que os Créditos do Agronegócio ali descritos não

são devidos por Devedores que detenham Direitos Creditórios do Agronegócio

inadimplidos perante a Cedente.

(vii) Caso haja oferta de Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais, de tal forma

que o Valor de Cessão exceda a Capacidade de Aquisição da Emissora, a Emissora

escolherá dentre os Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais ofertados, aqueles,

que além de cumprirem os Critérios de Elegibilidade, possuam data de vencimento mais

recente.

(viii) A verificação dos Critérios de Elegibilidade dos Direitos Creditórios do

Agronegócios Adicionais será realizada pela Emissora, que deverá enviar, em até 6

(seis) Dias Úteis contados da data de recebimento do Relatório de Direitos Creditórios

do Agronegócio Adicionais, por meio eletrônico, um Relatório de Conformidade. No

mesmo prazot o Agente de Formalização e Cobrança ludicial deverá enviar à Cedente

e à Emissora, por meio eletrônico, um Relatório de Formalização de Créditos, por meio

do qual atestará que todos os requisitos de validade e exequibilidade dos Direitos

Creditórios do Agronegócios Adicionais e suas respectivas garantias foram atendidos.

(ix) Em até 1 (um) Oia Útit após a conclusão do Relatório de Conformidade e do

recebimento do Relatório de Formalização de Créditos, desde que observadas as

Condições para Renovação e a não ocorrência de um Evento de Interrupção de

Revolvência, a Emissora preencherá o Termo de Cessão dos Direitos Creditórios do

Agronegócio Adicionais e o enviará à Cedente.

(x) Em até 2 (dois) Dias Úteis após o recebimento do Termo de Cessão dos Direitos

Creditórios preenchido pela Emissora, a Cedente enviará por e-mail à Emissora uma

cópia digitalizada do respectivo Termo de Cessão dos Direitos Creditórios do

Agronegócio Adicionais, devidamente assinado.

(xi) Em até 5 (cinco) Dias Úteis, a Cedente deverá assinar o Termo de Cessão dos

Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais, em 3 (três) vias originais, e enviar

todas as vias assinadas à Cessionária.

(xii) A Emissora, em até 1 (um) Oia Útit após o recebimento das 3 (três) vias originais

do do Termo de Cessão dos Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais assinado
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pela Cedente, deverá enviar à Cedente, por meio eletrônico, a via digitalizada do Termo

de Cessão dos Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais, devidamente assinado

pela Emissora, formalizando a aquisição dos Direitos Creditórios do Agronegócio

Adicionais ("Data de Aquisição").

(xiii) A Emissora efetuará, em favor da Cedente, o pagamento do respectivo Valor de

Cessão, em até 2 (dois) Oias Úteis contados de cada Data de Aquisição, em moeda

corrente nacional, com os recursos disponíveis na Conta Centralizadora, observado

que referido pagamento estará condicionado à conflrmação do Custodiante acerca do

recebimento das vias originais dos Documentos Comprobatórios, a ser comunicada à

Emissora em até 1 (um) Dia Útil contado do respectivo recebimento.

(xiv) A Emissora, em até 10 (dez) Dias Úteis do recebimento das vias originais do

Contrato de Cessão e do Termo de Cessão dos Direitos Creditórios do Agronegócio

Adicionais, deverá retornar à Cedente e ao Custodiante e ao Agente Fiduciário, 1 (uma)

via original do Termo de Cessão dos Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais,

devidamente assinada e registrada perante o(s) Registro(s) de Títulos e Documentos

competentes, observado o item (xvii) abaixo.

(xv) Realizado o pagamento a que se refere a alínea anterior; (í) os Direitos

Creditórios do Agronegócio Adicionais deverão, para todas as finalidades, ser

incorporados à definição de "Créditos do Agronegócio"; e (2) a Cedente dará à

Emissora a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, servindo como

comprovante de pagamento o extrato da Conta Autorizada da Cedente.

(xvi) O Agente de Cobrança Extrajudicial enviará: (Í) em até 5 (cinco) Dias Úteis

imediatamente subsequentes à Data de Aquisição e do respectivo pagamento do Valor

de Cessão das Cessões Adicionais, a Notificação de Cessão e de Condições Negociais

para os Devedores, e (2) em até 5 (cinco) Dias Úteis imediatamente subsequentes à

Data de Aquisição, o arquivo remessa para o Prestador de Serviços de Cobrança, para

que os Boletos de Cobrança sejam disponibilizados aos Devedores por meio eletrônico.

(xvii) Caso o Agente Fiduciário verifique que o Contrato de Cessão e/ou qualquer Termo

de Cessão dos Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais não tenha sido registrado

pela Emissora no Registro de Títulos e Documentos competente, deverá o Agente

Fiduciário, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados do recebimento de referido

documento, notificar a Emissora para que realize o registro pendente em até 10 (dez)

Dias Úteis, sob pena do disposto na Cláusula 5.1.16.2 desteTermo de Securitização.

4.4.3. A aquisição de Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais não

ocorrerá caso, até as respectivas Datas de Aquisição, a Emissora tenha verificado (i)
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que as Condições para Renovação não tenham sido atendidas, hipótese na qual, caso
as respectivas pendências não sejam sanadas até a Data Limite de Aquisição de Direitos
Creditórios do Agronegócio Adicionais (inclusive), ou (ii) que ocorreu um dos Eventos
de Interrupção de Revolvência, hipóteses em que não haverá aquisição de Direitos
Creditórios do Agronegócio Adicionais e a Emissora realizará a Amortização
Extraordinária ou o Resgate Antecipado dos CRA, conforme definido neste Termo de
Securitização.

4.4.4. De modo a manter atualizada a relação de Créditos do Agronegócio
vinculados aos CM, a Emissora e o Agente Fiduciário se comprometem a aditar o
presente Termo de Securitização a cada 3 (três) meses, na forma prevista no Anexo
VIII abaixo, de modo a refletir os novos Créditos do Agronegócio adquiridos pela
Emissora, sem a necessidade de realização de Assembleia de Titulares de CRA,

4.5. Os recursos provenientes dos pagamentos dos Créditos do Agronegócio, conforme
notificados à Cedente na pertinente Data de Notificação de Aquisição, e não utilizados
na aquisição de Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais até a Data Limite de
Aquisição de Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais (inclusive), serão utilizados
na Amortização Extraordinária dos cM, na forma prevista neste Termo de
Securitização.

4.5.1. Para fins de esclarecimento, o envio de posteriores Notificações de
Aquisição pela Cessionária à Cedente não renova ou prorroga a Data Limite de
Aquisição de Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais das Notificações de
Aquisição anteriores. Portanto, o volume de recursos disponíveis à Cessionária como
Capacidade de Aquisição, conforme indicado em cada Notificação de Aquisição, deverá
ser destinado para a aquisição de Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais no
período de até 60 (sessenta) Dias Úteis imediatamente após o envio de cada
Notificação de Aquisição à Cedente, sendo referido prazo prorrogável por 30 (trinta)
Dias Úteis, exclusivamente, quando for verificado a ocorrência do item (ix) das
Condições para Renovação.

4.6. Os Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais constantes nos Relatórios de
Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais que não sejam, por qualquer motivo,
adquiridos pela Emissora, poderão ser reofertados pela Cedente em data posterior,
devendo, neste caso, ser objeto de novo procedimento de verificação de atendimento
aos Critérios de Elegibilidade e de formalização da cessão, nos termos do Contrato de
Cessão e deste Termo de Securitização.

4.7. É expressamente vedada a realização de cessões parciais de Direitos Creditórios
do Agronegócio à Emissora.
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4.8. A lista de clientes da Cedente que poderão ser qualificados como Clientes Elegíveis,

será atualizada pela Cedente a cada aniversário de assinatura do Contrato de Cessão

ou, a qualquer tempo, caso: (i) a Seguradora aprove novos Devedores para fins de

cobertura da Apólice, ou (ii) mediante solicitação da Cedente, quando houver novos

Devedores que se enquadrem nos critérios de cobertura da Apólice de Seguro.

4.8.7. A lista atualizada nos termos da Cláusula 4.8 deverá ser entregue pela

Cedente, por escrito, à Emissora e aos Agentes de Formalização e Cobrança.

4.9. No caso de Créditos do Agronegócio Não Performados, a disponibilização pela

Cedente ao Custodiante das Chaves de Acesso Eletrônico que garantem o acesso digital

às respectivas Notas Fiscais Eletrônicas, deverá acontecer até a data de vencimento dos

respectivos Créditos do Agronegócio.

4.9.1. Os Contratos de Compra e Venda Não Performados serão considerados, para fins

do Contrato de Cessão e deste Termo de Securitização, até a respectiva data de

disponibilização, pela Cedente, da Chave de Acesso Eletrônico às Notas Fiscais

Eletrônicas à Emissora, como Créditos do Agronegócio Não Performados.

4.10. O Relatório de Recuperação de Crédito a ser enviado mensalmente pelo Agente de

Formalização Extrajudicial nos termos do item (v) da Cláusula 4.4.L. acima, deverá

conter as seguintes informações:

relação dos Devedores; os valores dos Direitos Creditórios do Agronegócio

devidos e quitados; as datas de pagamento; os valores dos Direitos Creditório

do Agronegócio recebidos por cada Devedor e a(s) data(s) de ocorrência de tais
pagamentos; e

listagem dos Créditos do Agronegócio Vencidos de 1 a 15 dias, de 16 a 30 dias,

31 a 60 dias, 61 a 90 dias, e acima de 90 dias (aging /lst), devendo o Agente de

Cobrança Extrajudicial indicar tais valores inadimplidos até que esses sejam

integralmente pagos.

4.10.1 A Emissora deverá preparar até o 6o (sexto) Dia Útil de cada mês um

relatório para a Seguradora, com o auxílio da Cedente e do Agente de

Cobrança Extrajudicial, conforme necessário, contendo as informações

descritas na Cláusula 9.3. da Apólice de Seguro.

Direitos Creditórios do Aoroneoócio Inadimolidos

a)

b)

a\
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4.LL. O Agente de Cobrança Extrajudicialverificará diariamente quais os Créditos do

Agronegócio foram devidamente quitados e depositados na Conta Centralizadora e

quais foram inadimplidos na suas respectivas datas de vencimento.

4.LL.l. No caso de um Créditos do Agronegócio permanecer inadimplido pelo prazo

superior a 15 (quinze) dias, este será enquadrado como um Crédito do

Agronegócio Inadimplido, devendo o Agente de Cobrança Extrajudicial iniciar

imediamente o procedimento de cobrança extrajudicial aplicável, nos termos

do Contrato de Cobrança Extrajudicial.

4.t1.2. Uma vez verificado um Crédito do Agronegócio Inadimplido, o Agente de

Cobrança Extrajudicial deverá, na mesma data, comunicar à Emissora e à

Cedente sobre o respectivo inadimplemento e, caso seja necessário, fornecer

todas as informações requeridas pela Emissora e pela Cedente com relação

ao respectivo Crédito do Agronegócio Inadimplido.

Custódia

4.L2. Os Documentos Comprobatórios representam e comprovam a origem e a

existência dos Créditos do Agronegócio. As vias originais dos Documentos

Comprobatórios referentes aos Créditos do Agronegócio serão mantidas pelo

Custodiante, que será fiel depositário contratado para atuar, pela Emissora, com a

remuneração prevista no Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração, a ser por

ela arcada, com as funções de: (i) fazer a custódia, guarda e conservação deste Termo

de Securitização e dos Documentos Comprobatórios, por meio de armazenamento

físico e eletrônico; e (ii) diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas,

atualizados e em perfeita ordem, os Documentos Comprobatórios.

4.L2.t. O Custodiante será responsável pela guarda dos Documentos Comprobatórios
que evidenciam a existência dos Créditos do Agronegócio, por meio de

armazenagem física ou eletrônica, na qualidade de depositário fiel, ,

observado que as Notas Fiscais Eletrônicas encontram-se armazenadas

eletronicamente junto à autoridade fiscal competente, em lugar seguro, sob

as penas previstas na legislação aplicável, como se seus fossem, na forma de

depósito voluntário, nos termos da Lei 11.076 e conforme previsto no artigo
627 e seguintes do Código Civil e na Instrução CVM n.o 541.

4.12.2. Uma vez recebido a integralidade dos Documentos Comprobatórios que

consubstanciam a Primeira Cessão e as Cessões Adicionais, conforme o caso, o

Custodiante deverá enviar comunicação escrita à Cedente e à Emissora atestando
que todos os Documentos Comprobatórios estão sob sua custódia.

,(\,
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Notificação de Cessão e de Condicões Negociais

4.t3 Nos termos do Contrato de Cessão, a Emissora e o Agente de Cobrança

Extrajudicial encaminharão a cada um dos Devedores a Notificação de Cessão e de

Condições Negociais, por meio da qual cada Devedor tomará ciência da cessão do

respectivo Crédito do Agronegócio à Emissora.

4.L3.L. A Notificação de Cessão e de Condições Negociais também notificará aos

Devedores que todos os valores correspondentes ao pagamento dos

respectivos Créditos do Agronegócio deverão ser realizados mediante
pagamento dos Boletos de Cobrança ou mediante Transferência Eletrônica
Disponível - TED para crédito na Conta Centralizadora.

Características dos Direitos Creditórios do Agroneoócio

4.14 As características dos Créditos do Agronegócio a serem vinculados à presente
Emissão, incluindo a identificação dos Devedores, o valor nominal e demais
características dos Direitos Creditórios do Agronegócio, nos termos do item 2 do Anexo
III da Instrução CVM n.o 414, conforme aplicável, encontram-se descritas no Anexo I
a este Termo de Securitização.

Critérios de Elegibilidade

4.L5 A Emissora verificou, nesta data, que os Direitos Creditórios do Agronegócio
atendem aos Critérios de Elegibilidade e verificará, nas datas de assinatura do Termo
de Cessão dos Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais, que os Direitos
Creditórios do Agronegócio Adicionais atenderão aos Critérios de Elegibilidade,
conforme seguem abaixo :

(i) são créditos com valor expresso em moeda corrente nacional, representados por

Documentos Comprobatórios;

(ii) possuem prazo de pagamento de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados
(a) da data de assinatura do Contrato de Cessão e do Primeiro Termo de Cessão,
para os Direitos creditórios do Agronegócio; ou (b) da Data de Aquisição
aplicável, para os Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais;

(iii) possuem data de vencimento anterior ao término do Período de Revolvência;

N
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(iv) são devidos por Devedores que não tenham quaisquer créditos vencidos, ou em
processo de cobrança, renegociação e/ou renegociados e em aberto, perante a

Cessionária e/ou a Cedente;

(v) são devidos por Devedores que possuam relacionamento comercial com a

Cedente a mais de 1 (um) ano, contado da data do primeiro pedido de Insumos
realizado à Cedente;

(vi) são devidos exclusivamente por Clientes Elegíveis ou pela Cedente;

(vii) a concentração de Créditos do Agronegócio devidos à Cessionária pelos

Devedores, na data de verificação prevista na Cláusula 4.1, observa o seguinte
critério: o somatório do valor nominal dos Créditos do Agronegócio devidos por

cada Grupo de Clientes, não deve ser superior a 3o/o (três por cento) do valor
total de CRA;

(viii) no caso dos Contratos de Compra e Venda, com as respectivas Notas Fiscais

Eletrônicas, tenham suas garantias representadas por Hipotecas, CPR-F e/ou
CDCA, devidamente registradas, quando aplicável;

(ix) todos os Direitos Creditórios do Agronegócio e Direitos Creditórios do
Agronegócio Adicionais, objeto da Primeira Cessão, das Cessões Adicionais, ou

do exercício da Opção de Substituição pela Cedente, são existentes, válidos e

eficazes e sua formalização foi realizada pelo Agente de Formalização e Cobrança
Judicial;

(x) todos os Direitos Creditórios do Agronegócio e Direitos Creditórios do
Agronegócio Adicionais, objeto da Primeira Cessão ou das Cessões Adicionais,
conforme o caso, foram originados pela Cedente em observância (i) à política de
concessão de crédito da Cedente vigente na data em que foram formalizados e
(ii) às políticas aprovadas pela AIG;

(xi) todos os Direitos Creditórios do Agronegócio e Direitos Creditórios do
Agronegócio Adicionais, objeto da Primeira Cessão ou das Cessões Adicionais,
conforme o caso, são de legítima e única titularidade da Cedente e se encontram
livres e desembaraçados de quaisquer Ônus que impeça sua cessão, nos termos
do Contrato de Cessão;

(xii) a Cedente tem todas as autorizações societárias necessárias para ceder, à
Emissora, os Direitos Creditórios do Agronegócio e os Direitos Creditórios do
Agronegócio Adicionais, objeto da Primeira Cessão ou das Cessões Adicionais,
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conforme o caso, na forma do presente Contrato de Cessão e do Termo de Cessão

dos Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais;

(xiii) nenhum dos Direitos Creditórios do Agronegócio e Direitos Creditórios do

Agronegócio Adicionais, objeto da Primeira Cessão ou das Cessões Adicionais,
conforme o caso, é objeto de contestação judicial, extrajudicial ou administrativa,
de qualquer natureza;

(xiv) se decorrentes de Contratos de Compra e Venda Não Performados, os Direitos
Creditórios do Agronegócio Adicionais somente poderão ser adquiridos caso os
respectivos instrumentos estejam formalizados há pelo menos 15 (quinze) dias;
e

(xv) são devidos por Devedores, que, na Data de Aquisição, não estão em estado de

falência, recuperação judicial ou extrajudicial, insolvência civil, ou qualquer outro
regime de liquidação ou dissolução aplicável.

4.15.1. É vedado à Emissora adquirir Direitos Creditórios do Agronegócio com
data de vencimento anterior à respectiva Data de Aquisição.

4.L5.2. Observados os termos e as condições do Contrato de Cessão, a

verificação pela Emissora do atendimento pelos Direitos Creditórios do Agronegócio
aos Critérios de Elegibilidade será considerada definitiva.

4.t6. Caso a Emissora informe à Cedente que a Cedente ou determinado Devedor
passou a se enquadrar no disposto no artigo 5o, parágrafo 20, da Instrução cvM 414,
a Cedente deverá apresentar ou solicitar ao respectivo Devedor para que este
apresente, à Emissora, suas demonstrações flnanceiras auditadas (1) relativas ao
exercício imediatamente anterior à data de emissão dos CRA, no prazo de até 5 (cinco)
Dias Úteis da data em que o referido percentual foi alterado, e (2) relativas aos
exercícios imediatamente anteriores aos demais anos de vigência dos CRA, no prazo
e na forma estabelecidos na Instrução CVM 414.

4.17.A Emissora contratou os Agentes de Formalização e Cobrança para a prestação
de serviços de verificação da formalização dos Créditos do Agronegócio, e para a

cobrança judicial e/ou extrajudicial dos Créditos do Agronegócio Inadimplidos,
observados os Procedimentos de Cobrança e Renegociação, conforme previstos no
Contrato de Formalização e Cobrança e no Contrato de Cobrança Extrajudicial.

Contratos de Oocão DI
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4,18. A contar da Data de Integralização, a Emissora procederá à contratação de

operações com instrumentos derivativos, exclusivamente por meio da aquisição de

Contratos de Opção DI, os quais farão parte do Patrimônio Separado, observadas as

seguintes condições:

(a) A Emissora deverá adquirir Contratos de Opção DI com prazo de vencimento

mais próximo à Data X;

(b) O preço de exercício dos Contratos de Opção DI terá a mesma Taxa DI ou

Taxa DI Futura utilizada na Taxa de Desconto, conforme o caso, e determinada no Dia

Útil anterior à data de celebração do Termo de Cessão dos Créditos do Agronegócio

Adicionais;

(c) A Emissora deverá proceder à aquisição dos Contratos de Opção DI em até

5 (cinco) Oias Úteis contados da Data de Integralização e/ou da respectiva Data de

Aquisição;

(d) Caso não haja contratos disponíveis para os procedimentos mencionados

acima, a Emissora deverá tentar adquirir a maior quantidade possível de contratos nos

dias subsequentes para a proteção das posições à vista dos Titulares de CM Seniores;

(e) Na execução dos procedimentos acima descritos, a Emissora deverá levar
em consideração a data de vencimento dos Créditos do Agronegócio vinculados aos

CRA e a possibilidade ou não de a Cedente realizar novas cessões nos prazos aqui

estabelecidos, de modo a buscar reduzir o descasamento entre a remuneração dos

Créditos do Agronegócio e o valor de Remuneração dos CRA Seniores; e

(f) O procedimento descrito nas alíneas acima deverá ser repetido pela Emissora

nas Datas de Aquisição até a Data de Vencimento dos CRA.

4.L9. A Emissora utilizará os recursos do Fundo de Despesas para a aquisição dos

Contratos de Opção DI.

4.2O. Todos os recursos devidos à Emissora por conta da liquidação de operações
no mercado de derivativos deverão ser creditados na Conta Centralizadora e farão
parte do Patrimônio Separado.

4.2t. Os Contratos de Opção DI farão parte do Patrimônio Separado e servirão
exclusivamente para fins de proteção (hedge) de eventual descasamento entre a Taxa

de Desconto pré-fixada e a taxa variável de Remuneração dos CM. q
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4.22. Com objetivo de cobrir eventuais impostos incidentes sobre ganhos obtidos pela

Emissora na Opção DI, a Emissora celebrará os contratos de Opção DI considerando o

valor total dos Créditos do Agronegócio, nas respectivas Datas de Aquisição, acrescidos

dos impostos incidentes sobre a Opção DI, para que sejam recebidos pelo seu valor

líquido. Caso haja alteração dos impostos incidentes sobre eventuais ganhos apurados

na Opção DI, a Emissora realizará a atualização das respectivas alíquotas, para mais

ou para menos, de forma a cobrir eventuais impostos incidentes sobre ganhos obtidos
pela Emissora na Opção DI.

Compartilhamento de Garantias

4.23.A Cedente e a Emissora poderão vir a compartilhar os direitos decorrentes das

Hipotecas que garantam, simultaneamente, os Créditos do Agronegócio detidos pela

Cessionária, bem como outras operações comerciais realizadas entre Devedores

Hipotecários e a Cedente.

4.23.L. A Cedente não poderá aditar, ceder, excutir ou executar quaisquer

das Hipotecas que venham a ser objeto de compartilhamento com a Cessionária, em

razão do Contrato de Cessão, salvo se: (i) a Cedente exercer a Opção de Recompra

e/ou Opção de Substituição respectivamente à totalidade dos Créditos do Agronegócio
que sejam garantidos por referida Hipoteca, ou (ii) em litisconsórcio com a Cessionária,
nos termos do artigo 113 e seguintes do Código de Processo Civil.

4.24. A execução de qualquer Hipoteca compartilhada entre Cedente e Cessionária

deverá ser realizada de maneira coordenada e conduzida pelo Agente de Formalização
e Cobrança Judicial ou quem venha a lhe substituir, nos termos do Contrato de Cessão,

sendo certo que a Cedente definirá todas e quaisquer estratégias processuais a serem

adotadas em referida ação de execução, devendo a Cedente e/ou o Agente de

Formalização e Cobrança Judicial prestar toda e qualquer informação requerida por

escrito pela Emissora sobre a referida execução de Hipoteca compartilhada.

4.24.!. Qualquer quantia que venha a ser recuperada na execução das

Hipotecas deverá ser rateada proporcionalmente ao valor do saldo devedor atualizado
dos créditos de titularidade da Cedente e da Cessionária, deduzidos proporcionalmente

os custos incorridos,

4.24.2. A Cedente ficará obrigada a apresentar à Cessionária, com cópia para

o Agente de Formalização e Cobrança Judicial, uma planilha de cálculo detalhada com
o valor total devido pelo Devedor Hipotecário à Cedente e o respectivo percentual de
participação da Cedente e da Emissora na Hipoteca compartilhada, em até 5 (cinco)
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Dias Úteis contados da data de vencimento do respectivo Crédito do Agronegócio

garantido pela Hipoteca compartilhada entre a Cedente e a Cessionária.

4.25. O Agente de Formalização e Cobrança Judicial será responsável por ratificar

os percentuais de participação da Hipoteca compartilhada calculados pela Cedente e
providenciar o respectivo rateio dos valores recuperados no âmbito dos procedimentos

de excussão das Hipotecas entre a Cedente e a Cessionária, com base nos Relatórios

de Recuperação de Crédito e na planilha de cálculo apresentada pela Cedente nos

termos da cláusula 4.24.2 acima.

4.25.1 Todos e quaisquer valores recuperados no âmbito dos procedimentos

de excussão das Hipotecas e devidos à Emissora, conforme apurados nos termos dessa

cláusula, deverão ser transferidos pelo Agente de Formalização e Cobrança ludicial à

Conta Centralizadora, nos termos do Contrato de Cobrança Judicial.

4.26.Caso, por qualquer motivo, inclusive em caso de descumprimento à

Cláusula 16.1.1 do Contrato de Cessão, a Cedente ou a Cessionária receba valores de

titularidade da outra parte, a parte recebedora, deverá depositar o valor excedente

com a outra Parte, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento de referido
valor, sob pena do disposto na Cláusula 15 do Contrato de Cessão.

4.27.Caso seja necessário quaisquer aditivos, complementos ou alterações nas

escrituras de Hipotecas, o custo decorrente de referidos aditivos, complementos ou

alterações deverá ser arcado pela Cessionária, através do Patrimônio Separado, e

posteriormente reembolsado pela Cedente, observado o disposto no presente Termo

de Securitização.

cúusuu eurNTA - DAs cARAcTERÍsrrcas Dos cRA

5.1. Os CRA possuem as seguintes características:

5.1.1. Emissão, Séries e Garantias

5.1.1.1. Emissão: 17a 1Décima Sétima).

5.L.1.2. Séries: serão emitidas 2 (duas) séries de CM, sendo a 1a (primeira) série
composta por CRA Seniores e a 2a (segunda) série composta por CM Subordinados.

5.1.1.3. Garantias: não serão constituídas garantias reais ou fidejussórias sobre os

CRA.

,11),,\
50

4-,Á



5.L.2. Quantidade de CRA

5.1.2.1. A Emissão compreende 89.697 (oitenta e nove mil e seiscentos e noventa

e sete) CRA Seniores e 15.830 (quinze mil e oitocentos e trinta) CM Subordinados.

5.1.3. Valor Nominal Unitário

5.1.3.1. Os CRA Seniores têm Valor Nominal Unitário de R$1.000,00 (um mil reais)

na Data de Emissão.

5.1.3.2. Os CRA Subordinados têm Valor Nominal Unitário de R$1.000,00 (um mil

reais) na Data de Emissão.

5.t.4. Valor Total da Emissão

5.1.4.1. O ValorTotal da Emissão é de R$105.527.000,00 (cento e cinco milhões e

quinhentos e vinte e sete mil reais) na Data de Emissão, sendo que não haverá

possibilidade de emissão de lote adicional e/ou suplementar de CRA Seniores.

5.t.4.2. O Valor Total da Oferta Restrita é de R$89.697.000,00 (oitenta e nove

milhões e seiscentos e noventa e sete mil reais), na Data da Emissão, correspondente

à Oferta Restrita de 89.697 (oitenta e nove mil e seiscentos e noventa e sete) CRA

Seniores.

5.1.4.3. AOferta Restrita poderá serconcluída mesmo em caso de distribuição parcial

dos CRA Seniores, cujo volume será definido conforme volume de Direitos Creditórios

do Agronegócio que atendam aos Critérios de Elegibilidade e desde que se verifique a

colocação de, no mínimo, 75.000 (setenta e cinco mil) CRA Seniores, em valor

equivalente a R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) ("Montante

Mínimo").

5.1.4.3.1. Antes da Data de Integralização, a Emissora, conforme acordada com

a Cedente, poderá decidir por reduzir o Valor Total da Emissão em qualquer valor entre

o Montante Mínimo e o Valor Total da Emissão, com o fim de emitir apenas os CRA

Seniores correspondentes, na Remuneração que entender mais eficiente, caso em que

a quantidade de CRA Subordinados será ajustada para corresponder, em qualquer

caso, a 15% (quinze por cento) da quantidade total de CRA efetivamente emitida.

Nesse caso, a Emissora e o Agente Fiduciário deverão providenciar o aditamento deste

Termo de Securitização a fim de refletir tais mudanças.

5.1.4.3.2. Haverá cancelamento, pela Emissora, dos CRA Seniores não
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colocados, bem como dos CM Subordinados, eventualmente já emitidos, que

superarem o percentual de subordinação equivalente a L5o/o, conforme acima indicado.

5.1.5. Valor Global das Séries

5.1.5.1. O valor global dos CRA é de R$105.527.000,O0 (cento e cinco milhões e

quinhentos e vinte e sete mil reais), sendo R$89.697.000,00 (oitenta e nove milhões

e seiscentos e noventa e sete mil reais) referentes aos CRA Seniores e

R$15.830,000,00 (quinze milhões e oitocentos e trinta mil reais) referentes aos CRA

Subordinados.

5.1.6, Data e Local de Emissão

5.1.6.1. Para todos os efeitos e fins legais, a Data de Emissão dos CRA e 23 de

março de 20t7. O local de emissão é a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

5.1.7. Forma e Comprovação de Titularidade

5.1.7.L. Os CRA serão emitidos de forma escritural. A titularidade dos CRA será

comprovada por extrato emitido pela CETIP, enquanto estiverem eletronicamente
custodiados na CETIP. Adicionalmente, será expedido pelo Escriturador dos CRA

extrato em nome do titular tendo como base as informações prestadas pela CETIP,

enquanto os CRA estiverem eletronicamente custodiados na CETIP.

5.1.8. Data de Vencimento

5.1.8.1. Ressalvadas as hipóteses de Amortização Extraordinária e Resgate

Antecipado, previstas neste Termo de Securitização, os CRA vencerão em 23 de

setembro de 2020.

5.1.8.2. Não haverá vencimento antecipado dos CRA, mas tão somente Amortização
Extraordinária e Resgate Antecipado, conforme disposto no presente Termo de

Securitização.

5.1.9. Distribuição e Negociação

5.1.9.1. A Oferta Restrita dos CRA Seniores será realizada por meio de oferta
pública de distribuição com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM n.o 476,
a qual (i) será destinada a Investidores Profissionais; (ii) será intermediada pelos

Coordenadores e pelos Coordenadores Contratados/Participantes Especiais; (iii) será
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automaticamente dispensada de registro perante a CVM; e (iv) dependerá da prévia

subscrição e integralização dos CRA Subordinados.

5.L.9.2. A colocação do CRA Subordinado será realizada por meio de Colocação

Privada junto à Cedente, fora do âmbito CETIP.

5.1.9.2.1. A colocação do CRA Subordinado, equivalente a 15olo (quinze por cento) do

Valor Total da Emissão, na Data de Emissão, será realizada por meio da Colocação

Privada, junto à Cedente, sem a intervenção ou qualquer esforço de venda realizado
por instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.

5.1.9.3. Os CRA Seniores serão depositados:

(i) para distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de

Distribuição de Ativos ("MDA"), administrado e operacionalizado pela CETIP,

sendo distribuição liquidada financeiramente por meio da CETIP; e/ou

(ii) para negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21 -

Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado
pela CETIP, sendo as negociações liquidadas financeiramente e os CRA

custodiados eletronicamente por meio da CETIP.

5.1.9.4. Os CRA Subordinados serão registrados no âmbito CETIP em nome da

Cedente e/ou de suas Afiliadas tendo em vista a natureza escritural do título e

exclusivamente para o cumprimeto dos requisitos legais aplicáveis.

5.1.9.5. Os Coordenadores, com anuência da Emissora, organizarão a colocação dos

CRA Seniores perante os Investidores Profissionais interessados, podendo levar em

conta suas relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou

estratégica.

5.1.10. Preço de Subscrição e Integralização e Forma de Integralização

5.1.10.1. O Preço de Subscrição e Integralização dos CRA Seniores será: (i) na Data

de Integralização, o Valor Nominal Unitário de cada CRA; e (ii) após a Data de

Integralização, o montante correspondente ao Valor Nominal Unitário acrescido da

Remuneração dos CRA até a data da efetiva integralização.

5.1.10.2. A integralização dos CRA Seniores será realizada em moeda corrente
nacional e por intermédio dos procedimentos estabelecidos pela CETIP, em uma única
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data, conforme o caso: (i) nos termos do respectivo boletim de subscrição; e (ii) para

prover recursos a serem destinados pela Emissora conforme Cláusula 5.1.20 abaixo.

5.1.10.3. O CRA Subordinado poderá ser integralizado (i) em moeda corrente

nacional, ou (ii) mediante a cessão de Direitos Creditórios do Agronegócio

representados por Documentos Comprobatórios, fora do âmbito CETIP. O pagamento

do Valor de Cessão, nesse caso, ocorrerá por meio do instituto da dação em

pagamento, nos termos previstos nos artigos 356 e seguintes do Código Civil, no

montante equivalente ao Preço de Subscrição e Integralização do CRA Subordinado,

objeto da Colocação Privada.

5.1.11. Remuneração dos CRA

5.1.11.1. Condições Gerais de Remuneração dos CRA. Observada a Ordem de

Pagamento prevista na Cláusula Treze deste Termo de Securitização, poderá haver o
pagamento da Remuneração dos CRA nas Datas de Pagamento de Remuneração,

desde que existam recursos disponíveis na Conta Centralizadora suficientes para o
pagamento da Remuneração dos CRA e sejam observadas as demais disposições do

presente Termo de Securitização.

5.1.11.1.1.Após a Data de Integralização, os CRA Seniores e os CRA

Subordinados terão seus valores de Remuneração de CRA Seniores e Remuneração de

CM Subordinados, respectivamente calculados pela Emissora e divulgados pelo

Agente Fiduciário, através de sua centralde atendimento e/ou de seu website, na Data

de Pagamento de Remuneração.

5.1.11.2. Cálculo da Remuneração dos CRA Seniores. Sobre o Valor Nominal Unitário

ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA Seniores incidirão juros remuneratórios

correspondentes à variação acumulada de 98% (noventa e oito por cento) da Taxa DI

("Remuneração dos CRA Seniores"). A Remuneração dos CRA Seniores será calculada

de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos,

incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA

Seniores, conforme o caso, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois)

Dias Úteis, desde a Data de Integralização.O cálculo da Remuneração dos CRA

Seniores obedecerá à seguinte fórmula:

lx = If}íxx {F*tar DI - Ij
em que:

ix: Valor unitário de juros, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
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arredondamento;
VHx: Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário na última amortização

ou incorporação, se houver, da sua respectiva série calculado/informado com 8 (oito)

casas decimais, sem arredondamento.

Fator DI = Produtório das taxas DI Over, entre a Data de Integralização, incorporação

ou último pagamento, se houver, inclusive, até a data de atualização, pagamento ou

vencimento, exclusive, da sua respectiva série calculado com 8 (oito) casas decimais

com arredondamento, apurado da seguinte forma:

F atorDÉfllt + (rotrx p)], ", q u",
l=l

n = Número de Taxas DI Over utilizadas, sendo "n" um número inteiro.
p: Percentual aplicado sobre a taxa DI over, informado com 2 (duas) casas decimais;

TDIk = Taxa DI Over, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com

arredondamento, apurada da seguinte forma:

'o' =í!L*'Fi -'' \roo / , em que:

DIk = Taxa DI Over divulgada pela CETIP, utilizada com 2 (duas) casas decimais.

IIh * (fOtox p)I catcutado com 16 (dezesseis) casas decimais sem

arredondamento, assim como cada produtório;

Observações:

Para efeito do DI, será sempre considerado o índice de 2 (dois) Dias Úteis antes da

data de pagamento dos CRA Seniores.

A Taxa DI Over deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais

divulgado pela entidade responsável pelo seu cálculo.

O fator resultante da expressão (1 + TDIk) deve ser considerado com 16 (dezesseis)

casas decimais, sem arredondamento, assim como seu produtório.

Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário

acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o
próximo fator diário, e assim por diante até o último fator diário considerado.

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI"

com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento.

5.1.11.2.1.Observado o quanto estabelecido no item abaixo, no caso de

indisponibilidade temporária da Taxa DI, será utilizada, em sua substituição, a última
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Taxa DI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações

financeiras, tanto por parte da Emissora quanto por parte dos Titulares de CRA

Seniores, quando da divulgação posterior da Taxa DI que seria aplicável

("Indisponibilidade da Taxa DI").

5.1.L1.2.2.Na ausência de apuração e/ou divulgação da Taxa DI por prazo

superior a 5 (cinco) oias Úteis da data esperada para sua divulgação, ou, ainda, no

caso de sua extinção por imposição legal ou determinação judicial, o Agente Fiduciário

deverá convocar no primeiro Dia Útil subsequente ao término do prazo de 5 (cinco)

Oias Úteis acima ou da data de sua extinção por imposição legal ou determinação

judicial, Assembleia de Titulares de CRA para os Titulares de CRA definirem, de comum

acordo com a Emissora, o parâmetro a ser aplicado.

5.1.11.2.3.Caso a Taxa DI venha a ser divulgada antes da realização da

Assembleia de Titulares de CRA, a referida assembleia não será mais realizada, e a
Taxa DI, a partir da data de sua divulgação, passará a ser utilizada para o cálculo da

Remuneração dos CRA Seniores.

5.L.lL.2.4.Caso não haja acordo sobre o novo parâmetro a ser utilizado

para fins de cálculo da Remuneração entre a Emissora e os Titulares de CRA

representando, no mínimo, 75olo (setenta e cinco por cento) dos CRA em Circulação,

a Emissora deverá resgatar a totalidade das CRA, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis

contados da data da realização da respectiva Assembleia de Titulares de CRA, pelo seu

Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA, acrescido da

Remuneração dos CRA Seniores devida até a data do efetivo resgate, calculadas pro

rata tempors, a partir da Data de Integralizaçáo, ou da última Data de Pagamento da

Remuneração, conforme o caso.

5.1.11.3. Data de Pagamento da Remuneração dos CRA Seniores. Exceto nas

hipóteses de Amortização Extraordinária, Resgate Antecipado previstas na Cláusula

5.1.13, a Remuneração dos CRA Seniores será paga aos Titulares de CRA Seniores nas

Datas de Pagamento de Remuneração, conforme indicado no Anexo VII deste Termo

de Securitização, com os recursos disponíveis na Conta Centralizadora até a referida

data e/ou aplicados em Aplicações Financeiras, exceto pelos recursos depositados no

Fundo de Despesas, desde que os CM não estejam em seu último ano de vigência.

5.1.11.3.1. Caso, na Data de Pagamento de Remuneração aplicável, não

haja recursos disponíveis para o pagamento integral da Remuneração dos CRA

Seniores, os valores devidos deverão ser acumulados para pagamento na Data de

Pagamento de Remuneração imediatamente subsequente, e assim sucessivamente,

até a Data de Vencimento dos CRA.
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5.1.11.4, Forma de Pagamento da Remuneração dos CRA Seniores. A Remuneração

dos CRA Seniores paga aos Titulares dos CRA Seniores somente poderá ocorrer em

moeda corrente nacional.

5.1.11.5. Cálculo da Remuneração do CRA Subordinado. Sobre o Valor Nominal

Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA Subordinados incidirão juros

remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 98o/o (noventa e oito por

cento) da Taxa DI ("Remuneração dos CM Subordinados"). A Remuneração dos CRA

Subordinados será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata tempods por

Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor

Nominal Unitário dos CRA Subordinados, conforme o caso, com base em um ano de

252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a Data de Integralização. O cálculo

da Remuneração dos CRA Subordinados obedecerá à seguinte fórmula:

lx= líf*xx ffatcrSI- L]
em que:

3r: Valor unitário de juros, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento;

lrNs: Valor Nominal de Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário na data da última

amortização ou incorporação, se houver, da sua respectiva série calculado/informado

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

Fator DI = Produtório das taxas DI Over, entre a Data de Integralização, incorporação

ou último pagamento, se houver, inclusive, até a data de atualização, pagamento ou

vencimento, exclusive, da sua respectiva série calculado com I (oito) casas decimais

com arredondamento, apurado da seguinte forma:

FatorDr-fltr * (ruo x p)],em que:
k=l

n = Número de Taxas DI Over utilizadas, sendo "n" um número inteiro.

p: Percentual aplicado sobre a taxa DI over, informado com 2 (duas) casas decimais;

TDIk = Taxa DI Over, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com

arredondamento, apurada da seguinte forma:

À
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I

rDr, =íPIn*r)m-r^ \loo ) ,emque:

DIk = Taxa DI Over divulgada pela CETIP, utilizada com 2 (duas) casas decimais.

flh* (roroxp)I
calculado com 16 (dezesseis)

arredondamento, assim como cada produtório;

casas decimais sem

Observações:

Para efeito do DI, será sempre considerado o índice de 2 (dois) Oias Úteis antes da

data de pagamento dos CM Subordinados.

A Taxa DI Over deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais

divulgado pela entidade responsável pelo seu cálculo.

O fator resultante da expressão (1 + TDIk) deve ser considerado com 16 (dezesseis)

casas decimais, sem arredondamento, assim como seu produtório.

Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário

acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o

próximo fator diário, e assim por diante até o último fator diário considerado.

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI"

com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento.

5.1.11.5.1. No caso de Indisponibilidade da Taxa DI, será utilizada, em sua

substituição, a última Taxa DI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas
quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da Emissora quanto por parte

dos Titulares de CRA Subordinados, quando da divulgação posterior da Taxa DI que

seria aplicável.

5.1.11.5.2. Na ausência de apuração e/ou divulgação da Taxa DI por prazo

superior a 5 (cinco) Oias Úteis da data esperada para sua divulgação, ou, ainda, no

caso de sua extinção por imposição legal ou determinação judicial, o Agente Fiduciário

deverá convocar no primeiro Dia Útil subsequente ao término do prazo de 5 (cinco)

Dias Úteis acima ou da data de sua extinção por imposição legal ou determinação
judicial, Assembleia de Titulares de CRA para os Titulares de CRA definirem, de comum

acordo com a Emissora, o parâmetro a ser aplicado.
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5.1.11.5.3,Caso a Taxa DI venha a ser divulgada antes da realização da

Assembleia de Titulares de CRA, a referida assembleia não será mais realizada, e a
Taxa DI, a partir da data de sua divulgação, passará a ser utilizada para o cálculo da

Remuneração dos CRA Subordinados.

5.1.11.5.4.Caso não haja acordo sobre o novo parâmetro a ser utilizado
para fins de cálculo da Remuneração entre a Emissora e os Titulares de CRA

representando, no mínimo, 75olo (setenta e cinco por cento) dos CRA em Circulação,

a Emissora deverá resgatar a totalidade das CRA, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis

contados da data da realização da respectiva Assembleia de Titulares de CRA, pelo seu

Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA, acrescido da

Remuneração dos CM Subordinados devida até a data do efetivo resgate, calculadas

pro ratatemporis, a partirda Data de Integralização, ou da última Data de Pagamento

da Remuneração, conforme o caso.

5.1.11,5.5. O cálculo da Remuneração dos CRA Subordinados e da Razão

de Garantia será realizado e informado ao Titular dos CRA Subordinados, pela Emissora

em cada Data de Pagamento de Remuneração, imediatamente após o pagamento

integral da Remuneração dos CM Seniores.

5.1.11.5.6. O pagamento da Remuneração dos CRA Subordinados ocorrerá

caso a Razão de Garantia apurada em cada Data de Pagamento de Remuneração seja

inferior à razão ideal de 85o/o (oitenta e cinco por cento) e estará condicionado à

disponibilidade de recursos na Conta Centralizadora. O valor do pagamento da

Remuneração dos CRA Subordinados será calculado conforme a fórmula indicada na

Cláusula 5.1.11.5. deste Termo de Securitização e poderá ser reajustado para mais ou

para menos, de modo que o valor pago ao Titular dos CRA Subordinados seja sempre

equivalente ao montante necessário para que a razão ideal de B5o/o (oitenta e cinco

por cento) seja reestabelecida.

5.1.11.6. Condições para pagamento da Remuneração dos CRA Subordinados. O

pagamento da Remuneração dos CRA Subordinados, em cada Data de Pagamento de

Remuneração, estará sempre condicionado a:

(i) observância da Ordem de Pagamento prevista na Cláusula Treze deste Termo

de Securitização;

(ii) não ocorrência de qualquer um dos Eventos de Interrupção de Revolvência;

(iii) não ocorrência de quaisquer Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado;
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(iv) observância das Condições para Renovação, com exceção do item (v)

indicado na definição de Condições para Renovação no preâmbulo deste Termo de

Securitização; e

(v) não ocorrência de um Evento de Interrupção de Revolvência ou

desenquadramento de uma Condição para Renovação em razão do pagamento da

respectiva Remuneração dos CM Subordinados.

5.1.11.7. Data de Pagamento da Remuneração dos CRA Subordinados. Exceto nas

hipóteses de Amortização Extraordinária e de Resgate Antecipado, previstas na

Cláusula 5.1.13, a Remuneração dos CRA Subordinados será paga ao titular de CRA

Subordinados nas Datas de Pagamento de Remuneração, conforme indicado no Anexo

VII deste Termo de Securitização e de acordo com a Ordem de Pagamento prevista na

Cláusula Treze abaixo, com os recursos disponíveis na Conta Centralizadora até a

referida data e/ou aplicados em Aplicações Financeiras, exceto pelos recursos do

Fundo de Despesas e do Fundo de Provisionamento de Juros, desde que os CRA não

estejam em seu último ano de vigência.

5.1.11.7.1. Caso o pagamento da Remuneração dos CRA Seniores seja

prorrogado para outra Data de Pagamento de Remuneração, nos termos previstos na

Cláusula 5.1.11.3.1. deste Termo de Securitização, ficará igualmente prorrogado o

pagamento de qualquer Remuneração dos CM Subordinados, observados os demais

termos e condições previstos neste Termo de Securitização.

5.1.11.8. Forma de Pagamento da Remuneração dos CM. A Remuneração dos CRA

Subordinados paga ao Titular de CM Subordinados deverá ocorrer preferencialmente

em moeda corrente nacional ou mediante a entrega de Direitos Creditórios do

Agronegócio, a critério da Emissora e caso aprovado pelo titular do CRA Subordinado,

observado gue o pagamento da Remuneração dos CRA Subordinados e/ou da

amortização do Valor Nominal Unitário dos CRA Subordinados exclusivamente

mediante a entrega de Direitos Creditórios do Agronegócio Inadimplidos será realizado

fora do âmbito CETIP, e deverá ser comunicado à CETIP e ao Agente Fiduciário com

antecedência mínima de 3 (três) oias Úteis do efetivo pagamento.

5.1,12. Condições Gerais de Pagamento pela Emissora

5.1.12.1. Na hipótese de (a) o Patrimônio Separado dispor de recursos, (ii) serem

observados todos os procedimentos operacionais de recebimento de recursos

dispostos neste Termo de Securitização, e (iii) haver atraso no pagamento de
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qualquer quantia devida aos Titulares de CM exclusivamente imputado à Emissora,

serão devidos pela Emissora, considerando seu patrimônio próprio, a partir do

vencimento até a data de seu efetivo pagamento, multa moratória de natureza não

compensatória de 2o/o (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,

pro rata temporis, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou

extrajudicial, ambos incidentes sobre o respectivo valor devido e não pago.

5.t.L2.2. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de
qualquer obrigação por quaisquer das Partes, até o 1o (primeiro) Dia Útil subsequente,
se o vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil, sem nenhum acréscimo
aos valores a serem pagos.

5.1.12.3. Salvo se de outra forma disposto no presenteTermo de Securitização e no

Contrato de Cessão, poderá haver um intervalo de 2 (dois) Oias Úteis entre o
recebimento dos pagamentos, na Conta Centralizadora, referentes aos Créditos do

Agronegócios pela Emissora e o respectivo pagamento de suas obrigações referentes
aos CM.

5.L.L2.4. As Datas de Pagamento de Remuneração previstas no Anexo VII deste
Termo de Securitização poderão ser alteradas pela Emissora a qualquer momento,
sem necessidade de aditamento, em função da Ordem de Pagamentos, dos fluxos de

recebimentos dos Créditos do Agronegócio, Amortizaçáo Extraordinária e Resgate

Antecipado, nas hipóteses expressamente previstas no presente Termo de

Securitização. Qualquer alteração realizada nos termos desta Cláusula deverá ser
informada, por escrito, ao Agente Fiduciário, nos termos previstos na Cláusula Dezoito,
abaixo, devendo tal fato ser comunicado à CETIP, , com antecedência mínima de 3
(três) Dias Úteis da data do efetivo pagamento, e aos Titulares de CRA.

5.1.12.5. Na Data de Vencimento dos CM, a Emissora deverá proceder à liquidação
total dos (i) CRA Seniores pelo saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da

Remuneração de CRA Seniores, (ii) CRA Subordinados pelo saldo do Valor Nominal
Unitário, acrescido da Remuneração dos CRA Subordinados, observada a Ordem de

Pagamento prevista na Cláusula Treze abaixo.

5.1.13. AmoÊização Extraordinária e Resgate Antecipado

5.1.13.1. Condicões Gerais de Amortização Extraordinária e Resgate Antecioado. Os

CRA deverão ser amortizados extraordinariamente, de forma parcial, observado o

limite de 98%o (noventa e oito por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA

("Amortização Extraordinária"), ou resgatados antecipadamente, caso o percentual
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mencionado acima seja superado ("Resgate Antecipado"), nas seguintes hipóteses,

observada a Ordem de Pagamentos:

(i) a ocorrência de quaisquer dos Eventos de Interrupção de Revolvência;

(ii) não utilização, pela Emissora, até a Data Limite de Aquisição de Direitos
Creditórios do Agronegócio Adicionais, dos recursos depositados na Conta

Centralizadora e/ou aplicados em Aplicações Financeiras na aquisição de Direitos
Creditórios do Agronegócio Adicionais;

(iii) caso as Aplicações Financeiras sejam realizadas em desacordo com o Limite
Máximo de Investimento por um prazo superior a 5 (cinco) dias, caso em que a

Emissora deverá realizar a amortização extraordinária dos cRA, na proporção
necessária para realizar o reenquadramento do valor e observar o Limite Máximo de
Investimento; e

(iv) caso, transcorrido qualquer dos prazos previstos nas Cláusulas 9.12 e 9.13 do
Contrato de Cessão, a Cedente não indicar um substituto apropriado ao Agente de
Formalização e Cobrança resignado e não optar por realizar as respectivas atividades
de cobrança extrajudicial e/ou judicial junto aos Devedores.

5.1.13.1.1. A amoftização extraordinária prevista na Cláusula 5.1.13.1(ii),
acima, ocorrerá até o 5o (quinto) Oia Útit subsequente à Data Limite de Aquisição de
Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais aplicável.

5.1.13.1.2. Caso ocorra o Evento de Interrupção de Revolvência em
decorrência da comunicação à Seguradora da ocorrência de um sinistro, nos termos
da Apólice de Seguro, a Amortização Extraordinária dos CRA Seniores poderá ocorrer
até a Data de Vencimento.

5.1.13,1.3. No caso da ocorrência de qualquer dos Eventos de Interrupção
de Revolvência, os CM Subordinados não poderão ser objeto de Amortização
Extraordinária ou Resgate Antecipado até que o Valor Nominal Unitário dos CRA

Seniores seja completamente pago.

5.1.13.2. O Resgate Antecipado somente poderá ser realizado caso o somatório dos
(i) recursos disponíveis no Patrimônio Separado e (ii) investimentos em Aplicações
Financeiras, perfizer um montante suficiente para resgatar integralmente os CRA

Seniores.
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5.1.13.2.1. Independentemente de deliberação em Assembleia de Titulares

de CRA, o Resgate Antecipado será realizado caso, no ano anterior à Data de

Vencimento dos CRA, o somatório dos recursos disponíveis no Patrimônio Separado,

somados aos investimentos em Aplicações Financeiras, perfizer um montante

suficiente para resgatar integralmente os CRA Seniores.

5,1.13.3. A Emissora comunicará aos Titulares de CM sobre a Amortização

Extraordinária ou do Resgate Antecipado nos termos da Cláusula Dezoito deste Termo

de Securitização, ao Agente Fiduciário, e à CETIP, com antecedência mínima de 3
(três) Dias Úteis, com relação ao respectivo pagamento, informando: (a) o Resgate

Antecipado ou o percentual do Valor Nominal Unitário dos CM Seniores que será

objeto de Amortização Extraordinária; e (b) demais informações consideradas

relevantes pela Emissora para conhecimento dos Titulares de CRA.

5.1.13.4. Os recursos recebidos em decorrência de qualquer dos eventos descritos na

Cláusula 5.1.13.1, acima, serão integralmente utilizados pela Emissora para

Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado dos CRA Seniores, cujo pagamento

será realizado de forma pro rata entre todos osTitulares de CRA Seniores e alcançará,

indistintamente, todos os CRA Seniores, por meio de procedimento adotado pela

CETIP, para os ativos custodiados eletronicamente na CETIP.

5.1.13.5. Os recursos recebidos pela Emissora, na Conta Centralizadora, a título de

pagamento de indenização pela Seguradora, nos termos e condições da Apólice de

Seguro, deverão ser obrigatoriamente utilizados para a Amortização Extraordinária ou

Resgate Antecipado dos CM, conforme aplicável.

5.1.13.6. Amortização Extraordinária dos CRA Subdordinados. Em caso de

Amortização Extraordinária, o pagamento da amortizaçáo dos CRA Subordinados, se

houver recursos, estará condicionado a:

(i) observância da Ordem de Pagamento prevista na Cláusula Treze deste Termo

de Securitização;

(ii) não ocorrência de qualquer um dos Eventos de Interrupção de Revolvência;

(iii) não ocorrência de quaisquer Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado;

(iv) observância das Condições para Renovação, com exceção do item (v)

indicado na definição de Condições para Renovação no preâmbulo deste Termo de
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Securitização;

(v) a não existência de Créditos do Agronegócio Vencidos em percentual igual

ou superior a L5o/o (quinze por cento) do total de Créditos do Agronegócio adquiridos

pela Cessionária; e

(vi) não ocorrência de um Evento de Interrupção de Revolvência ou

desenquadramento de uma Condição para Renovação em razão do pagamento da

respectiva Amortização dos CRA Subordinados.

5.1.13.7. Forma de Pagamento da Amortização Extraordinária dos CRA

Subdordinados. A Amortização Extraordinária dos CM Subdordinados deverá ocorrer
preferencialmente em moeda corrente nacional ou mediante a entrega de Direitos
Creditórios do Agronegócio, a critério da Emissora e caso aprovado pelo titular do CRA

Subordinado, observado que o pagamento por meio da entrega de Direitos Creditórios
do Agronegócio Inadimplidos será realizado fora do sistema da CETIP, e deverá ser
comunicado à CETIP e ao Agente Fiduciário com antecedência mínima de 3 (três) Dias
Úteis do efetivo pagamento.

5.1.14. Prioridade e Subordinação

5.1.14.1. Os CRA Seniores preferem os CRA Subordinados (i) no recebimento da

respectiva remuneração; (ii) nos pagamentos de Amortização Extraordinária e/ou
Resgate Antecipado, conforme o caso; (iii) no pagamento integral do Valor Nominal
Unitário dos CRA ou do saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA; e (iv) na hipótese
de liquidação do Patrimônio Separado, não havendo qualquer tipo de preferência,
prioridade ou subordinação entre os titulares de CM Seniores.

5.7.L4.2. Na Data de Vencimento ou em caso de Resgato Antecipado, caso haja
disponibilidade de recursos no Patrimônio Separado após o pagamento de todos os
valores devidos aos Titulares de CRA, eventual sobra do montante financeiro que

restar disponível no Patrimônio Separado será direcionada ao Titular de CRA

Subordinados a título de prêmio de subordinação. Além dos montantes pagos em
moeda corrente nacional, serão entregues Créditos do Agronegócio que eventualmente
sobrarem, ainda que inadimplidos, observado que o pagamento exclusivamente
mediante a entrega de Créditos do Agronegócio será realizado fora do âmbito CETIP e
deverá ser comunicado à CETIP, bem como ao Agente Fiduciário, com antecedência
mínima de 3 (três) Dias Úteis do vencimento dos CRA Subordinados, sendo certo que
a Emissora deverá tomar todas as medidas necessárias para comunicar a CETIP sobre
a entrega de Créditos do Agronegócio fora do âmbito CETIP.
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5.1.14.3. Caso os recursos disponíveis na Conta Centralizadora na Data de

Vencimento ou de Resgate Antecipado sejam insuficientes para amortizar o Valor

Nominal Unitáriodos CRA Subordinados, os valores imputáveis aos CRA Subordinados:

(i) não serão exigíveis; (ii) somente serão devidos após adimplidos os pagamentos

relativos aos CRA Seniores e às Despesas Ordinárias; e (iii) não terão incidência de

juros, atualização, multa ou qualquer outro Ônus para a Emissora ou para o Patrimônio

Separado.

5. 1.15. Regime Fiduciário

5.1.15.1. Fica instituído Regime Fiduciário sobre o Patrimônio Separado, nos termos

da Cláusula Sétima deste Termo de Securitização.

5.1.16. Multa e Juros Moratórios

5.1.16.1 Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer obrigação pecuniária aos

Titulares de CRA, incidirão, a partir do respectivo vencimento até a data de seu efetivo
pagamento, multa moratória, não compensatória, de 2o/o (dois por cento) e juros de

mora de 1olo (um por cento) ao mês, incidentes sobre o respectivo valor devido e não

pago, calculados de forma pro rata temporis, independentemente de aviso, notificação

ou interpelação judicial ou extrajudicial, ambos incidentes sobre o valor devido e não

p490.

5.1.16.2 O inadimplemento de quaisquer das obrigações assumidas no presente

Termo de Securitização pela Emissora, que implique a falta de registro do Contrato de

Cessão e/ou dos Termos de Cessão dos Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais

perante os cartórios competentes, ou na ausência de notificação dos Devedores acerca

da Cessão de Direitos Creditórios, que afete o pagamento dos CRA ou da Remuneração

dos CRA, conforme o caso, sujeitará a Parte inadimplente ao pagamento de multa

convencional, não-compensatória, em valor equivalente aos Créditos do Agronegócio

cujo pagamento não tenha sido realizado na Conta Centralizadora em razão de referido

inadimplemento, não obstante o pagamento de eventual indenização por perdas e

danos.

5.L.L7. Local de Pagamentos

5.L.17.1 Os pagamentos dos CRA Seniores serão efetuados utilizando-se os

procedimentos adotados pela CETIP, para os CRA que estiverem custodiados

eletronicamente na CETIP. Caso, por qualquer razão, a qualquer tempo, os CRA

Seniores não estejam custodiados eletronicamente na CETIP, nas datas de Pagamento
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de Remuneração dos CRA Seniores, a Emissora deixará, na Conta Centralizadora, o

valor correspondente ao respectivo pagamento à disposição do respectivo Titular de

CRA Seniores e notificará, em até 2 (dois) Dias Úteis, o Titular de CRA Seniores que

os recursos encontram-se disponíveis. Nesta hipótese, a partir da data em que os

recursos estiverem disponíveis, não haverá qualquer tipo de atualização ou

remuneração sobre o valor colocado à disposição do Titular de CRA Seniores na sede
da Emissora.

5.1.18. Atraso no Recebimento dos Pagamentos

5.1.18.1. Sem prejuízo no disposto no item 5.1.17 acima, o não comparecimento do
Titular de CRA para receber o valor correspondente a qualquer das obrigações
pecuniárias devidas pela Emissora, nas datas previstas neste Termo de Securitização
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, desde que os
recursos tenham sido disponibilizados pontualmente.

5.1.19. Prorrogação dos Prazos

5.1.19.1 Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de
qualquer obrigação, até o primeiro Dia Útil subsequente, caso o vencimento coincida
com um dia que não seja considerado um Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo
aos valores a serem pagos.

5.1.2O. Destinação de Recursos

5.1.20.1. Os recursos obtidos com a subscrição dos CRA serão utilizados
exclusivamente pela Emissora para (i) pagamento das Despesas Ordinárias e
provisionamento das Despesas Extraordinárias conforme definido na Cláusula Quinze
deste Termo de securitização; e (ii) pagamento do Valor de cessão, o qual, por sua
vez, deverá ser destinado pela Cedente exclusivamente para fins de reforço de seu
caixa e de seu capital de giro.

5.1.20.2. Os recursos decorrentes de pagamentos parciais ou totais de Créditos do
Agronegócio, deverão ser utilizados pela Emissora para: (i) pagamento de quaisquer
valores devidos no âmbito dos CRA, incluindo despesas, remuneração e Amortização
Extraordinária ou Resgate Antecipado, devidos na periodicidade indicada neste Termo
de Securitização; e (ii) caso existam valores remanescentes, (a) para a aquisição de
Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais até as Datas Limite de Aquisição de
Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais, sendo que a Emissora somente poderá
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utilizar os valores advindos dos Créditos do Agronegócio para aquisição de Direitos

Creditórios do Agronegócio Adicionais nas Datas Limite de Aquisição de Direitos

Creditórios do Agronegócio Adicionais e/ou (b) Amortização Extraordinária dos CRA,

desde gue os procedimentos descritos no Contrato de Cessão sejam observados.

5.1.21. Classificação de Risco

5.1.21.1. Os CRA Seniores serão objeto de classificação de risco a ser concedida pela

Agência de Classificação de Risco até a Data de Integralização.

5.t.zt.2. A nota de classificação de risco a ser atribuída pela Agência de Classificação

de Risco será objeto de revisão a cada período de três meses, nos termos do artigo

7o, parágrafo 7o da Instrução CVM n.o 414, devendo os respectivos relatórios ser

colocados, pela Emissora, à disposição do Agente Fiduciário no prazo de até 5 (cinco)

oias Úteis contados da data de seu recebimento.

5.1.21.3. Não será atribuída nota de classificação de risco aos CRA Subordinados.

5.2. Apólice de Seguro

5.2.t. A Apólice de Seguro tem como objeto o pagamento de eventual indenização

à Emissora, na condição de beneficiária da Apólice de Seguro, de forma a ressarcir a

Emissora de eventuais prejuízos decorrentes da insuficiência de recursos para

pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRA Seniores, como consequência

do inadimplemento dos Créditos do Agronegócio, conforme as hipóteses descritas

abaixo:

(i) o indadimplemento, por qualquer Devedor, do pagamento do valor de face dos

Créditos do Agronegócio, e

(ii) o inadimplemento, pela Cedente, em pagar a Devolução do Preço devida à

Emissora, nos termos do Contrato de Cessão.

5.2.1,1. Ocorrendo qualquer dos eventos listados acima e respeitados os limites de

indenização e as condições da Apólice de Seguro, a Emissora fará jus a quantas

indenizações forem necessárias, referentes aos prejuízos líquidos derivados de

Créditos do Agronegócio Vencidos, até o Limite de Cobertura.

5.2.1.2. A Apólice de Seguro somente oferece cobertura com relação a Créditos do

Agronegócio que sejam legais, válidos e exigíveis perante o respectivo Devedor e/ou

a Cedente.
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5.2.2. O procedimento de registro de sinistro junto à Seguradora, conforme
determinado na Cláusula 10.1. e seguintes da Apólice de Seguro, observará as

seguintes etapas:

(i) todos e quasiquer Créditos do Agronegócio Vencidos e não pagos serão
notificados à Seguradora com a maior brevidade possível, na primeira data entre a

ciência de sua ocorrência pela a Emissora, pelo Agente Fiduciário ou pelo Custodiante,
conforme Relatório de Recuperação de Crédito preparado pelo Agente de Cobrança
Extrajudicial, ou em até 10 (dez) dias contados do vencimento do referido Crédito do
Agronegócio Vencido, nos termos da Cláusula 4.4.1(i) deste Termo de Securitização;

(ii) a Emissora ou o Agente Fiduciário enviará uma notificação (Notificiation of
Potential to Claim) de potencial perda à Seguradora em até 5 (cinco) dias contados do

término do Período de Revolvência, evidenciando os Créditos do Agrenegócio
adquiridos pela Emissora, os respectivos Devedores, as perspectivas de pagamento e
recuperação dos valores devidos à Emissora sob os Créditos do Agronegócio, bem
como o cálculo do valor líquido (Net Shortfatt) da indenização que a Emissora
potencialmente requererá à Seguradora, para fins de provisionamento da Seguradora;

(iii) após o término do Período de Revolvência, a Emissora ou o Agente Fiduciário
enviará mensalmente à Seguradora uma atualização da Notification of Potential to
Claim, contendo informações atualizadas sobre os Créditos do Agronegócio. Referida
atulização deverá ser enviada até a Data de Vencimento dos CRA ou a submissão de
um pedido de indenização à Seguradora;

(iv) caso existam Créditos do Agronegócio Inadimplidos em montante superior a l5o/o
(quinze por cento) do valor total dos Créditos do Agronegócio adquiridos pela

Emissora, a Emissora ou o Agente Fiduciário deverá apresentar um pedido de
indenização à seguradora, mediante o envio de uma comunicação, na forma
determinada pela Apólice de Seguro, no período compreendido entre 30 (trinta) dias
contados do término do Período de Revolvência e 50 (cinquenta) dias antes da Data
de Vencimento dos CRA; O pedido de indenização apresentado à Seguradora não
poderá, em nenhuma hipótese, ocorrer após 12 (doze) meses do vencimento de um
Crédito do Agronegócio, nos termos da Cláusula 10.2. da Apólice de Seguro;

(v) uma vez recebido o pedido de indenização pela Emissora, a Seguradora avaliará
a documentação suporte do pedido de indenização e o atendimento aos requisitos da
Apólice de seguro, sendo que o pagamento da indenização, se concedido, deverá
ocorrer com até 1 (um) Dia Útil de antecedência à Data de Vencimento dos cRA; e
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(vi) caso a Seguradora pague alguma indenização em função da Apólice de Seguro
essa se sub-roguará nos direitos do(s) Crédito(s) do Agronegócio Inadimplido(s)
proporcionalmente ao montante equivalente ao pagamento da indenização, devendo
o Agente Fiduciário ou a Securitizadora formalizar ou fazer com que se formalizem os
instrumentos necessários ou convenientes para que a Seguradora se sub-rogue em
tais direitos.

5.2.2.L. No caso de pagamento sub-rogação prevista no item (v) acima, os direitos
do Agente Fidicuário ou da Securitizadora relativos ao(s) Crédito(s) do Agronegócio
Inadimplido(s), em montante proporcional e equivalente ao pagamento da indenização
pela Seguradora, deixarão de integrar o Patrimônio Separado.

5.2.2.2. O registro do sinistro pela Emitente ou pelo Agente Fiduciário junto à

Seguradora não dependerá de qualquer prévia autorização da Cedente, sendo
resguardado à Emissora e ao Agente Fiduciário o direito de acessar o seguro a qualquer
tempo, observados os termos e condições da Apólice de Seguro.

5.2.2.3. Todo e qualquer pagamento efetuado pela Seguradora deverá ser feito e
moeda corrente nacional na Conta Centralizadora, observado qualquer valor pago pela
pela Seguradora a título de indenização, nos termos da Apólice de Seguro, reduzirá
proporcionalmente o Limite Máxima Cobertura aplicável.

5.2.2.4. Uma vez que a Cedente acione a Seguradora sobre a ocorrência de um
sinistro, a aquisição de Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais deverá ser
imediatamente interrompida e os recursos diponíveis na Conta Centratizadora serão
destinados à Amortização Extraordinária dos CRA.

5.2.3. O prêmio devido pela Emissora à Seguradora em relação à contratação da
Apólice de Seguro, será pago nos termos previstos na Cláusula 6.1 da Apólice de
Seguro e calculado na forma prevista no Anexo V da Apólice de Seguro.

5.2.3.t. Além do prêmio a ser pago nos termos da Apólice de seguro, qualquer
comissão e/ou encargo devidos em razão da emissão da Apólice de Seguro serão pagos
com os recursos provenientes do Fundo de Despesas, observados os termos da
Cláusula Quinze deste Termo de Securitização.

5.2.3.2. O não pagamento de quaisquer dos prêmios acima estipulados dará à

Seguradora o direito de cancelar ou rescindir a Apólice de Seguro, após 60 (sessenta)
dias contados o envio, pela Seguradora, de requerimento de pagamento por escrito
enviado à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, à Cedente e ao Custodiante, sem
prejuízo do pagamento de sinistro no caso de créditos que tenham sido adquiridos
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anteriormente ao concelamento da Apólice de Seguro.

5.2.4. Por prejuízo líquido incorridos pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário

cobertos pela Apólice de Seguro entende-se a diferença entre (i) o valor equivamente

ao Valor Nominal Unitário dos CRA Seniores devido aos Titulares de CRA Seniores na

Data de Vencimento do CRA ou na data de ocorrência de uma Amortização

Extraordiária ou Resgate Antecipado; e (ii) (a) os valores recebidos pela Emissora a

título de pagamento dos Créditos do Agronegócio até a Data de Remuneração e/ou a

Data de Vencimento dos CRA; (b) os valores recebidos pela Emissora devido ao

descumprimento de quaisquer pagamentos referentes aos Créditos do Agronegócio

exceto pelo inadimplemento do pagamento do valor de face dos Créditos do

Agronegócio pelos Devedores e pelo inadimplemento do pagamento da Devolução do

Preço pela Cedente à Emissora; e (c) os valores deposistados em contas bancárias em

benefício da Emissora, em razão do pagamento dos Créditos do Agronegócio, salvo

pelos recursos depositados na Conta Centralizadora para composição do Fundo de

Despesas.

5.2.5. A Apólice de Seguro não oferece cobertura para qualquer outro montante

porventura devido pelos Devedores, na qualidade de devedores dos Créditos do

Agronegócio, que seja (i) relativo a multas, juros moratórios, impostos, honorários,

despesas ou qualquer outro valor de qualquer natureza; e (ii) recebido pela Cedente

e não transferido para a Emissora, a qualquer tempo e por qualquer motivo.

5.2.6. A Seguradora poderá se desobrigar de realizar o pagamento de eventual

sinistro na hipótese de perda decorrente de qualquer uma das seguintes hipóteses: (i)

reação nuclear, radiação nuclearou contaminação radioativa; (ii) guerra entre dois ou

mais dos seguintes países: República Popular da China, França, Reino Unido, Rússia

e/ou Estados Unidos da América; (iii) atos desonestos, fraudulentos ou criminosos

praticados pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, pelo Custodiante ou pela Cedente,

abrangendo inclusive seus respectivos diretores, funcionários ou representantes.

5.2.7. A Seguradora poderá se eximir do pagamento de qualquer indenização à

Emissora que seja decorrente de, incluindo, mas não limitando-se a: (i) insolvência do

Devedor anterior à Data de Emissão e/ou Data de Aquisição; (ii) inadimplência por

parte da Emissora de qualquer obrigação por ela assumida na Apólice de Seguro; (iii)

pagamento de indenização por outros seguros que venham a recair sobre os Direitos

Creditórios do Agronegócio objeto da Apólice de Seguro; (iv) Créditos do Agronegócio

adquiridos pela Emissora após a data de cancelamento, por qualquer hipótese, da

Apólice de Seguro; e (v) notificação a respeito da ocorrência de um sinistro após 12

(doze) meses contados da Data de Vencimento dos Direitos Creditórios do

Agronegócio, exceto a Emissora tenha notificado a Seguradora acerca da ocorrência
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de um inadimplemento durante referido período de L2 (doze) meses, observado o

procedimento previsto na Apólice de Seguros.

5.3. Apticações Financeiras

5.3.1. Os valores recebidos na Conta Centralizadora deverão ser investidos em

Aplicações Financeiras, em até 2 (dois) Dias Úteis contados de seu recebimento na

Conta Centralizadora, até o pagamento do Valor de Cessão, o Pagamento da

Remuneração dos CRA, da Amortização Extraordinária ou do Resgate Antecipado,
conforme previsto neste Termo de Securitização.

5.3.2. As Aplicações Financeiras deverão observar o Limite Máximo de

Investimento e deverão ser aplicadas nas seguintes contas corrente, a serem
movimentadas unicamente pela Emissora: (a) Banco do Brasil, sob o n.o 6424-6 e
agência 3336-7; (b) Banco Bradesco, sob o n.o 3838-5 e agência 3391-0; (c) Banco

Itaú, sob o n.o 47281-8 e agência 3130-0; (d) Banco Santander (Brasil) S,A., sob o
n.o 4728L'8 e agência 3130-0; e (e) qualquer outra conta aberta pela Emissora em

uma instituição financeira que obedeça o Limite Máximo de Investimento, para flns
exclusivos de investimentos das Aplicações Financeiras.

5.3.3. Caso, por qualquer motivo, as Aplicações Financeiras sejam realizadas em
desacordo com o Limite Máximo de Investimento por um prazo superior a 5 (cinco)
dias, a Emissora deverá realizar a Amortização Extraordinária dos CRA, conforme
previsto neste Termo de Securitização, na proporção necessária para realizar o

reenquadramento do valor das Aplicações Financeiras e observar o Limite Máximo de

Investimento.

cúusuLA sExrA - DA FoRMA DE DrsrRrBurçÃo Dos cRA

Oferta Pública Com Esforços Restritos de Distribuicão dos CRA Seniores

6.1. A Emissão é realizada em conformidade com a Instrução CVM n.o 476 e com as

demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, razão pela qual está
automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM.

6.2. Os CM Seniores serão objeto de distribuição pública com esforços restritos,
sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade dos CRA Seniores, nos
termos da regulamentação aplicável, deste Termo de Securitização e do Contrato de
Distribuição.
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6.3. No âmbito da Oferta Restrita, (i) os Coordenadores somente poderão acessar,

no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, em conjunto; e (ii) os CM
Seniores somente poderão ser adquiridos por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores
Profissionais, nos termos do artigo 3o da Instrução CVM n.o 476.

6.4. O público alvo da Oferta Restrita será composto exclusivamente por

Investidores Profissiona is.

6.5. AOferta Restrita terá início após a prévia subscrição e integralização dos CRA

Subordinados.

6.6. Os CRA Seniores somente poderão ser negociadas nos mercados

regulamentados de valores mobiliários (i) entre Investidores Qualificados e (ii) depois

de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada subscrição ou aquisição por

Investidores Profissionais, conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM

n.o 476.

6.7. Os CM Seniores serão subscritos e integralizados à vista pelos Investidores
Profissionais, devendo estes fornecer, por escrito, declaração no boletim de subscrição,

atestando que estão cientes que: (a) a Oferta Restrita não foi registrada na CVM; (b)

os CRA Seniores ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na

Instrução CVM n.o 476. Os Investidores Profissionais deverão ainda fornecer, por

escrito, declaração, atestando sua condição de investidor profissional, nos termos
definidos neste Termo de Securitização.

6.8. Os Coordenadores organizarão a colocação dos CRA Seniores perante os

Investidores Profissionais interessados, levando em conta suas relações com clientes

e outras considerações de natureza comercial ou estratégica.

6.9. O prazo máximo de colocação dos CRA é de 6 (seis) meses contados do início

da Oferta Restrita, podendo ser prorrogado, conforme necessário, nos termos da

regulamentação aplicável.

Colocação Privada dos CRA Subordinados

6.11. Os CM Subordinados serão subscritos exclusivamente pela Cedente ou suas

Aflliadas no âmbito da Colocação Privada e poderão ser integralizados em moeda

corrente nacional ou Direitos Creditórios do Agronegócio, fora do âmbito CETIP.

6.6. Nos termos do item 6.5 acima, os CRA Subordinados serão subscritos e

integralizados pela Cedente ou uma de suas Afiliadas, sendo que a mesma fornecerá
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por escrito, por ocasião da subscrição, declaração atestando que está ciente de que

(i) a Colocação Privada não foi registrada perante a CVM ou perante a ANBIMA; e (ii)
os CRA Subordinados não foram registrados para negociação em mercados

regulamentados.

6.12.Os CM Subordinados da presente Emissão, ofertados nos termos da Colocação

Privada não serão objeto de negociação, transferência ou qualquer forma de oneração,

sendo proibida a sua transferência para terceiros ou a sua oneração em benefício de

terceiros, exceto transferências, pela Cedente a suas Afiliadas, que são permitidas e

poderão ser realizadas desde que o adquirente comprometa-se a se submeter ao

disposto neste Termo de Securitização. Não obstante, os CRA Subordinados serão
registrados no âmbito CETIP em nome da Cedente e/ou de suas Afiliadas,

exclusivamente para o cumprimeto dos requisitos legais aplicáveis.

Declarações

6.13. Para fins de atender o que prevê o item 15 do anexo III da Instrução CVM n.o

414, seguem como Anexos III, IV e V ao presente Termo de Securitização declarações
emitidas pelo Coordenador Líder, pela Securitizadora e pelo Agente Fiduciário,
respectivamente.

cúusula sÉrrua - DA rNsrrrurçÃo Do REGTME FrDUcrÁRro

7.1. Em observância à faculdade prevista no artigo 39 da Lei n.o LL.076 e nos
termos dos artigos 9o a 16 da Lei n.o 9.514, a Emissora institui o Regime Fiduciário
para constituição do Patrimônio Separado.

7.2. Os Créditos do Agronegócio, os bens ou direitos objeto do Contrato de Opção
DI, o Fundo de Despesas, o Fundo de Provisionamento de Juros, outros os valores que

venham a ser depositados na Conta Centralizadora, a Apólice de Seguro, bem como
os rendimentos auferidos em razão de investimentos em Aplicações Financeiras, o
Contrato de Resseguro e a conta corrente de titularidade da Emissora mantida junto
ao Banco Santander (Brasil) S.A., sob o código 32344-L, movimentada exclusivamente
pela Emissora para fins de operar valores concernentes aos Contratos de Opção DI,
sujeitos ao Regime Fiduciário ora instituído, são destacados do patrimônio da
Emissora, passando a constituir Patrimônio Separado distinto e responderão apenas
pelas obrigações inerentes aos CRA e pelo pagamento das Despesas e respectivos
custos ou obrigações tributários, conforme previsto neste Termo de Securitização,
estando isentos de qualquer ação ou execução de outros credores da Emissora que
não sejam os Titulares de CRA, não sendo passíveis de constituição de outras garantias
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ou excussão, por mais privilegiadas que sejam, exceto conforme previsto neste Termo
de Securitização, nos termos do artigo 11 da Lei n.o 9.514.

cúuSuI.I OITAvA. Do FUNDo DE DEsPEsAs E FuNDo DE

PROVISIONAMENTO DE JUROS

Fundo de Desoesas

8.1. O Fundo de Despesas será utilizado para pagamentos das Despesas, conforme
previstas na Cláusula Quinze deste Termo de Securitização, com recursos a serem
transferidos para a Emissora na forma da Cláusula 8.1.1e seguintes, abaixo. Qualquer
aumento das funções do Fundo de Despesas deverá ser deliberado em Assembleia de

CRA Subordinado.

8.1.1. Na Data de Integralização dos CRA, a Emissora reterá na Conta

Centralizadora, observado o Valor de Cessão previsto na Cláusula 6.2 do Contrato de

Cessão, uma parcela dos recursos recebidos em virtude da integralização dos CRA,

correspondente (a) às Despesas Ordinárias esperadas para os próximos (i) 6 (seis)
meses ou (ii) o período correspondente ao prazo médio ponderado de vencimento dos
Créditos do Agronegócio, o que for maior; e (b) ao valor de Rg 5O.OOO,00 (cinquenta
mil reais) a título de provisionamento das Despesas Extraordinárias.

8.L.2. Os recursos alocados para composição do Fundo de Despesas poderão ser
aplicados pela Cessionária nas Aplicações Financeiras enquanto o pagamento das
Despesas Ordinárias não for exigível.

8.2. A recomposição do Fundo de Despesas para as Despesas Ordinárias ocorrerá a

cada Data de Verificação do Fundo de Despesas e, para as Despesas Extraordinárias,
a cada período de 1 (um) ano contado da Data de Integralização dos CRA, conforme
o caso. A Emissora apurará o saldo do Fundo de Despesas e, quando necessário,
transferirá os recursos que estiverem disponíveis no Patrimônio Separado para

recomposição do Fundo de Despesas, observado o Valor de Cessão previsto na

Cláusula 6.2 do Contrato de Cessão, de forma que nele sejam mantidos recursos para
(i) o pagamento de Despesas Ordinárias nos 6 (seis) meses subsequentes, e (ii) o
valor anual de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para pagamento das Despesas
Extraordinárias.

8.2.1. Caso (i) em uma Data de Verificação do Fundo de Despesas ou a cada
aniverário da Data de Integralização dos CRA, conforme o caso, não haja recursos
suficientes no Patrimônio Separado para a recomposição do Fundo de Despesas, ou
(ii) na data de pagamento de uma Despesa não haja recursos suficientes no Fundo de
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Despesas e no Patrimônio Separado, a Emissora observará os seguintes
procedimentos:

8.2.1.1. Para as Despesas Ordinárias, a Emissora solicitará à Cedente a

transferência de recursos para recomposição do Fundo de Despesas e enviará à

Cedente uma memória de cálculo detalhada, incluindo os recursos estimados para o
pagamento de Despesas Ordinárias nos (i) 6 (seis) meses subsequentes ou (ii) o
período correspondente ao prazo médio ponderado de vencimento dos Créditos do
Agronegócio, o que for maior.

8.2.7.2. Para as Despesas Ordinárias, a Cedente deverá transferir para a

Conta Centralizadora o montante solicitado pela Emissora para a recomposição do

Fundo de Despesas, conforme planilha de cálculo apresentada pela Emissora, em até
5 (cinco) Dias Úteis a contar da Data de Verificação do Fundo de Despesas, de forma
que nele sejam mantidos recursos para o pagamento de Despesas Ordinárias nos 6
(seis) meses subsequentes, conforme planilha de cálculo apresentada pela Emissora,
em até 5 (cinco) Dias Úteis a contar da Data de Verificação do Fundo de Despesas.

8.2.1.3. Considerando que a responsabilidade da Cedente pela manutenção e,

conforme o caso, recomposição do Fundo de Despesas, fica desde já estabelecido que,

caso, no curso de cada semestre, verifique-se que: (i) o Fundo de Despesas foi
formado com montante suficiente para cobrir o pagamento de Despesas Ordinárias
nos 6 (seis) meses subsequentes, conforme originalmente informado pela Emissora, e
(ii) as Despesas Ordinárias a serem efetivamente incorridas naquele semestre
superam o valor originalmente informado pela Emissora, por eventos que não sejam
de responsabilidade da Cedente, por compromissos que excedam a função do Fundo
de Despesas, e/ou por utilização dos recursos para função diversa do Fundo de
Despesas, a Cedente não terá obrigação de transferir recursos com relação àquele
semestre que estiver deficitário.

8.2.1.4. Se, por qualquer motivo, a Cedente deixar de realizar a transferência
de recursos à Emissora para recomposição do Fundo de Despesas no que condiz às
Despesas Ordinárias, a Emissora deverá utilizar qualquer recurso disponível na Conta
Centralizadora para o pagamento das Despesas e convocar a Assembleia de Titulares
de CRA para deliberar acerca da da Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado
dos CRA.

8.2.2 A Emissora poderá, independentemente de prévia autorização da
Cedente, utilizar os valores provisionados no Fundo de Despesas no valor de até
R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para pagamento das Despesas Extraordinárias e,
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(i)

em cada aniversário da Data de Integralização dos CRA, recompor o valor de

R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para pagamento de Despesas Extraordinárias.

8.2.2.t. Caso o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)

provisionado em determinado ano não seja suficiente para o pagamento das Despesas

Extraordinárias, a Emissora deverá observar o procedimento previsto abaixo:

mediante prévia autorização da Cedente, por escrito, a Emissora poderá

direcionar recursos provisionados no Fundo de Despesas para o pagamento

das Despesas Extraordinárias que excederem o valor de R$50.000,00

(cinquenta mil reais). Para tanto, a Cessionária deverá requerer a prévia

autorização, por escrito, da Cedente, com 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência

da data do pagamento da Despesa Extraordinária, observado que o

requerimento será considerado automaticamente aceito caso a Cedente não o

rejeite em até 2 (dois) Oias Úteis anteriores à data de pagamento da Despesa

Extraordinária;

caso (a) a Cedente se oponha à utilização dos recursos do Fundo de Despesas

para o pagamento das Despesas Extraordinárias; e/ou (b) os recursos do

Fundo de Despesas não sejam suficientes para o pagamento das Despesas

Extraordinárias que excederem o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),

a Emissora deverá requerer à Cedente que transfira, em até 5 (cinco) Dias

Úteis, para a Conta Centralizadora, os montantes correspondentes às

Despesas Extraordinárias em aberto; e

na hipótese da recusa da Cedente em transferir integralmente os recursos
correspondentes às Despesas Extraordinárias em aberto, a Cessionária deverá
convocar a Assembleia de Titulares de CRA para deliberar acerca do
pagamento das Despesas Extraordinárias.

8.2.2.2. Observados os procedimentos e prazos previstos nos itens acima, a

Emissora ficará dispensada de tomar quaisquer providências referentes ao pagamento

das Despesas Extraordinárias em aberto, caso os Titulares de CM não providenciem
os seus respectivos pagamentos.

8,2.2.3. Os recursos do Fundo de Despesas eventualmente utilizados nos
pagamentos das Despesas Extraordinárias deverão ser recompostos com recursos
decorrentes dos pagamentos dos créditos do Agronegócio, observados os
procedimentos descritos neste Termo de Securitização.

Caso haja a recusa da Cedente em (a) autorizar a utilização dos
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recursos depositados no Fundo de Despesas para o pagamentos das Despesas

Extraordinárias; e/ou (b) transferir, para a Conta Centralizadora, os montantes
devidos para pagamento das Despesas Extraordinárias, caso os valores do Fundo de

Despesas não sejam suficientes para tanto, a Cedente ficará impedida de ceder
Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais até que a Assembleia de Titulares de

CM decida sobre o pagamento das Despesas Extraordinárias em aberto.

8.2.2.5. Sem prejuízo do previsto nas cláusulas acima, até o 5o (quinto) Dia

Útit Oe cada mês, a Emissora deverá enviar à Cedente uma memória de cálculo
justificando as Despesas Extraordinárias eventualmente incorridas no mês anterior.

8,3. Sempre que solicitado pelo Agente Fiduciário, a Emissora deverá no prazo de 3
(três) Dias Úteis informar ao mesmo o valor de mercado dos bens e direitos vinculados
ao Fundo de Despesas.

8.4. Após o pagamento integral de todas as Despesas Ordinárias, das Despesas

Extraordinárias, da Remuneração dos CRA Seniores e do Valor Nominal Unitário dos
CRA Seniores, os recursos remanescentes do Fundo de Despesas serão destinados ao

Titular de CRA Subordinados.

Fundo de Provisionamento de Juros

8.5. O Fundo de Provisionamento de luros será utilizado para pagamentos da

Remuneração dos CRA Seniores, em cada uma das subsequentes Datas de Pagamento
de Remuneração, a partir da Data de Emissão até a Data de Vencimento dos CRA

Seniores.

8.6. O Fundo de Provisionamento de luros será igual a: (A) o montante equivalente
a LLOo/o da expectativa do próximo pagamento da Remuneração dos CRA Seniores
menos (B) montante equivalente a 90%o do volume dos Créditos do Agronegócio com
vencimento esperado até 16 (dezesseis) dias imediatamente anteriores à data de
pagamento da Remuneração dos CRA Seniores.

8.6.1. caso "B" seja maior do que "A", não será necessário o provisionamento no

Fundo de Provisionamento de Juros e os recursos poderão ser utilizados para a

aquisição de Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais, conforme disposto no
Contrato de Cessão.

8.6.2. Caso "A" seja maior do que "8", â Emissora deverá provisionar no Fundo
de Provisionamento de Juros a diferença entre "A" e "8" e poderá utilizar o restante
dos recursos provenientes do pagamento dos créditos do Agronegócio, após os
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devidos provisionamentos do Fundo de Despesas, caso aplicável, para a aquisição de

Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais.

8.6.3. Na Data de Notificação de

recursos que deverão ser depositados

base no método descrito acima..

Aquisição, a Emissora deverá controlar os

no Fundo de Provisionamento de Juros, com

8.8. Sempre que solicitado pelo Agente Fiduciário, a Emissora deverá informar ao

mesmo, em até 5 (cinco) Oias Úteis da solicitação, o valor de mercado dos bens e
direitos vinculados ao Fundo de Provisionamento de Juros.

8.9. Após a liquidação dos CRA Seniores, os recursos remanescentes do Fundo de

Provisionamento de Juros serão destinados ao Titular de CRA Subordinados.

cúusuu NoNA - DA ADMTNTsTRAçÃo oo pATRTMôNro sEpARADo

9.1. Observado o disposto no item 10.1 abaixo, a Emissora administrará o

Patrimônio Separado instituído para os fins desta Emissão, promovendo as diligências
necessárias à manutenção de sua regularidade, bem como 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 n.o 9.514.

9.1.1. O Agente de Cobrança Extrajudicial será responsável pelo controle dos Créditos
do Agronegócios efetivamente pagos, bem como por iniciar os procedimentos de
cobrança, conforme procedimentos previstos no Contrato de Cobrança Extrajudicial.

9.2. A Emissora somente responderá pelos prejuízos que causar por culpa, dolo,
descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência, imprudência,
imperícia ou administração temerária ou, ainda, por desvio de finalidade do Patrimônio
Separado.

9.3. O Patrimônio Separado deverá ser isento de qualquer ação ou execução pelos

credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução por
quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só
responderá, exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CM.

9.4. A Emissora será responsável, no limite do Patrimônio Separado, perante os
Titulares dos CRA, pelo ressarcimento do valor do Patrimônio Separado que houver
sido atingido em decorrência de ações judiciais ou administrativas de natureza fiscal
ou trabalhista da Emissora ou de sociedades do seu mesmo grupo econômico, no caso
de aplicação do artigo 76 da Medida Provisória 2.158-35.
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cúusull DEz - DA LreurDeçÃo Do pATRTMônro sEpARADo

10.1. A ocorrência de qualquer um dos seguintes Eventos de Liquidação do

Patrimônio Separado ensejará a assunção imediata da administração do Patrimônio

Separado pelo Agente Fiduciário:

(i) pedido por pafte da Emissora de recuperação judicial ou extrajudicial a qualquer

credor ou classe de credores, independentemente de aprovação do plano de

recuperação por seus credores ou 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;

(ii) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não

contestado, devidamente elidido por depósito judicial ou cancelado pela

Emissora, conforme o caso, no prazo legal;

(iii) decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora;

(iv) inadimplemento ou mora pela Emissora das obrigações pecuniárias devidas a

qualquer dos eventuais Titulares de CRA nas datas previstas neste Termo de

Securitização, não sanado no prazo de 2 (dois) Dias Úteis, contado da data de

vencimento original, desde que a Emissora tenha recebido os pagamentos

efetuados pelos Devedores na Conta Centralizadora em montante suficiente para

cumprir com as obrigações pecuniárias devidas;

(v) falta de cumprimento pela Emissora de qualquer obrigação não pecuniária
prevista neste Termo de Securitização, não sanada em 15 (quinze) dias corridos,
contados da data do recebimento, pela Emissora, de aviso escrito que lhe for
enviado pelo Agente Fiduciário neste sentido;

(vi) decretação de vencimento antecipado de qualquer obrigação financeira da

Emissora;

(vii) inadimplemento, pela Emissora e/ou por quaisquer das suas controladas,
controladoras ou filiadas, de obrigações financeiras próprias da Emissora, das
suas controladas, controladoras ou filiais, que não sejam afetadas por qualquer
patrimônio separado, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a

R$1.000.000,00 (um milhão de reais), exceto se sanado no prazo previsto no
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respectivo contrato, ou, em sua falta, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados

da data do respectivo inadimplemento;

(viii)não observância pela Emissora dos deveres e das obrigações previstas nos

instrumentos celebrados com os prestadores de serviço da Emissão, tais como

Agente Fiduciário, Banco Liquidante, Custodiante, Agentes de Formalização e
Cobrança, e

(ix) decisão judicial transitada em julgado por violação, pela Emissora, de

qua isquer Leis Anticorru pção.

L0.2. Verificada a ocorrência de quaisquer dos Eventos de Liquidação do Patrimônio

Separado e assumida a administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário,

este deverá convocar, em até 2 (dois) Oias Úteis contados da data em que tomar
conhecimento do evento, Assembleia de Titulares de CRA para deliberação sobre a

forma de administração e/ou a eventual liquidação, total ou parcial, do Patrimônio

Separado, conforme o caso.

10.2.1. A Assembleia de Titulares de CRA prevista na Cláusula acima deverá ser
convocada mediante edital publicado por 3 (três) vezes no jornal "O Dia", em dias
consecutivos, sendo que a primeira publicação observará antecedência mínima de 15

(quinze) dias, e instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Titulares
de CRA que representem, pelo menos,2/3 (dois terços) dos CRA em Circulação e em

segunda convocação, com qualquer quórum. Na hipótese de não instalação da

Assembleia de Titulares de CRA em primeira convocação, deverá ocorrer nova

convocação por meio da publicação de novo editalque deverá informar, além da ordem
do dia, o local, a data e a hora em que a assembleia será realizada em segunda
convocação. A referida Assembleia de Titulares de CRA não poderá ser realizada, em
segunda convocação, em prazo inferior a 8 (oito) dias, contados da data em que foi
publicado o segundo edital. Ambas as publicações previstas nesta Cláusula serão
realizadas na forma prevista pela Cláusula Dezesseis abaixo.

10.3. Na Assembleia de Titulares de CM mencionada no item 10.2 acima, os Titulares
de CRA deverão deliberar: (i) pela liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na
qual deverá ser nomeado o liquidante e as formas de liquidação; ou (ii) pela não
liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser deliberada a

continuidade da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou a

nomeação de outra instituição administradora, fixando, em ambos os casos, as
condições e termos para sua administração, bem como sua remuneração.
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10,3.1, A deliberação pela não declaração da liquidação do Patrimônio Separado

deverá ser tomada pela maioria simples dos presentes em Assembleia de Titulares de

CRA, desde que referida Assembleia tenha sido instalada com a presença de Titulares

de CRA que representem, no mínimo, 30olo (trinta por cento) dos CRA em Circulação.

10.3.2. Caso a Assembleia de Titulares de CRA não seja instalada por não

cumprimento do quórum previsto no item tO.2.l acima, a liquidação do Patrimônio

Separado será automaticamente decretada, observados os procedimentos descritos

no item 10.4 abaixo.

10.4. A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência
dos recursos depositados na Conta Centralizadora, dos Créditos do Agronegócio

integrantes do Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário (ou à instituição
administradora que vier a ser aprovada pelos Titulares de CM), na qualidade de

representante dos Titulares de CRA, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação
da Emissora decorrente dos CRA. Nesse caso, caberá ao Agente Fiduciário (ou à
instituição administradora que vier a ser aprovada pelos Titulares de CRA), conforme
deliberação dos Titulares de CRA: (i) administrar os Créditos do Agronegócio que

integram o Patrimônio Separado, (ia) esgotar todos os recursos judiciais e

extrajudiciais para a realização dos créditos oriundos dos Créditos do Agronegócio,
(iii) ratear os recursos obtidos entre os Titulares de CRA na proporção de CM detidos

e observado o disposto neste Termo de Securitização com relação à senioridade dos

CRA Seniores, e (iv) transferir os créditos oriundos dos Créditos do Agronegócio

eventualmente não realizados aos Titulares de CRA, na proporção de CRA detidos.

10.5. Exceto nos casos previstos em legislação específica, em nenhuma hipótese os

Titulares de CRA terão o direito de haverem seus créditos contra o patrimônio da

Emissora, sendo sua realização limitada ao Patrimônio Separado nos termos do
parágrafo 30 do artigo 11da Lei n.o 9.514, inclusive eventuais indenizações pagas pela

Seguradora conforme Apólice de Seguro.

10.6. A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado não dará causa à declaração de

sua quebra, cabendo, nessa hipótese, ao Agente Fiduciário convocar Assembleia de
Titulares de CRA para deliberar sobre as normas de administração ou liquidação do

respectivo Patrimônio Separado, nos termos da Cláusula Dez deste Termo de

Securitização.

cúusull oNzE - DAs DEcLARAções e oBRrcAçõEs DA EMrssoRA

11.1. A Emissora neste ato declara que:
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(i) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a

forma de sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a

CVM e de acordo com as leis brasileiras;

(ii) está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à

celebração deste Termo de Securitização e dos demais Documentos da

Operação de que é parte, bem como à realização da Emissão e ao

cumprimento de suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos

todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(aii) os representantes legais da Emissora que assinam este Termo de

Securitização 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) é legítima e única titular dos Créditos do Agronegócio, observado o disposto

no Contrato de Cessão;

(v) é responsável pela existência dos Créditos do Agronegócio, nos exatos

valores e nas condições descritas no Contrato de Cessão;

(vi) os Créditos do Agronegócio encontram-se livres e desembaraçados de

quaisquer Ônus de natureza pessoal, real ou arbitral, não sendo do

conhecimento da Emissora a existência de qualquer fato que impeça ou

restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo de Securitização;

(vii) não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou

ações judiciais, pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza, contra a

Cedente ou qualquer Devedor ou a Emissora em qualquer tribunal, que

afetem ou possam vir a afetar os Créditos do Agronegócio ou, ainda que

indiretamente, o presente Termo de Securitização e dos demais

Documentos da Operação;

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

o Agente Fiduciário de exercer plenamente suas funções;

(ix) este Termo de Securitização constitui uma obrigação legal, válida e

vinculativa da Emissora, exequível de acordo com os seus termos e

condições;

$

IN
W,
,/

l-/

82



(x) que, até a presente data, nem a Emissora e/ou quaisquer empresas de seu

grupo econômico e respectivos representantes incorreu nas seguintes

hipóteses, bem como possui ciência de que a Emissora, as sociedades do

seu grupo econômico e seus respectivos representantes não podem: (a)
ter utilizado ou utilizar recursos da Emissora para o pagamento de

contribuições, presentes ou atividades de entretenimento ilegais ou

qualquer outra despesa ilegal relativa a atividade política; (b) fazer ou ter
feito qualquer pagamento ilegal, direto ou indireto, a empregados ou

funcionários públicos, partidos políticos, políticos ou candidatos políticos

(incluindo seus familiares), nacionais ou estrangeiros; (c) ter realizado ou

realizar ação destinada a facilitar uma ofefta, pagamento ou promessa

ilegal de pagar, bem como ter aprovado ou aprovar o pagamento, a doação

de dinheiro, propriedade, presente ou qualquer outro bem de valor, direta

ou indiretamente, para qualquer oficial do governo (incluindo qualquer

oficial ou funcionário de um governo ou de entidade de propriedade ou

controlada por um governo ou organização pública internacional ou

qualquer pessoa agindo na função de representante do governo ou

candidato de partido político) a fim de influenciar qualquer ação política ou

obter uma vantagem indevida com violação da lei aplicável; (d) praticar

ou ter praticado quaisquer atos para obter ou manter qualquer negócio,

transação ou vantagem comercial indevida; (e) ter realizado ou realizar
qualquer pagamento ou tomar qualquer ação que viole qualquer Lei

Anticorrupção; ou (f) ter realizado ou realizar um ato de corrupção, pago

propina ou qualquer outro valor ilegal, bem como influenciado o pagamento

de qualquer valor indevido;

(xi) a Emissora declara ter conduzido seus negócios em conformidade com a

legislação anticorrupção aplicável às quais pode estar sujeita, bem como

ter instituído, mantido e se obriga a continuar a manter suas Obrigações
Anticorrupção. A Emissora deverá informar imediatamente, por escrito, aos

Coordenadores detalhes de qualquer violação relativa às Obrigações
Anticorrupção que eventualmente venha a ocorrer pela Emissora e/ou por
qualquer sociedade do seu grupo econômico e/ou pelos respectivos

representantes. Esta é uma obrigação permanente e deverá perdurar até

o término de vigência dos CRA; e

(xii) a Emissora se obriga a: (a) sempre cumprir estritamente as Obrigações
Anticorrupção; (b) manter políticas e procedimentos internos que

assegurem integral cumprimento das Obrigações Anticorrupção; (c)
monitorar seus colaboradores, agentes e pessoas ou entidades que estejam
agindo por sua conta ou em nome dos Coordenadores para garantir o
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cumprimento das Obrigações Anticorrupção; e (d) deixar claro em todas

as suas transações com os Coordenadores que este exige cumprimento às

Obri gações AnticorruPção.

LL.2. Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste Termo de Securitização,

a Emissora obriga-se, adicionalmente, a:

administrar o Patrimônio Separado, mantendo para o mesmo registro

contábil próprio e independente de suas demonstrações financeiras;

(ii) informar todos os fatos relevantes acerca da Emissão e da própria Emissora

diretamente ao Agente Fiduciário por meio de comunicação por escrito,

bem como aos participantes do mercado, conforme aplicável, observadas

as regras da CVM;

(iii) fornecer ao Agente Fiduciário os seguintes documentos e informações:

(a) cópias de todos os seus demonstrativos financeiros e/ou contábeis,

inclusive notas explicativas das demonstrações financeiras anuais,

auditados ou não, inclusive dos demonstrativos do Patrimônio

Separado, assim como de todas as informações periódicas e

eventuais exigidas pelos normativos da CVM, nos prazos ali previstos,

relatórios, comunicados ou demais documentos que devam ser

entregues à CVM, na data em que tiverem sido encaminhados, por

qualquer meio, àquela autarquia;

(b) dentro de 5 (cinco) Dias Úteis, qualquer informação ou cópia de

quaisquer documentos que razoavelmente lhe sejam solicitados,

permitindo que o Agente Fiduciário, por meio de seus representantes

legalmente constituídos e previamente indicados, tenham acesso aos

seus livros e registros contábeis, bem como aos respectivos registros
e relatórios de gestão e posição financeira referentes ao Patrimônio

Separado;

(c) na mesma data em que forem publicados, cópias das atas de

assembleias gerais, reuniões do conselho de administração e da

diretoria da Emissora que, de alguma forma, envolvam o interesse

dos Titulares de CRA; e

(d) cópia de qualquer notificação judicial, extrajudicial ou administrativa 
,f r
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de seu recebimento ou prazo inferior se assim exigido pelas

circunstâncias.

(iv) submeter, na forma da lei, suas contas e demonstrações contábeis,

inclusive aquelas relacionadas ao Patrimônio Separado, a exame por

Empresa de Auditoria;

(v) informar ao Agente Fiduciário, tempestivamente, qualquer

descumprimento pela Cedente, pelos Devedores e/ou pelos prestadores de

serviços contratados em razão da Emissão de obrigação constante deste

Termo de Securitização e dos demais Documentos da Operação;

(vi) efetuar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da apresentação de cobrança
pelo Agente Fiduciário, com recursos do Patrimônio Separado, o pagamento

de todas as Despesas Extraordinárias razoavelmente incorridas e

comprovadas pelo Agente Fiduciário que sejam necessárias para proteger

os direitos, garantias e prerrogativas dos Titulares de CRA ou para a

realização de seus créditos. As Despesas Extraordinárias, além daquelas

listadas na Cláusula Quinze deste Termo de Securitização, compreenderão,

inclusive, as despesas relacionadas com:

(a) publicação de relatórios, avisos e notificações previstos neste Termo

de Securitização, e outras exigidas, ou que vierem a ser exigidas por

lei;

(b) extração de certidões;

(c) despesas com viagens, incluindo custos com transpofte, hospedagem

e alimentação, quando necessárias ao desempenho das funções; e

(d) eventuais auditorias ou levantamentos periciais que venham a ser
imprescindíveis em caso de omissões e/ou obscuridades nas

informações devidas pela Emissora, pelos prestadores de serviço
contratados em razão da Emissão , ef ou da legislação aplicável,

(vii) manter sempre atualizado seu registro de companhia aberta na CVM;

(viii) não realizar negócios e/ou operações (a) alheios ao objeto social definido
em seu estatuto social; (b) que não estejam expressamente previstos e

autorizados em seu estatuto social; ou (c) que não tenham sido
previamente autorizados com a estrita observância dos procedimentos

85 tq
X/u



estabelecidos em seu estatuto social, sem prejuízo do cumprimento das

demais disposições estatutárias, legais e regulamentares aplicáveis;

(ix) não praticar qualquer ato em desacordo com seu estatuto social, com este

Termo de Securitização e/ou com os demais Documentos da Operação, em

especial os que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual

e integral cumprimento das obrigações assumidas neste Termo de

Securitização;

(x) comunicar imediatamente ao Agente Fiduciário, por meio de notificação,

mediante publicação de aviso, observado o disposto na Cláusula Dezesseis,

a ocorrência de quaisquer eventos e/ou situações gue possam, no juízo

razoável do homem ativo e probo, colocar em risco o exercício, pela

Emissora, de seus direitos, garantias e prerrogativas, vinculados aos bens

e direitos integrantes do Patrimônio Separado e que possam, direta ou

indiretamente, afetar negativamente os interesses da comunhão dos

Titulares de CM conforme disposto no presente Termo de Securitização;

(xi) não pagar dividendos e/ou juros sobre capital próprio com os recursos

vinculados ao Patrimônio Separado;

(xii) manter em estrita ordem a sua contabilidade, por meio da contratação de

prestador de serviço especializado, a fim de atender as exigências

contábeis impostas pela CVM às companhias abertas, bem como efetuar os

respectivos registros de acordo com os Princípios Fundamentais da

Contabilidade do Brasil, permitindo ao Agente Fiduciário o acesso irrestrito

aos livros e demais registros contábeis da Emissora;

(xiii) manter:

(a) válidos e regulares todos os alvarás, licenças, autorizações ou

aprovações necessárias ao regular funcionamento da Emissora,

efetuando todo e qualquer pagamento necessário para tanto;

(b) seus livros contábeis e societários regularmente abertos e registrados

na JUCESP, na forma exigida pela Lei das Sociedades por Ações, pela

legislação tributária e pelas demais normas regulamentares, em local

adequado e em pefeita ordem;

(c) em dia o pagamento de todos os

Federal, Estadual ou Municipal; e

tributos devidos às Fazendas

+,\
ÉV



(d) atualizados os registros de titularidade referentes aos CRA que não

estejam vinculados aos ambientes administrados e operacionalizados

pela CETIP.

(xiv) contratar instituição financeira habilitada para a prestação dos serviços de

escriturador e liquidante dos CRA;

(xv) manter ou fazer com que seja mantido em adequado funcionamento,

diretamente ou por meio de seus agentes, serviço de atendimento aos

Titulares de CRA;

(xvi) fazer constar, nos contratos celebrados com a Empresa de Auditoria, que

o Patrimônio Separado não responderá pelo pagamento de quaisquer

verbas devidas nos termos de tais contratos

(xvii) zelar pelo pagamento tempestivo do prêmio à Seguradora, apresentar os

relatórios solicitados pela Seguradora para pagamento do Seguro, nos

prazos e forma acordados, bem como observar os demais termos e

condições da Apólice de Seguro; e

(xviii)informar e enviar todos os dados financeiros e atos societários necessários

à realização do relatório anual, conforme o disposto na Instrução CVM n.o

583, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário e que não possam

ser por ele obtidos de forma independente, os quais deverão ser

devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do

encerramento do prazo para disponibilização.

11.3. A Emissora se responsabiliza pela exatidão das informações e declarações

prestadas ao Agente Fiduciário, aos Investidores Profissionais e aos participantes do

mercado de capitais, incluindo, sem limitação, os Titulares de CRA, ressaltando que

analisou diligentemente os documentos relacionados com os CRA, tendo contratado

assessor legal para a elaboração de opinião legal para verificação de sua legalidade,

legitimidade, existência, exigibilidade, validade, veracidade, ausência de vícios,

consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas aos investidores

e ao Agente Fiduciário, declarando que os mesmos encontram-se perfeitamente

constituídos e na estrita e fiel forma e substância descritos pela Emissora neste Termo

de Securitização e nos demais Documentos da Operação.

cúUsULA DozE - Do AGENTE FIDUcIÁnTo
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Lz.t. A Emissora nomeia e constitui a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e

Valores Mobiliários Ltda. como Agente Fiduciário da Emissão que, neste ato, aceita a

nomeação para, nos termos da Lei 9.5L4, da Lei tL.O76, da Instrução CVM n.o 4L4,

da Instrução CVM n.o 583 e do presente Termo de Securitização, representar perante

a Emissora e quaisquer terceiros, os interesses da comunhão dos Titulares de CRA.

L2.2. 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 de

Securitização;

(ii) aceita integralmente este Termo de Securitização, todas as suas cláusulas

e condições;

(iii) está devidamente autorizado a celebrar este Termo de Securitização 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 de Securitização e o cumprimento de suas

obrigações aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente
assumida pelo Agente Fiduciário;

(v) verificou a legalidade e a ausência de vícios da operação objeto do presente

Termo de Securitização, incluindo a aquisição dos Direitos Creditórios do

Agronegócio;

(vi) os Créditos do Agronegócio consubstanciam o Patrimônio Separado,

vinculados única e exclusivamente aos CRA;

(vii) não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo
66, da Lei das Sociedade por Ações, para exercer a função que lhe é
conferida;

(viii) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse
previstas no artigo 6o da Instrução CVM n.o 583;

(ix) não tem qualquer ligação com a Emissora, com a Cedente que o impeça de

exercer suas funções;
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(x) assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 10 do artigo 6o da

Instrução CVM n.o 583, tratamento equitativo a todos os titulares de

certificados de recebíveis do agronegócio de eventuais emissões realizadas
pela Emissora, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante
do mesmo grupo da Emissora, em que venha atuar na qualidade de agente

fiduciário;

(xi) que, até a presente data, nem o Agente Fiduciário e/ou quaisquer empresas

de seu grupo econômico e respectivos Representantes incorreu nas

seguintes hipóteses, bem como possui ciência de que o Agente Fiduciário,

as sociedades do seu grupo econômico e seus respectivos representantes
não podem: (a) ter utilizado ou utilizar recursos do Agente Fiduciário para

o pagamento de contribuições, presentes ou atividades de entretenimento
ilegais ou qualquer outra despesa ilegal relativa a atividade política; (b)
fazer ou ter feito qualquer pagamento ilegal, direto ou indireto, a

empregados ou funcionários públicos, partidos políticos, políticos ou

candidatos políticos (incluindo seus familiares), nacionais ou estrangeiros;
(c) ter realizado ou realizar ação destinada a facilitar uma oferta,
pagamento ou promessa ilegal de pagar, bem como ter aprovado ou

aprovar o pagamento, a doação de dinheiro, propriedade, presente ou

qualquer outro bem de valor, direta ou indiretamente, para qualquer oficial

do governo (incluindo qualquer oficial ou funcionário de um governo ou de

entidade de propriedade ou controlada por um governo ou organização
pública internacional ou qualquer pessoa agindo na função de

representante do governo ou candidato de partido político) a fim de

influenciar qualquer ação política ou obter uma vantagem indevida com

violação da lei aplicável; (d) praticar ou ter praticado quaisquer atos para

obter ou manter qualquer negócio, transação ou vantagem comercial

indevida; (e) ter realizado ou realizar qualquer pagamento ou tomar
qualquer ação que viole qualquer Lei Anticorrupção; ou (f) ter realizado ou

realizar um ato de corrupção, pago propina ou qualquer outro valor ilegal,

bem como influenciado o pagamento de qualquer valor indevido;

(xii) conduz seus negócios em conformidade com a legislação anticorrupção
aplicável às quais pode estar sujeita, bem como ter instituído, mantido e

se obriga a continuar a manter suas Obrigações Anticorrupção. O Agente
Fiduciário deverá informar imediatamente, por escrito, aos Coordenadores

detalhes de qualquer violação relativa às Obrigações Anticorrupção que

eventualmente venha a ocorrer pelo Agente Fiduciário e/ou por qualquer
sociedade do seu grupo econômico e/ou pelos respectivos Representantes.
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Esta é uma obrigação permanente e deverá perdurar até o término de

vigência dos CRA;

(xiii) se obriga a: (a) sempre cumprir estritamente as Obrigações

Anticorrupção; (b) monitorar seus colaboradores, agentes e pessoas ou

entidades que estejam agindo por sua conta ou em nome dos

Coordenadores para garantir o cumprimento das Obrigações

Anticorrupção; e (c) deixar claro em todas as suas transações com os

Coordenadores que este exige cumprimento às Obrigações Anticorrupção;

e

(xiv) verificou a veracidade das declarações e informações prestadas pela

Emissora e pela Cedente, com base nas informações fornecidas por tais
partes.

12.3. O Agente Fiduciário exercerá suas funções a paftir da data de assinatura deste

Termo de Securitização, devendo permanecer no exercício de suas funções até (i) a

Data de Vencimento dos CRA ou (ii) sua efetiva substituição pela Assembleia de

Titulares de CM, nos termos do artigo 7o da Instrução CVM n.o 583.

t2.4. São obrigações do Agente Fiduciário, dentre aqueles estabelecidos na Instrução

CVM n.o 583:

proteger os direitos e interesses dos Titulares de CM, empregando, no

exercício de sua função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração de seus próprios bens;

(ii) zelar pela proteção dos direitos e interesses dos Titulares de CRA,

acompanhando a atuação da Emissora na gestão do Patrimônio Separado;

(iii) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos

interesses dos Titulares de CRA, bem como à realização dos Créditos do

Agronegócio e dos valores que venham a ser depositados na Conta

Centralizadora, inclusive aqueles eventualmente auferidos em razão dos

investimentos em Aplicações Financeiras, vinculados ao Patrimônio

Separado caso a Emissora não o faça;

(iv) exercer, na ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio

Separado, a administração do Patrimônio Separado;

(i)
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(v) promover, na forma prevista neste Termo de Securitização, a liquidação do

Patrimônio Separado;

(vi) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRA, empregando, no

exercício da função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo

costuma empregar na administração dos seus próprios bens;

(vii) renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse

ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata

convocação da Assembleia de Titulares de CRA para deliberar sobre sua

substituição;

(viii) conservar em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e demais
papéis relacionados com o exercício de suas funções;

(ix) emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das

propostas de modificações nas condições dos CRA;

(x) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações

contidas neste Termo de Securitização, diligenciando para que sejam
sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

(xi) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações
pela Emissora, alertando os Titulares de CM, nos termos do artigo 15 da

Instrução CVM n.o 583, acerca de eventuais omissões ou inverdades

constantes de tais informações;

(xii) opinar sober a suficiência das informações prestadas nas propostas de

modificação das condições dos CM;

(xiii) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções,

certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda

Pública, caftórios de protesto, Varas do Trabalho, Procuradoria da Fazenda

Pública ou outros órgãos pertinentes, onde se localiza a sede do

estabelecimento principal da Cedente ou da Emissora;

(xiv) solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na

Emissora ou do Patrimônio Separado;

(xv) convocar, quando necessário ou quando envolver o interesse dos Titulares
dos CRA ou quando solicitado por Titulares dos CRA em Circulação ou de
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CM Subordinados, incluindo, mas não se limitando às situações em que

verificar o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela

Emissora no presente Termo de Securitização, a Assembleia de Titulares
de CM, mediante anúncio publicado nos órgãos de imprensa nos quais

costumam ser publicados os atos da Emissão;

(xvi) comparecer à Assembleia de Titulares de CRA a fim de prestar as

informações que lhe forem solicitadas;

(xvii) manter atualizados os contatos dos Titulares de CRA e seus respectivos

endereços, mediante, inclusive, gestões junto à Emissora;

(xviii) manter os Titulares de CRA informados acerca de toda e qualquer
informação que possa vir a ser de seu interesse;

(xix) convocar Assembleia de Titulares de CRA no caso de qualquer

inadimplência das obrigações deste Termo de Securitização e na hipótese
de insuficiência dos bens do Patrimônio Separado, para deliberar sobre a

forma de administração ou liquidação do Patrimônio Separado, bem como
a nomeação do liquidante;

(xx) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo de

Securitização e todas aquelas impositivas de obrigações de fazer e não

fazer, incluindo, mas não se limitando a, o registro do Primeiro Termo de

Cessão e de cada Termo de Cessão dos Direitos Creditórios do Agronegócio
Adicionais pela Emissora, no Registro de Títulos e Documentos competente;

(xxi) disponibilizar o valor unitário de cada CRA, calculado pela Emissora, aos

Titulares de CRA, à Emissora e aos participantes do mercado, por meio de

sua central de atendimento e/ou do website www.fiduciario.com.br;

(xxii) elaborar relatório destinado aos titulares de CRA, nos termos do artigo 68,

§ 1o, b da Lei das Sociedades por Ações, o qual deverá conter, ao menos,
as seguintes informações referentes à Emissora, conforme o caso:

(a) eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento,
contida nas informações divulgadas ou, ainda, o inadimplemento ou

atraso na obrigatória prestação de informações;

(b) alterações estatutárias ocorridas no período;
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(c) comentários sobre as demonstrações financeiras, enfocando os

indicadores econômicos, financeíros e de estrutura de capital;

(d) posição da distribuição ou colocação dos CRA no mercado;

(e) resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de
juros dos CRA realizados no período, bem como aquisições e vendas

de CRA efetuadas pela Emissora;

(f) constituição e aplicações de fundos para amortização dos CRA,

quando for o caso;

(g) acompanhamento da destinação dos recursos captados por meio da

emissão de CM, de acordo com os dados obtidos junto aos

administradores da Emissora;

(h) relação dos bens e valores entregues à sua administração;

(i) cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora neste
Termo de Securitização; e

(j) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de

agente fiduciário.

(xxiii)nos termos do inciso XXI do artigo 11 da Instrução CVM n.o 583, comunicar
os Titulares de CM, no prazo máximo de 7 (sete) Dias Úteis, contados da

ciência pelo Agente Fiduciário de qualquer inadimplemento, pela Emissora,
de obrigações financeiras assumidas nos Documentos da Operação,
indicando as consequências para os Titulares de CRA e as providências que
pretende tomar a respeito do assunto;

(xxiv)fornecer, uma vez satisfeitos os créditos dos Titulares de CRA e extinto o

Regime Fiduciário, à Emissora termo de quitação de suas obrigações de

administração do Patrimônio Separado, no prazo de 3 (três) Oias Úteis;

(xxv) em até 4 (quatro) meses após cada exercício social da Emissora, divulgar
em sua página na rede mundial de computadores, relatório anual
descrevendo os fatos relevantes ocorridos durante referido período com
relação aos CRA, nos termos do artigo 15 da Instrução CVM n.o 583; e
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(xxvi)divulgar em sua página na rede mundial de computadores as informações

eventuais descritas no artigo 16 da Instrução CVM n.o 583, conforme

aplicável.

12.5. O Agente Fiduciário ou seu eventual substituto receberá da Emissora, como

remuneração pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos

termos da lei e deste Termo de Securitização, parcelas anuais de R$18.000,00 (dezoito

mil reais), sendo a primeira devida no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data

de assinatura do presente Termo de Securitização e as demais no mesmo dia dos anos

subsequentes até o resgate total dos CRA.

L2.5.L. A remuneração definida no item 12.5 acima continuará sendo devida

mesmo após o vencimento dos CRA caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando em

nome dos Titulares de CRA, remuneração esta que será devida proporcionalmente aos

meses de atuação do Agente Fiduciário.

L2.5.2. As parcelas de remuneração do Agente Fiduciário serão atualizadas

anualmente pela variação acumulada do IGP-M ou, na sua falta, pelo índice oficial que

vier a substituí-lo, a partir da data de pagamento da primeira parcela da remuneração

devida ao Agente Fiduciário, até as datas de pagamento de cada parcela da

mencionada remuneração, calculadas pro rata die se necessário.

12.5.3. Os valores referidos acima serão acrescidos dos impostos que incidem

sobre a prestação desses serviços, tais como impostos sobre serviços de qualquer

natureza (ISS), CSSL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS (Contribuição

ao Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para Financiamento da

Seguridade Social), excetuando-se o imposto de renda, de responsabilidade da fonte

pagadora.

L2.5.4. Caso a Emissora não esteja adimplente com todas as obrigações assumidas

por ela no presente Termo de Securitização ou em caso de repactuação das condições

dos CRA após as respectivas subscrições, será devido ao Agente Fiduciário, uma

remuneração adicional correspondente a R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por

hora-homem de trabalho dedicado (i) a assessoria aos Titulares de CRA, (ii) ao

comparecimento em reuniões com a Emissora e/ou com os Titulares de CRA, e (iii) a

implementação das consequentes decisões dos Titulares de CRA e da Emissora, A

remuneração adicional deverá ser paga pela Emissora ao Agente Fiduciário no prazo

de 05 (cinco) Dias Úteis contados da entrega do relatório demonstrativo de tempo

dedicado à execução de tais serviços.

94

-\

{e



12.5.5. Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida em decorrência

da remuneração proposta nesta Cláusula 12, os débitos em atraso ficarão sujeitos a

juros de mora de 1olo (um por cento) ao mês e multa não compensatória de 2olo sobre

o valor devido.

12.6. O Patrimônio Separado ressarcirá o Agente Fiduciário de todas as despesas

tais como, notificações, extração de certidões, contratação de especialistas, tais como

auditoria e/ou fiscalização ou assessoria legal aos Titulares de CRA, publicações em

geral (entre as quais: edital de convocação de Assembleia de Titulares de CRA, ata da

Assembleia de Titulares de CRA, anúncio comunicando que o relatório anual do Agente

Fiduciário encontra-se à disposição etc.), transportes, alimentação, viagens e estadias,

desde que tenha, comprovadamente, incorrido para proteger os direitos e interesses

dos detentores de CRA. O ressarcimento a que se refere este item 12.6 será efetuado

em até 10 (dez) dias corridos após a entrega à Emissora dos documentos

comprobatórios das despesas efetivamente incorridas.

L2.7. 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 até 30 (trinta) dias

contados da ocorrência de qualquer desses eventos, Assembleia de Titulares de CRA

vinculados ao presente Termo de Securitização, para que seja eleito o novo Agente

Fiduciário.

12.7.L A substituição do Agente Fiduciário fica sujeita à comunicação prévia à

CVM e à sua manifestação acerca do atendimento aos requisitos descritos na Instrução

CVM n.o 583.

L2.8. O Agente Fiduciário poderá ter suas obrigações alteradas, observadas os

deveres do Agente Fiduciário previstos na legislação e regulação em vigor,ou, ainda,

ser destituído, mediante a imediata contratação de seu substituto, observado o
quórum de deliberação geral previsto na Cláusula L4.L0. deste Termo de

Securitização.

12.9. O Agente Fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os deveres,

atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste Termo de

Securitização.

t2.LO. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deve ser objeto

de aditamento ao presente Termo de Securitização.
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Lz.tt. Caso o Agente Fiduciário verifique que o Contrato de Cessão e/ou qualquer

Termo de Cessão dos Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais não tenha sido

registrado pela Emissora no Registro de Títulos e Documentos competente, deverá o

Agente Fiduciário, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados do recebimento de

referido documento, notificar a Emissora para que realize o registro pendente em até

5 (cinco) oias Úteis.

lz.ll.L. Verificada a omissão da Emissora em realizar o registro do

Contrato de Cessão e/ou de qualquer Termo de Cessão dos Direitos Creditórios do

Agronegócio Adicionais, na forma e prazo previstos na Cláusula LZ.LL, ficará o Agente

Fiduciário obrigado a convocar uma Assembleia de Titulares de CRA para deliberar
acerca da possível substituição da Emissora.

12.L2. O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer
juízo sobre a orientação acerca de qualquer fato da Emissão que seja de competência
expressa e inequívoca de definição pelos Titulares de CRA, comprometendo-se, nesses

casos, tão-somente a agir em conformidade com as instruções que lhe forem
transmitidas por estes. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer

responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito
cumprimento das orientações dos Titulares de CRA a ele transmitidas conforme
definidas pelos Titulares de CRA e reproduzidas perante a Emissora,
independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados em

decorrência disto aos Titulares de CRA.

t2.L3. Na presente data, o Agente Fiduciário presta serviços de agente fiduciário
nas seguintes emissões da Emissora, sem prejuízo de eventual atualização em sua
página na rede mundial de computadores, após assinatura deste Termo de

Securitização, conforme previsto no §3o, artigo 15, da Instrução CVM 583:

Qa

+

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1a Série da 9a Emissão
Emissora Gaia Agro Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão R$ 99.000.000 (noventa e nove milhões de reais)

Quantidade de Valores
Mobiliários emitidos 330 (trezentos e trinta)

Garantias Envolvidas Não aplicável

Data de Vencimento 10 de setembro de 2019

Taxa de Juros Taxa DI acrescida de spread de 3o/o (três por cento)

Inadimplemento Não aplicável

Certificados de Recebíveis do da 1a Série da l4a Emissão

Gaia Aqro Securitizadora S.A.
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Valor Total da Emissão
R$675.000.000 (seiscentos e setenta e cinco milhões de
reais)

Quantidade de Valores
Mobiliários emitidos 675.000 (seiscentos e setenta e cinco)

Garantias Envolvidas Não aplicável

Data de Vencimento 14 de junho de 2O2L

Taxa de Juros Taxa DI

Inadimplemento Não aplicável

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1a e 2a Séries da 15a Emissão

Emissora Gaia Agro Securitizadora S.A.

Valor Total da Emissão
R$93.511.764,71(noventa e três milhões, quinhentos e
onze mil e setecentos e sessenta e quatro reais e setenta
e um centavos)

Quantidade de Valores
Mobiliários emitidos

79.486 (setenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e
seis)

Garantias Envolvidas Não aplicável

Data de Vencimento 30 de abril de 2019

Taxa de luros Taxa DI acrescida de spread de 2o/o (dois por cento)

Inadimplemento Não aplicável

L2.74. A atuação do Agente Fiduciário deverá sempre ser tempestiva, de forma a

garantir e preservar os interesses dos Titulares de CRA. Sem prejuízo, a mesma limita-

se ao escopo da Instrução CVM n.o 583, dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades

por Ações e do presente Termo de Securitização, estando este isento, sob qualquer

forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da

legislação aplicável.

CúUSULA TREZE - DA ORDEM DE PAGAMENTOS

13.1. A partir da Data de Integralização até a liquidação integral dos CM, a

Emissora obriga-se a utilizar os recursos financeiros decorrentes de quaisquer

pagamentos relacionados aos Créditos do Agronegócio, observada, obrigatoriamente,

a seguinte ordem de preferência ("Ordem de Pagamentos"):

pagamento das despesas de estruturação da Emissão e da Ofefta Restrita,

conforme previstas na Cláusula Quinze deste Termo de Securitização, caso

aplicável;

(ii) constituição do Fundo de Despesas e do Fundo de Provisionamento de

Juros, nos termos da Cláusula Oitava deste Termo de Securitização, caso

aplicável;

(i)
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(iii) pagamento das Despesas, com recursos disponíveis no Fundo de Despesas

e, caso esses inexistirem, com recursos disponíveis na Conta
Centralizadora;

(iv) recomposição do Fundo de Despesas, caso aplicável;

(v) pagamento da Remuneração dos CRA Senioresí caso aplicável;

(vi) desde que sempre mantida a Razão de Garantia em percentual igual ou
inferior a 85o/o (oitenta e cinco por cento) e obervadas as demais condições
previstas neste Termo de Securitização, pagamento da Remuneração dos
CRA Subordinados, conforme item 5.1.11.5 acima;

(vii) pagamento do Valor Nominal Unitário dos CRA Seniores em caso de
Amortização Extraordinária, Resgate Antecipado ou na Data de Vencimento
dos CRA, caso aplicável;

(viii) caso existam recursos disponíveis e desde que sempre mantida a Razão de
Garantia em percentual igual ou inferior a 85o/o (oitenta e cinco por cento),
ocorrerá o pagamento do Valor Nominal Unitário dos CRA Subordinados em
caso de Amoftização Extraordinária, Resgate Antecipado ou na Data de
Vencimento dos CRA, conforme aplicável;

(ix) pagamento do Valor de Cessão, nos termos do Contrato de Cessão, caso
aplicável; e

(x) devolução ao Titular de CRA Subordinados de eventual saldo existente na
conta centralizadora, ou dação em pagamento ao Titular de cRA
Subordinados dos Créditos do Agronegócio Inadimplidos que não tenham
sido cedidos à Seguradora, nos termos da Apólice de Seguro, após o
integral cumprimento das obrigações descritas neste Termo de
Securitização.

cúusulA euAToRzE - DAs AssEMBLETAS DE TrruLAREs DE cRA

L4.L. Os Titulares de CRA Seniores e os Titulares de CRA Subordinados poderão, a
qualquer tempo, reunir-se em Assembleia de Titulares de CRA, a fim de deliberarem
sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de CRA, computando-se em
separado os Titulares de CM Seniores e os Titulares de CM Subordinados, para fins
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de quóruns de convocação, instalação e deliberação, observado o disposto nos itens

abaixo.

L4.L.l. A Assembleia de Titulares de 6p,q, salvo motivo de força maior, realizar-se-á

na sede da Emissora. Quando houver de efetuar-se em outro local, os anúncios

publicados para a convocação indicarão, com clareza, o lugar da reunião/ que em

nenhum caso poderá realizar-se fora da cidade onde se situa a sede da Emissora.

t4.2. Convocação. A Assembleia de Titulares de CRA poderá ser convocada (i) pelo

Agente Fiduciário, (ii) pela Emissora, (iii) por Titulares de CRA que representem, no

mínimo, 5olo (cinco por cento) dos CRA em Circulação, ou (iv) por Titulares de CRA

Subordinados que representem, no mínimo, 5o/o (cinco por cento) dos CRA

Subordinados.

14.2.L. A convocação se dará mediante anúncio publicado, pelo menos 3 (três) vezes/

nos órgãos de imprensa nos quais a Emissora costuma efetuar suas publicações,

respeitadas as demais regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de

assembleias gerais de acionistas constantes da Lei das Sociedades por Ações, da

regulamentação aplicável e deste Termo de Securitização.

L4.2.2. Sem prejuízo do disposto item 10.2 acima, as Assembleias de Titulares de

CRA serão convocadas, em primeira convocação, com antecedência mínima de 15

(quinze) dias, contados da data de publicação do edital relativo à primeira convocação

e com antecedência mínima de 8 (oito) dias, relativamente à segunda convocação, por

meio de aviso no jornal "O Dia", exceto na hipótese de deliberação de administração

ou liquidação do Patrimônio Separado, conforme previsto nas Cláusulas 10.2 e 10.2.1,

acima.

L4.2.3. Independentemente das formalidades previstas na Lei das Sociedades por

Ações e neste Termo, será considerada regular a Assembleia de Titulares de CRA a

que comparecerem a totalidade dos Titulares de CRA em Circulação.

L4.3. Aplicar-se-á à Assembleia de Titulares de CRA, no que couber, o disposto na

Lei n.o 9.5L4, bem como o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das

assembleias gerais de acionistas.

14.4. Ouórum de Instalacão. Sem prejuízo do disposto item 10.2 acima, a

Assembleia de Titulares de CRA instalar-se-á, em primeira convocação, com a

presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 30o/o (trinta por cento)

dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número.

so
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14.5. Observado o item 14.6, abaixo,

Assembleia de Titulares de CRA, sendo

Titulares de CRA ou não.

cada CRA corresponderá a um voto nas

admitida a constituição de mandatários,

14.6. Para efeito da constituição do quórum de instalação e/ou deliberação a que se

refere esta Cláusula Quatorze, serão considerados apenas os titulares dos "CM em

Circulação". Para efeitos de quórum de deliberação não serão computados, ainda, os

votos em branco e os que se abstiverem de votar.

14.7. Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora e de

prestadores de serviço da Emissão nas Assembleias de Titulares de CRA.

14.8. O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia de Titulares de CRA e

prestar aos Titulares de CRA as informações que lhe forem solicitadas.

14.9. A presidência da Assembleia de Titulares de CRA caberá ao Titular de CM
eleito pelos demais Titulares de CRA ou àquele que for designado pela CVM.

14.10. Ouórum Geral de Deliberação. Com exceção do disposto na Cláusula 14.11

abaixo, as resoluções da Assembleia de Titulares de CRA serão definidas pelos votos

favoráveis de titulares de CRA em Circulação que representem, no mínimo, a maioria

simples de CRA em Circulação presentes na respectiva assembleia.

14.10.1. A substituição dos prestadores de serviços da Oferta Restrita nos termos

da Cláusula 9.t2., 9.L2.1 e 9.12.2. do Contrato de Cessão poderá ocorrer a exclusivo

critério da Cedente, independentemente da realização de Assembleia de Titulares de

CRA.

t4.ll. Ouórum Oualificado. Sem prejuízo do disposto acima, dependerão de

deliberação em Assembleia de Titulares de CRA, mediante aprovação, em primeira

convocação, por titulares de CRA em Circulação que representem a 75o/o (setenta e

cinco por cento) dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, por titulares de

CRA em Circulação que representem a maioria absoluta dos CRA em Circulação, as

modificação das condições seguintes condições:

(i) alteração dos quóruns de deliberação previstos neste Termo de Securitização;

(ii) alterações nos procedimentos aplicáveis às Assembleias de Titulares de CRA,

estabelecidas nesta Cláusula Quatorze, inclusive, sem limitação, a alteração de

quaisquer disposições deste item l4.tl;

/l
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(iii) alteração das disposições relativas ao Resgate Antecipado e/ou à Amortização

Extraordinária e/ou aos Eventos de Interrupção de Revolvência e/ou aos Eventos de

Liquidação dos Patrimônios Separados;

(iv) quaisquer deliberações que tenham por objeto alterar as seguintes

características dos CRA: (a) Valor Nominal Unitário, (b) Amortização, (c)

Remuneração, sua forma de cálculo e as respectivas Datas de Pagamento de

Remuneração, (d) Data de Vencimento dos CRA, ou (e) Encargos Moratórios;

(v) alteração das previsões relativas à taxa substitutiva da Taxa DI, em caso de

Indisponibilidade da Taxa DI, nos termos da Cláusula 5.1.11.2 e 5.1.11.5 deste Termo

de Securitização; ou

(vi) cancelamento da Apólice de Seguro ou alteração da Apólice de Seguro que

gere impacto negativo aos titulares de CRA em Circulação.

14.11.1. A não adoção de qualquer medida prevista em lei ou neste Termo de

Securitização que vise à defesa dos direitos e interesses dos Titulares de CRA, incluindo

a renúncia definitiva ou temporária de direitos (waiver) deverá ser submetida à

aprovação dos titulares da maioria absoluta de CRA em Circulação, reunidos em

Assembleia de Titulares de CRA.

14.L2. Deliberacão dos Titulares de CRA Subordinados. Sem prejuízo do disposto

acima, e respeitados os quóruns estabelecidos neste Termo de Securitização, deverão

ser deliberadas em Assembleia de Titulares de CM Subordinados e somente serão

aprovadas caso haja a concordância da maioria dos presentes dos Titulares de CRA

Subordinados, em assembleia em separado, as matérias que versem sobre as

alterações das características, vantagens, direitos e obrigações dos CRA Subordinados,

incluindo as matérias:

que impliquem alterações (a) da Taxa de Desconto; (b) dos Critérios de

Elegibilidade; (c) das hipóteses de Amortização Extraordinária ou Resgate

Antecipado; (d) alteração do Prestador de Serviços de Cobrança; (e) de

quaisquer hipóteses previstas nesta Cláusula 14.t2; (f) de regras de

transferência de CRA Subordinados; (g) quaisquer outras alterações que

afetem, direta ou indiretamente, os CRA Subordinados; (h) de quaisquer regras

ou dos montantes aplicáveis ao Fundo de Despesas ou ao Fundo de

Provisionamento de Juros; e/ou (i) que objetivem a criação de novas classes

de CM Subordinados; e

(i)
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(ia) (a) a Remuneração dos CRA; (b) a taxa substitutiva da Taxa DI, em caso de

Indisponibilidade da Taxa DI, nos termos da Cláusula 5,1.11.2. e 5.1.11.5.

deste Termo de Securitização; (c) a Data de Pagamento de Remuneração; (d)

ao Data de Vencimento dos CRA; (e) aos valores e datas de amortização do

principal dos CRA; (f) alterações nos procedimentos aplicáveis às Assembleia

de Titulares de CRA Subordinados;

(iii) a Amortização Extraordinária dos CRA Subordinados até o percentual

necessário para se manter a Razão de Garantia em percentual igual ou inferior

a 85% (oitenta e cinco por cento), conforme efetivamente colocado,

considerada pro forma a Amortização Extraordinária; e

(iv) a integralização de novos CM Subordinados por meio da cessão de Direitos

Creditórios do Agronegócio Adicionais, de modo que o valor dos CRA não se

torne superior ao valor dos Créditos do Agronegócio.

L4.12.1. A Assembleia de Titulares de CRA Subordinados instalar-se-á, em primeira

convocação, com a presença de Titulares de CRA Subordinados que representem, no

mínimo, 30olo (trinta por cento) dos CRA Subordinados e, em segunda convocação,

com qualquer quórum. A presidência da Assembleia de Titulares de CM Subordinados

caberá ao Titular de CRA Subordinados eleito pelos demais Titulares de CRA

Subordinados, se aplicável.

L4.L2.2. A aprovação das matérias indicadas na Cláusula t4.L2, alíneas (i) e (ii)
acima, dependerá, também, da concordância dos Titulares de CRA Seniores,

respeitados os quóruns previstos na Cláusula 14.10 ou na Cláusula 14.11 acima,

confome aplicável.

L4.L2.3. Uma vez deliberada a Amoftização Extraordinária dos CRA Subordinados

pelos Titulares de CRA Subordinado, nas hipóteses previstas neste Termo de

Securitização, este Termo de Securitização deverá ser aditado, de modo a ajustar a

quantidade dos CM Subordinados.

t4.L3. O presente Termo de Securitização e os demais Documentos da Operação

poderão ser alterados ou aditados independentemente de Assembleia de Titulares de

CRA, sempre que tal procedimento decorra exclusivamente da necessidade (i) de

atendimento às exigências das autoridades competentes, de normas legais ou

regulamentares, já se encontre expressamente previsto nos respectivos instrumentos

ou, desde que as mesmas não afetem, negativamente, o equilíbrio econômico

financeiro dos CRA e do Patrimônio Separado; (ii) de realização de ajustes formais

aos procedimentos da Emissão; (iii) diante da necessidade de vincular os Direitos
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Creditórios do Agronegócio Adicionais aos CM da presente Emissão e incluí-los no
Patrimônio separado, em virtude do disposto no item 5.1.13.1; e (iv) para alterações
relativas à Amortização Extraordinária de CRA Subordinados, observado o previsto
neste Termo de Securitização.

t4.13.1. A alteração prevista na cláusula 14.L3, acima, conforme o caso, no prazo
máximo de 30 (trinta) Dias Úteis, contado da divulgação do fato aos Titulares de CM,
a qual será feita na forma de aviso, nos termos da Cláusula 16.2, abaixo.

L4.14. As deliberações tomadas pelos Titulares de CRA, observados os respectivos
quóruns de instalação e de deliberação estabelecidos neste Termo de Securitização,
serão consideradas válidas e eficazes e obrigarão tanto os Titulares de CM Seniores
quanto o Titular de CRA Subordinados, quer tenham comparecido ou não à Assembleia
de Titulares de CRA, e, ainda que, nela tenham se abstido de votar, ou votado contra,
devendo ser divulgado o resultado da deliberação aos Titulares de CRA no prazo
máximo de 10 (dez) dias contado da realização da Assembleia de Titulares de CRA.

cúusule eurNzE - DAs DEspEsAs

15.1. Na Data de Integralização dos CRA, a Cessionária reterá na Conta Centralizadora
os seguintes valores relativos às seguintes despesas da Oferta Restrita, a serem pagas
pela Cessionária por conta e ordem da Cedente, diretamente aos respectivos
prestadores de serviços, nos termos das cláusulas 6.7.1 e 13.1 do Contrato de Cessão:

(i) comissões e outros valores devidos aos coordenadores e/ou aos
coordenadores contratados/Participantes Especiais, nos termos da
Cláusulas 11.1 e 13.1 do Contrato de Distribuição;

honorários e demais verbas e despesas devidos a advogados e consultores,
incorridos em razão da análise e/ou elaboração dos Documentos da
operação, realização de diligência legal e emissão de opinião legal, no valor
total estimado de R$620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais);

honorários e demais verbas e despesas devidos à Agência de classificação
de Risco, no valor total estimado de R$60.000,00 (sessenta mil reais);

emolumentos de pré-registro da oferta Restrita na cETIp, no valor total
estimado de R$14.714,36 (catorze mil setecentos e catorze reais e trinta e
seis centavos), e

honorários devidos ao Agente de Formalização e cobranç Judicial, no valor
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total de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

15.2. As seguintes Despesas Ordinárias serão de responsabilidade do Patrimônio

Separado:

(i) remuneração devida para manutenção da Conta Centralizadora, vinculada

ao Patrimônio Separado, no valor total de R$8.000,00 (oito mil reais);

despesas adicionais com registros junto aos competentes caftórios de

registro de títulos e documentos e registro dos Documentos

Comprobatórios na BM&FBovespa, quando aplicável, que venham a ser

suportados pela Emissora, sem prejuízo da obrigação da Cedente continuar

obrigada ao pagamento de tais custos e despesas, no valor total estimado

de R$ 19.970,00 (dezenove mil e novecentos e setenta reais);

honorários e demais verbas e despesas devidos ao prestador de serviços

de Agente Escriturador, Agente Registrador, Custodiante, Agente Fiduciário

e Agentes de Formalização e Cobrança, no valor total estimado de R$

771.750,00 (setecentos e setenta mil, setecentos e cinquenta reais);

despesas decorrentes da celebração pela Emissora do Contrato de Opção

DI, no valor total estimado de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil

reais); e

pagamento de prêmio anual devido à Seguradora, calculado na forma

prevista no Anexo V da Apólice de Seguro;

(ii)

(iii)

(.v)

(v)

(vi)

(vii)

honorários e demais despesas

Cobrança Judicial, no valor total
cinquenta mil reais) por ano, e

honorários e demais despesas

Cobrança Extrajudicial, no valor
reais) por mês.

devidos ao Agente de Formalização e

estimado de R$250.000,00 (duzentos e

devidos ao Agente de Formalização e

total estimado de R$3.000,00 (três mil

15,3.Observados as condições previstas no item 15.6 abaixo, as seguintes Despesas

Extraordinárias serão de responsabilidade do Patrimônio Separado, de acordo com os

padrões adotados pelo mercado para este tipo de Oferta Restrita:
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(i) as despesas com honorários e demais verbas e despesas devidas aos
consultores e assessores especializados em agronegócio, incorridos
exclusivamente para resguardar os interesses dos Titulares de CRA e
realização do Patrimônio Separado;

despesas necessárias à realização de Assembleias de Titulares de CRA, na

forma da regulamentação aplicável, desde que convocadas a pedido dos
Titulares de CRA;

honorários referentes à gestão, realização e administração do patrimônio

Separado e na hipótese de liquidação do Patrimônio Separado;

eventuais despesas com registros perante órgãos de registro do comércio
e publicação de documentação de convocação e societária da Emissora
estritamente relacionada aos cM, bem como de seus eventuais
aditamentos, na forma da regulamentação aplicável;

eventuais despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou
fiscais relacionados com procedimentos legais, incorridas para resguardar
os interesses dos Titulares de cRA e realização dos créditos do Agronegócio
integrantes do Patrimônio Separado;

eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da
sucumbência em ações judiciais ajuizadas com a finalidade de resguardar
os interesses dos Titulares de cRA e a realização dos créditos do
Agronegócio integrantes do Patrimônio Separado;

honorários de advogados, custas e despesas correlatas (incluindo verbas
de sucumbência) incorridas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário na
defesa de eventuais processos administrativos e/ou judiciais propostos
contra o Patrímônio Separado; e

quaisquer tributos ou encargos, presentes e futuros, que sejam imputados
ao Patrimônio Separado.

(ii )

(iii)

(.v)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

L5.4. Os impostos diretos e indiretos de responsabilidade dos titulares de CF{A estão
descritos no Anexo IX deste Termo de Securitização.
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15.5. Adicionalmente, em caso de inadimplemento dos CM ou reestruturação de

suas características após a Emissão, será devido à Emissora, pela Cedente, caso a
demanda seja originada por esta, pelo Patrimônio Separado, ou pelos Titulares de

CRA, remuneração adicional no valor de R$700,00 (setecentos reais) por homem-hora
de trabalho dedicado à pafticipação em Assembleias de Titulares de CM e a

consequente implementação das decisões nelas tomadas, paga em 5 (cinco) dias após

a comprovação da entrega, pela Emissora, de "relatório de horas" à parte que originou
a demanda adicional.

15.5.1. Entende-se por "reestruturação" a alteração de condições relacionadas às
condições essenciais dos CRA, tais como datas de pagamento, remuneração e índice
de atualização e Data de Vencimento dos CRA.

15.5.2. O pagamento da remuneração prevista nesta Cláusula ocorrerá sem
prejuízo da remuneração devida a terceiros eventualmente contratados para a

prestação de serviços acessórios àqueles prestados pela Emissora.

cúUsULA DEzEssEIs. DA PUBLIcIDADE

16.1.Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma,
vierem a envolver interesses dos titulares de CRA, deverão ser veiculados, na forma
de aviso, no jornal de grande circulação geralmente utilizado pela Emissora para
publicação de seus atos societários, qual seja o "o Dia" ("Jornal"), devendo a Emissora
avisar o Agente Fiduciário da realização de qualquer publicação em até 2 (dois) dias
antes da sua ocorrência.

t6.2. A Emissora poderá deixar de realizar as publicações acima previstas se notificar
todos os titulares de CRA e o Agente Fiduciário, obtendo deles declaração de ciência
dos atos e decisões, desde que comprovados ao Agente Fiduciário. O disposto nesta
Cláusula não inclui "atos e fatos relevantes", que deverão ser divulgados na forma
prevista na Instrução da CVM n.o 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada.

16.3. As demais informações periódicas da Emissora serão disponibilizadas ao
mercado, nos prazos legais e/ou regulamentares, por meio do sistema EmpresasNet,
ou de outras formas exigidas pela legislação aplicável.

cúusuLA DEzEssETE - ENTREGA Do rERMo DE sEcuRrrrzAçÃo
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L7.L. Este Termo de Securitização será entregue para o Agente Fiduciário, nos

termos do Parágrafo Único, do artigo 23 da Lei n.o 10.931, para que seja declarado
pelo Agente Fiduciário o Patrimônio Separado a que os Créditos do Agronegócio estão
afetados.

cúUsULA DEzoITo - FAToRES DE Rlsco

18.1.Os fatores de risco da Emissão estão devidamente indicados no Anexo X deste
Termo de Securitização.

cúusut-l DEzENovE - DAs NoTrFrcAçõEs

19.1. As comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes conforme
disposições deste Termo de Securitização deverão ser encaminhadas para os
endereços constantes abaixo, ou para outros que as Paftes venham a indicar, por
escrito, durante a vigência deste Termo de Securitização.

Se para a Emissora

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.
Rua Min. Jesuíno Cardoso, 633, go andar São paulo, Sp

CEP: CEP 04544-O5L

At.: Sr. João Paulo dos Santos Pacifico

Telefone: (11) 3047-1010
Fac-símile: (11) 3054-2545
Correio eletrônico: gestaocra@grupogaia.com.br

Se para o Agente Fiduciário

PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E vALoREs MoBILIÁRIos
LTDA.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.o 3.900, 10o andar
São Paulo, SP

CEP: 04538-132
At.: Sra. Viviane Rodrigues / Tatiana Lima
Telefone: (tL) 2772-2628 / (tl) 2L72-26L3
Fac-símile: (Lt) 3O7 8-7264
correio Eletrônico: vrodrioues@pla nner.com. br; tlima@ola nner.com. br;
flducia rio@plan ner.com, br
Site : www.fiduciario.com.br
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19.2. As comunicações referentes a este Termo de Securitização serão consideradas
entregues quando recebidas sob protocolo ou com aviso de recebimento expedido pelo

correio, sob protocolo, 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 por meio de indicativo (recibo emitido
pela máquina utilizada pelo remetente) seguido de confirmação verbal por telefone.
Os respectivos originais deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5
(cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem. A mudança de qualquer dos endereços
acima deverá ser comunicada à outra pafte pela parte que tiver seu endereço alterado.

cúusulA vrNTE - DAs Drsposrções cenars

20.1. Na hipótese do descumprimento por uma das Partes de qualquer obrigação não
pecuniária neste Termo de Securitização, que não seja sanado no prazo de 5 (cinco)
Dias Úteis contados do recebimento de notificação enviada por qualquer Parte inocente
neste sentido, a Parte inadimplente ficará obrigada a pagar multa diária, não
compensatória de R$1.000,00 (um mil reais), até o adimplemento da obrigação, não
obstante o pagamento de eventual indenização por perdas e danos.

20.2. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente
Termo de Securitização. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no
exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário
e/ou aos Titulares de CRA 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.

20.3. O presente Termo de Securitização é firmado em caráter irrevogável e

irretratável, obrigando as partes por si e seus sucessores.

2O.4. Observado o item 14.13 acima, todas as alterações do presente Termo de
Securitização, somente serão válidas se realizadas por escrito e aprovadas
cumulativamente: (i) pelos Titulares de CM, observados os quóruns previstos neste
Termo de Securitização; e (ii) pela Emissora.

20.5. Caso qualquer das disposições deste Termo de Securitização 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.

N\

L\



20.6. O Agente Fiduciário não será obrigado a efetuar nenhuma verificação de

veracidade nas deliberações sociais 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, Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração destes
documentos, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora de

elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

cúusule vrNTE E uM - Do FoRo DE ELErçÃo E LEGTsLAçÃo ApLrcÁvEL

21.1, As Partes elegem o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, como o único competente para dirimir quaisquer questões ou litígios originários
deste Termo de Securitização, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

21.2. Este Termo de Securitização é regido, material e processualmente, pelas leis
da República Federativa do Brasil.

O presente Termo de Securitização é firmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma,
na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 2t de março de 2OL7

fo restante da página foi intencionalmente deixado em brancof
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Página de assinaturas 1/3 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do

Agronegócio da 7a (Primeira) e 2a (Segunda) Séries da 17a @ecima sétima) Emissão
de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Agro Securitizadora S.A.

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.
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Página de assinaturas 2/3 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do

Agronegócio da la (Primeira) e 2a (Segunda) Séries da 77a @écima sétima) Emissão

de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Agro Securitizadora S.A.

PLANNER TR.USTEE DISTR.IBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁR.IOS

{., vÁ^ rc^t
Prócurador
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Página de assinaturas 3/3 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do

Agronegócio da la (Primeira) e 2a (Segunda) Séries da 77a (décima sétima) Emissão

de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Agro Securitizadora S.A.

Testemunhas:

Nome: t\t\hN P0RTO
RG n.o: {S OGS 1q f
CPF/MF n.o: -Lli\ 3q3

RG n.o: OOI a's; '-:i'ii

cPFlMF n,o' o,O d5t ibl -60
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ANEXO I

DESCRTçÃO DOS CRÉDTTOS DO AGRONEGóCrO

4041158 TAUA BIODIESEL
I TDÀ 8079290000201 26lO8l20L6 28lO4l2OL7 R$

1.309.310-00 94,72760/0
R$

19.317 Performâdo

404929L TAUA BIODIESEL
80792900001 12 26lOAl2016 281O412017

R$
94,7276Vo

R$
Performado

4023972 FIAGRIL LTDA 2734023000155 76172120t6 281O4120t7
R$

1.667.439.55 94,72760/0
R$

11 Performado

40239L2 NAGRIL LTDA 2734023000L55 76172/2OL6 2BlO4l2077 R$
1 94,72760h

R$
r?Â 67 Performâdo

40239L2 FIAGRIL LTDA 2734023000155 2UL2/2016 2Al04/2017 R$
1_OS8-412.S 1

94,72760/0
R$

Performado

4023912 FIAGRIL LTDA 2734023000L55 29/12/2OL6 2810412Ot7 R$
749.132.O2 94,72760/0

R$
38_ 88 1

Peíormado

4063071 AHL
qÂ 44695020001 17 03106120L6 2SlO5l2OL7

R$
103.360-00 93,92l8'r'o K$

95.436.97 Performâdo

406307L AHL 44695020001 17 23l06120L6 25lOsl2OL7 R$
677.318,00 93,9218oh R$

625.398.36 Performado

4063071 AHL 44695020001 17 2310612016 2510512077 R$
1S? 715 00 93,9218% R$

r7Â Â7q Performado

4063071 AHL 4469502000LL7 o8lo7l2016 2510512077 R$
77.670 00 93,92L8o/o

R$ Peíormado

4063071
AHL

4469502000L17 t7lo7l2016 25l05l2Or7 K$
25r.734.OO 93,92L80/o

R$
212.417 39 Performado

4063071 AHL
4469502000LL7 L7lO7l2016 2510512Ot7

R$
93,9218% R$

7 3.37 6.40 Performado

4063071 AHL
DISTRIBUIDORA SA

44695020001 17 17lo7l2016 25lO5l2OL7 R$
q?? 93,9218% R$

69.188.1 Performâdo

406307 | AHL
DISTRIBUIDORÂ SA

44695020001L7 1.7 1O712076 25lO5l2OL7
R$

?2 ?q7 00 93,9274oh R$ Performâdo

406307r AHL 4469502000Lt7 77107/2076 2510512077 R$ 93,gzt8oh R$
Â, n?7 no Performado

406307r AHL
4469502000L17 ouo8l2076 2510512077 R$

40.500.00 93,9218% R$
74.729 )S Performado

ü
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406307 | AHL 4469502000t77 0uoal20L6 25lOSl2077
R$

93,9278o/o
R$

7.624.61 Performado

4063071
AHL 44695020001 17 24l08l2Ot6 25lOsl2077 R$

423.O00.OO 93,9214or'o
R$ Performado

406307r AHL 44695020001 17 25l08l2016 25lOsl2077 R$
64.566.00 93,9274o/o

R$ Performado

4053071
AHL

DISTRIBUIDORA SA
44695020001 17 2slo8l2016 2510512Or7

R$
93,9274o/o

R$
28.110,32

Performado

4063077 AHL 44695020001 17 771L012076 25l05l2OL7
R$

123.150,00 93,92r8!o
R$

? Performado

406307r
AH L 44695020001 17 orlLLl2076 25lOsl2OL7

R$
93,92L4o/o

R$
3A9.005_36 Performado

406307L AH L 4469502000L77 o2lL2l20L6 25lO5l2OL7
R$

93,92L4o/o
R$

252.O73.25 Performado

4038229
BOA VISTA

COMERCIO DE PROD
ÂGRÔPF'

t292579000L76 o4lLLl2OL6 30l08l2Ot7
R$

1.627.985,00 91,05840Á
R$

t.457.364,68 Performado

4038229
BOA VISTA

COMERCIO DE PROD 7292579000L76 7UrLl20L6 30lO8l2017
R$

147.630,00 91,05840/o
R$

L32.757,70
Performado

4038229
BOA VISTA

COMERCIO DE PROD 1292579000L76 76lLLl20L6 3OlO8l2Or7
R$

885.780,00
91,0584% R$

792.946,L8
Performado

4038229
BOA VISTA

COMERCIO DE PROD L292579000L76 16lL2l2OL6 3OlO8l20t7 R$
135.150,00

91,0584% R$
120.985,66

Performado

4038229
BOA VISTA

COMERCIO DE PROD 1292579000L76 20lL2l2OL6 301o312077
R$

272.650,OO 95,61139.
R$

255.278,63 Performado

4034229
BOA VISTA

COMERCIO DE PROD 7292579000176 08l02l2ot7 30l09l2077
R$

65.920,00 90,1839%
R$

58.444,55 Performado

4035704
AGROINSUMOS
COMERCIAL

CPI'ÔI À I TDÀ
2072608000157 L6l09l2OL6 271O912077

R$
2.739.537,74 90,26950/"

R$
2.431.167,90

Peíormado

4035704
AGROINSUMOS
COFIERCIAL 2072608000157 t7loll2or7 2710912077

R$
237.543,68 90,26950/b

R$
210.44L,O7

Performado

4032265
PAULO

MASSAYÔCHI MIZOTE
44LO9028L4 2610912016 301O512077

R$
1.245.225,46 93,79750/"

R$ Performado

4032265 PAULO
MASSAYOSHI MIZOTE

44t09028L4 26l09l2Ot6 3OlOsl2077
R$

5Á§ C6§ 04 93,79r50/o
R$

s21.A56.1 Performado

ru



4032265 PAULO 44109028 14 26109/20t6 3010512017
R$

93,79r50/o
R$

1_066-586.25 Performado

4032265
PAULO

MASSAYOSHI MIZOTE
44LO9028r4 26l09l20L6 30lOSl2OLT

R$
151 -a70.50

93,7915% R$
140.03.r- 36 Performado

4037797
VERNI KITZMANN 43131255900 7010L|20L7 29lOAl20L7

R$
220.520.00 91,1018% R$

Performôdo

403L797 VERNI KITZMANN
WEHRMÂNN 43131255900 LzlOtl20L7 29l08l2Or7 R$

)q( 91,10180Á
R$ Não-Peíormado

403L797 VERNI KITZMANN 43131255900 07l02l2ot7 27 l7Ll2OL7
R$

2nn non nn aa,7LL3 R$
)\1 170 7) Peíormado

4011616 GIOVANI FRITSCH 42781787000 LOl0612OL6 29103/20L7
R$

95,65830/o
R$

Performado

4036484
FRANCIOSI &

AççMANN I TDÀ 4480269000415 25lrLl2Ot6 30lO8l2OL7
R$

736.997.7 9L,05A40r'o
R$

659.756.97 Performado

4036484 FRÂNCIOSI &
AççMÂNN I TOÂ 4480269000416 25117/2O76 30l08l2OL7 R$

2S0_000_00 91,0584% $ Não-Performado

4036484 FMNCIOSI &
ASSMÂNN LTDA 4480269000416 25ltLl2OL6 3Ol08l2OL7

R$ 91,0584Eo
R$ Performado

4036484
FMNCIOSI &

ASSMANN LTDA 4480269000416 25lLtl20L6 30lO8l2Or7 R$ 91,0584%
R$
1\) Performado

4036484
FMNCIOSI &
içMÀNN I ÍÔÀ 4480269000416 2slLLl2OL6 30lO8l2OL7

R$
62' Oôâ nn 91,0584% Rf

qqÁÂr1 v Performado

4036484 FRANCIOSI &
iqMÀNN I TDÂ 4480269000416 2slLLl20L6 3OlO8l2OL7

R$
1 Â2 060 00 91,0584% R$

14S 07q ?7 Performado

4036484 FRÂNCIOSI &
AqqMÂNN I TNÂ 4480269000416 25lLLl20L6 3OlO8l2OL7

R$ 91,0584% Rí
307-O87.43 Performado

403t725 RODRIGO MENEZES
.ÂD\'ÂI Hô

69253773120 09losl2oL6 3Llo3l2oL7
R$

3.115.100,00 95,5643% R$
2.926.672,34 Performado

4045860 EDILSON ANTONIO
PIÀTÀ 39091740191 L5l09l2016 29l08l2OL7 R$

1 n)n )14 1
91,1018% R$

Performado

4045860 EDILSON ANTONIO
PTÂTA 39091740191 tsl09l20L6 29lO8l2OL7

R$ 91,1018% R$
261.043 97 Performado

4032684 GENOR ANTONIO
PIAIA 3186938953 Lsl09l20t6 29l08l2OL7 R$

7.762.2A9.9O 91,1018qo
R$

1.578-344_69 Performado

401 1389
VALTER MIGUEL

32601204087 2LlLLl2OL6 2810812OL7
R$

695.000.00 91,145r.% R$
) Performado

4011389
VALTER MIGUEL

GTACOMINT 3260L204087 2ULL/20L6 28lO8l2OL7
R$ 9t,t45to/o R$

1n1 Performado

4011389 VALTER MIGUEL
GIACOMINI 32601204087 27lLLl20L6 2810812017

R$
ônô nn 97,t45r R$

Performado

40 1 1389
VALTER MIGUEL

GTÂ'ÔMTNT 32601204087 2Utrl20L6 2AlOAl2OLT
R$

ss6 ôoô oo 9 1,1451%
R$

49A_202. 56 Performado

,\
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4061666
VALTER MIGUEL

GIÂ'OMINI 3260L204047 2Lltu2016 28lO8l2OL7
R$
nnn nn 97,14570/0

R$ Performado

4011389
VALTER MIGUEL 32601204087 2LlLLl20L6 28lO8l2OL7

R$ 91,1451%
R$

124.SSO.A Performado

401 1389
VALTER MIGUEL

GIACOMINI 3260r204087 2LlLrl20L6 28l08l2OL7
R$

1 3q-000 00 9L,L45Lo/o
R$ Não-Performado

4011389
VALTER MIGUEL

GIACOMINI 32607204057 2tlLtl20L6 28lOBl2OL7
R$

695-000.00 9L,r45LVo
R$

? Performado

40378L9 IMPACTO INSUMOS
AGRICOLA LTDA

959001800016s orl12l20t6 27lO3l2Or7
R$

95,75250/0
R$

4Â OOO qO Performado

4037819
IMPACTO INSUMOS
AGRT'ÔI A I TDÂ 9590018000165 lslr2l2076 3OlLOl2077

R$
2.779.A32,04

89,366590
R$ Peíormado

4037818 C B F INSUMOS
êDI'AI A I TôÀ 11026031000138 ralou2orT o3lo4l2077

R$
?4í CqB C6 95,517 30/o

R$
32t.tog.76 Performado

4037818 C B F INSUMOS
AGRICOU LTDÀ

1 1026031000138 7OlO2l2077 26lO4l2OL7
R$ 94,8L7AVo

R$
34.212.17

Performado

4032L67
PAULO HENRIQUE

PIAIA
404077L3LL5 0910812016 28lO3l2Ot7

R$
443.700.OO 95,7154o/o

R$
417.468,48

Performado

4032L67
PAULO HENRIQUE

PTÀI Á 404077L3rL5 09lo8l20L6 28lO3lZOL7
R$

95,70540h
R$

238.423,77 Performado

4032167
PAULO HENRIQUE

PIAIA
404077r37L5 09108120L6 2810312017

R$
) É1\ 95,7O54o/o

R$
41q 793 45 Performado

4032167
PAULO HENRIQUE

flÀIÂ 40407773rL5 ztlLLl20L6 2910812OL7
R$

457.800,00 9 1,10 180/o
R$

410-015_S1 Performado

4032767
PAULO HENRIQUE

PIAIA 40/.077737L5 2LlLLl20L6 2910812OL7
R$

440.600.oo 91,10180/o
R$

430.435.68 Performado

4032767
PAULO HENRIQUE

PIAIA
40407773LL5 2rlLLl2OL6 29lOU2Or7

R$
253.100.00 91,1018% R$ Performado

4032L67
PAULO HENRIQUE

DÍÀTÀ 40407773L15 2Uttl2016 29lOq2Or7
R$

694.200.00 91,1018%
R$

62L.740,43 Performado

4064585
LrcNARDO PAULO

AIMI
44667264004 29ltu2076 2810812077

R$
?nÂ Rno no 9L,t45Lo/o

R$
7 094.77 Performado

4064585
LEONARDO PAULO

ATMT
44667264004 291L712076 2810812077

R$
246 qon nn 9:.,145loh R$

22í].A75.77 Performado

4064585
LEONARDO PAULO

ATMI 44667264004 29lLU2076 2UOAl20L7
R$

97,7451o/o $ Performado

4064585
LEONARDO PAULO

AIMI
44667264004 29lLU20t6 28lO8l2OL7

R$
243.600.00 97,L4SLo/o

R$ Performado

4064585
LEONARDO PAULO 44667264004 02lt2/2016 28lO8l2Ot7

R$
9L,14570/o

R$
)11 717 81 Performado

4064585 LEONARDO PAULO 44667264004 02ltzl20L6 2810812OL7
R$

7.500,00 97,L4570/o
R$

194.890,39
Performado

,t
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4064585 LEONARDO PAULO
AIMI 44667264004 o2lL2/20L6 28l08l2Or7 R$

ssq ?6n no 9L,r4sLo/o
R$

nqq Performado

4064585
LEONARDO PAULO

AIMI 44667264004 271L2/2016 2810812077 R$
290-000.oo 9L,L45LVo

R$
Performado

4064585 LEONARDO PAULO 44667264004 70loll20L7 2810812077
R$

356.700.00 9t,L4570/o
R$

319.620.21 Performado

4048563 JEAN ATILIO KALAF 2200176970 rol0612016 2910312077 R$
1.586.645.25 95,65830/o

R$
1.492.108.53 Pêrformado

4048563 JEAN ATILIO KALAF
CFRÔN 2200176970 08/08/2016 281O812077

R$
1.338.535,35 97,14570/0

R$
lQC ?( Performado

4031664 ADAIR JOSE
MFNFGÔI 95380108091 t5l09l2076 27lO9l2Ot7 R$

9O,26950/o
R$

Performado

4059187 44808291053 3OlLLl2076 30l09l2Ot7 R$
90,183990

R$
Performado

4038383 44808291053 30lt7l2016 30l09l2OL7 R$
Éo9.s24.52 90,1839Vo R$

s40.404 2a Performado

4038763
I E

REPRESENTACOES
I TnÀ

11891380000118 L6lt2l2076 30109120L7
R$

2.37L.496,48 90,1839% R$
2.7O2.564,2A

Performado

4025278 COOP AGRICOLA
;IIÀ qÁMÁ I TDÀ 93458222000133 0710212017 27lO4l2OL7 )1

R$
1 n?7 §O 94,77 L20/o

R$
1 gqs s?6 04 Não-Performâdo

4044956 AP AGRO INSUMOS
14412633000200 t3lt2l20t6 29lO3l2Or7 R$ 95,6583% R$

71.751.A1 Não-Performado

4044956 AP AGRO INSUMOS
Áêora^t Àc r Th^ 74412633000200 271t2120L6 29lO3l20L7 R$

661.980.00 95,6583% R$
622.537 .40 Não-Perfomado

4044956 AP AGRO INSUMOS
AGRICÔLAS LTDA 14412633000200 29lL2l20L6 2910312077

R$
95,65830/o

R$ Não-Performado

4035502
AP BAMBUI

INSUMOS AGRICOLAS
I TDÂ

6965637000107 rLloLl20LT 2910312077
R$

77.2AO,OO
95,65830/o

R$
72.675,44 Performado

4044956
AP AGRO INSUMOS
AGRICOLAS LÍDA 744t2633000200 27loLl20L7 2610412077

R$
33-040.OO 94,81780/o

R$
30-7S8.36 Performado

4044956
AP AGRO INSUMOS
AGRÍ'ÔI Aq I TDA 14412633000200 28lOtl20t7 26l04l2Or7 R$

94,817 80/o
R$ Não-Performado

4044956 AP AGRO INSUMOS
ÂGR['ÔI Aq I TDA 14412633000200 30lOLl20LT 2610412077

R$
94,At7Ao/o

R$
Performado

4044956 AP AGRO INSUMOS
AGRICOLAS LTDA 14412633000200 0uo2l20L7 261O412077

R$
417.000,00 94,8r7AVo

R$
?Âa 7nR 1

Não-Performado

4056753 AP AGRO INSUMOS
AGRICOLAS LTDA

14412633000383 ouo2l20L7 2610412017
R$

q4 416 00 94,87780/o
R$

N ão- Perform a d o

4042703 AP AGRO INSUMOS
ÀcPTant Àc I ÍnÀ 14412633000111 ou02/20L7 261O412077

R$
94,8178Vo

R$
42.242.5O Não-Performado

t.04
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4056753 AP AGRO INSUMOS
ÂcPTaot Âs I TnÂ 14412633000383 oLlo2l20LT 26l04l2OL7 R$

94,At7AYo
R$

Não-Performado

4033655 COAGRISOL COOP
AGRÔTNDI IçTRIÂI 975064550001 15 06lotl20LT 27lO3l2Ot7 R$

133-500.O0 95,75254o
R$

125.669.31 Não-Performado

4033655 COAGRISOL COOP
AGRÔTNDIIqTRIAL 975064550001 15 09l0Ll2017 27lO3|2OL7

R$
300.300.00 95,75250/0

R$
) Não- Pe rform a d o

4033655 COAGRISOL COOP
AGROINDUSTRIAL 97506455000115 78lOU20L7 301o3120L7

R$
95,6LL30/o

R$ Não-Performado

4033655
COAGRISOL COOP

975064550001 15 orlo2l20LT 27lO4l2OL7
R$

ÁRq 2n? qn 94,77L2o/o
R$

64) )i) 8) Não- Pe rform a d o

4033655 coAGRrsol cooP 975064550001 15 ollo2l20L7 27lO4l2OL7
R$

94,77L2Yo
R$

794.OO2.64 Não-Performado

4032606 RreIS AUGUSTO
êIÔVFI I I 66410410000 L3l06120L6 3OlO5l2OL7

R$
93,79L5o/o

R$
796.224.76 Performado

4032605 REGIS AUGUSTO
CIOVFI I I 66410410000 7310612016 3OlOsl2OLT

R$
1-209-346.63 93,79L50/o

R$ Performado

4030528 ILTON BONFILHO 16458060068 77l0612OL6 oLl0612oLT
R$ 93,707 40/o

R$
1.842.313,84

Performado

4058923
LUIS ANTONIO

I ÔMBARDI 4313185810 TBlLLl20L6 28108120L7
R$ 97,145rok

R$
1)4 \\n 64 Performado

4055459 VILMAR HUDSON 24L2376L947 29ltu20L6 28l08l20L7
R$

22.240,O0 9r,745to/o
R$

1S 928.1 Não- Pe rform a d o

4055459 VILMAR HUDSON 2472376t987 29lLLl20L6 28108120t7
R$

a 97,145Lok
R$

66-01 1.84 Não-Performado

4055459 VILMAR HUDSON 2472376L987 291t712016 28108120L7
R$

18-070.00 97,145LVo
R$
1q1 Não-Peíormado

4058921 PAULO ROGERIO 73277A40534 29lLLl20L6 2810812OL7
R$

36.140.00 91,1451%
R$

?? ?n? 1
Não-Performado

4058921
PAULO ROGERIO

HIIDçÔN 73277840534 29ltLl2OL6 28lO8l2OL7
R$
1RÍ 9L,r45lo/o

R$
)41 Não-Performado

4058921
PAULO ROGERIO 73277440534 29ltLl20t6 2810812OL7

R$ 91,1451%
R$

2r.r7 3.61 Não-Performado

4063760
PATRICK JOSE

HIIDSON 977 49147120 29lLLl2076 28l08l2Or7
R$ 9l,1457o/o

R$
N ã o- Pe rform ad o

4063763 ORIZABEL COSTA 5563235LL49 29lLrl2076 28108/2077
R$

152.940.OO 9t,14570/0
R$

1ç4 N ã o- Pe rform ad o

4063762 MAGDA APARECIDA
t',IANSO LOMBARDI

3889887899 29/t7/2016 2Al08l2077 R$ 91,145 1%
R$

1?C q12 56 Performado

4063758
LUIS FEUPE MANSO

I ÔMÀÂPhT r252842L7L 29ltU2O76 2810812077
R$

9L,L45Lo/o
R$ Performado

4058923
LUIS ANTONIO

I ôMBÂQDI 4313185810 29lru2076 2Al08l20L7
R$

? 6?n oo 9L,L45Lo/o
R$

27.77 3.61
Peíormado
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4063737
ILONI CHRIST

HUDSON 54643546115 29lLLl20L6 28lO8l2OL7
R$

97,745Lok
R$

64 7ââ aa Performado

4058934 ILSON COSTA 61181307104 29/tU2076 28lO8l2OL7
R$

1 ?q onn oo 97,745Lok
R$ Performado

4058934 ILSON COSTA 61181307104 29lLLl20L6 2810812Ot7
R$

75-060 00 91,745Lo/o
R$

67.257 .35 Performado

4058934 ILSON COSTA 61181307104 29/LLl2OL6 28l08l2OL7
R$

40-310.00 9L,L4sroh
R$

36.119.69 Performado

4058934 ILSON COSTA 61181307104 29ltu20L6 28l08l2OL7 R$
9L,L4SLo/o

R$
62.275,32 Performado

4058934 ILSON COSTA 61 181307104 29lLLl20L6 281O812017
R$

nô 9L,L457o/o
R$ Performado

4058934 ILSON COSTA 61 181307104 29lLtl2OL6 28tOS/2077
R$

?4 75n OO
9L,L457o/o

R$
41.137 .66 Performado

4058923
LUIS ANTONIO

LOMBARDI
4313185810 29lLLl20L6 2810812077

R$
9L,L4570/o

R$
t24.SSO.64 Performado

4058923
LUIS ANTONIO

I nMBÂpnl 4313185810 29ltLl2OL6 28l08l2Or7 R$
38.920,00 9r,r4570/o

R$ Performado

4058923
LUIS ANTONIO

I ÔMRÂPDI 4313185810 29lLLl20L6 2810812077
R$

54.210.00 9L,L4570/o
R$
\a1 a\ Performado

4063750
ANA ROSA WEBER

HIIDqÔN 93755627L9L out2l20L6 28l08l2Or7
R$
4) 9L,L4570Á

R$
Não-PeÍformado

4063737
ILONI CHRIST

HUDSON
54643546115 our2l2oL6 2810812077

R$
139.000,00

9L,L4570/o
R$

t21.55O.64 Não-Performado

4065679 ERLI AIMI 49432850153 7810r12017 2Bl08l20L7
R$

9L,L45lo/o
R$

1
Performado

4065679 ERLI AIMI 49432850153 7810712017 28l08l2Or7 R$
288.496,00 91,1451%

R$
qn6 Performado

4065679 ERLI AIMI 49432850153 talou2ol7 2810812077
R$

5 9r,745Lo/o
R$

1na 40) 4R Performado

4065679 ERLI AIMI 49432850153 Lgl0u2017 28l08l2O1?
R$
q4Â Ân 97,7451o/o

R$
7-551.a6 Performado

4065679 ERU AIMI 49432850153 L8lOtl2077 2810812077
R$
)14 OO

9L,L4SLoh
R$

129.253.7 Performado

4065679 ERU AIMI 49432850153 LAIOLI20LT 28l08l20t7 R$
ç 9L,L45tYo

R$
? Performado

4065679 ERLI AIMI 49432850153 t8/oLl20t7 28lOBl20L7
R$

230-796.80 9L,L45!oh
R$

2nÁ RO4 qÁ Performado

4065679 ERU AIMI 49432850153 t8/oLl2ot7 281O8120L7
R$

9L,L4570/o
R$ Performado

4030835 SILVIO SELAYZIM
RI IFNÔ 33613338149 07l0612oL6 2810312077

R$
1

95,70540/0
R$

876-881.3S Peíormado
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4030835 SILVIO SELAYZIM 33613338149 07106120L6 2810312077
R$

95,70540/o
R$

409.459,7t Performado

4030835 SILVIO SELAYZIM
BIIFNÔ 33613338149 07l0612016 2810312077

R$
204-440 00 95,7054Vo

R$
196 1q4 57 Performado

4030835 SILVIO SELAYZIM
BUENO 33613338149 07106120L6 2810312077

R$
130-318.00 95,70540/0

R$
722.613.61 Performado

4030835 SILVIO SELAYZIM
BUENO 33613338149 07l06l20L6 28lO3l2Or7 R$

52- 120_00 95,70540/0
R$

49.038.67 Performado

4030835 SILVIO SELAYZIM 33513338149 13l0612016 281O312077
R$

95,70540/0
R$ Performado

4062399 MARCOS TIRLONI E 34677467104 09105120L6 o5l04l2077 R$
1.796.000,06 95,42330/0

R$
1.684.839,35 Performado

402407r
FRONTEIRA COM

REP DE PROD AGROP 36854495000163 2117L120L6 3OlO3l2OL7
R$

876.350.00 95,6113% R$
423.729,24 Performado

4032806 ANTONIO PIMENTA
MARTINS 21636893104 2UtLl20L6 30l03l2Or7 R$

107.060.00 95,6LL3o/o
R$ Não-Performado

4032806 ANTONIO PIMENTA
MARTlNS 21636893104 2LlLtl2076 30l03l2ot7 R$

44.980.00 95,61 1 37o
R$ Performado

4032805 EVERALDO
BARBOZA PEREIRA

457828301 15 2LlLU2Ot6 30l03l2Or7
R$

?7n ô4n oo 95,61 13%
R$ Não-Performado

4032805 EVERALDO
RÂEBÔ7A PFRFTRÂ

45782830115 2tlLU2016 30l03l2Or7
R$

95,61 1390
R$

72.263.7 Performado

4032805 EVERÂLDO 45782830115 2LlL7/2076 30l03l2Ot7
R$

58.200.00 95,61 130Á
R$

54.705.36 Performado

402407 L

FRON I EIRA UOM
REP DE PROD AGROP

rTh
36854495000163 05lL2l2076 30l03l2OL7

R$
105.300,00 95,6LL30/o

R$
98.977,22 Não-Peíormado

4047734 BURITI COM E REP
Dnh ÂÊDÍa I ÍhÂ 25 131343000116 r4lt2l2076 28lO9l2OL7

R$
5q 7rn oo 9O,22679o

R$ Performado

404LL34 BURITI COM E REP
)PÔN ÂCEI' I TDÀ 25131343000116 L4lr2l2076 28l09l2OL7

R$
103 4SS OO

90,22670/o
R$

91-766_5 Performado

404rL34 BURITI COM É REP
PROD AGRIC LTDA

25131343000116 L4lL2l2076 28l09l2Or7
R$

53.680.00 90,22670/o
R$

7.615.16 Performado

404tt34 BURITI COM E REP
PRÔN AGRI' I TDA 25131343000116 t9lL2l2O16 30l09l2OL7 R$ 90,1839% R$ Performado

404L134 BURITI COM E REP
PROD ÂGRIC I TDA 25131343000116 t7l0u2o77 28l09l2OL7 R$

9D,22676/o
R$

71 É\R A) Performado

404LL34
BURITI COM E REP

PROD ÂGRÍC LTDA 25131343000116 2610u2077 30l09l2OL7
R$

on 90,1839%
R$

174.417 7
Performado

404LL34 BURITI COM E REP
PROD AGRIC LTDA

25131343000116 29107/2077 2810912Or7 R$ 9O,2267olo $ Performado

ü!$
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404tL34 BURITI COM E REP

PROD AGRIC LTDA
251313430001 16 29lOtl2Ot7 2810912077

R$
90,2267o/o

R$
31 -852.84

Performado

4047134
BURITI COM E REP

PROD AGRIC LTDA
25131343000116 o3lo2l2077 28l09l2OL7

R$
92.580,00

90,22670/o
R$

82.120.18
Performado

4047L34
BURITI COM E REP
,Dôh ÀÊata I ÍhÀ 25131343000116 03lo2l20L7 28l09l2OL7

R$
q2 070 00 90,2267

R$
rÊi Performado

404L134
BURITI COM E REP
,anh ÀGpIa I TnÀ 25131343000116 16lo2l20t7 2810912077

R$
í6 ôÂ0 00 90,22670/o

R$
4.263,26

Performado

4047134
BURITI COM E REP

PROD AGRIC LTDA
25131343000116 2L1O212077 28l09l2Ot7

R$
25-040.00 90,22670/o

R$
)10 94 Performado

4039438
]OSE HERMINIO

.ÂI FFFÍ MAGRÔ 39771059068 o8ltzl2016 3UOAl2017
R$ 91,0584%

R$
2S0-043 Performado

4039438
JOSE HERMINIO

.AI FFFI MAGRO 39771059068 o8l72l20L6 3OlO8l2077
R$

nn 91,0584%
R$

290.043
Performado

4039438
JOSE HERMINIO

CALEFFI MAGRO
39771059068 o8lL2l2O16 30l08l2OL7

R$
?6n nn 91,0584%

R$ Performado

4039438
]OSE HERMINIO

CALEFFI MAGRO
39771059068 ogtL2/2076 30l08l2OL7

R$
40s.ô60 00 9L,0584

R$
?61 6n7 A5 Performado

4039438
]OSE HERMINIO

CALEFFI MAGRO
39771059068 oBl72l2016 30l08l2O!7

R$
183-060.00 91,0584%

R$ Performado

4039438
JOSE HERMINIO
.ÀI FFFI MÂGRÔ 39771059058 o8lLzl2ot6 30lO8l2OL7

R$
a7.720.00 97,05A40/o

R$
78.526.54 Performado

4032518
PAULO DE AMUJO

RÔDRTGIIFS 10993107842 09lou2077 t0l04l2oL7
R$

7 çOn no 95,28260/0
R$

7 Performado

4032518
PAULO DE ARAUJO

RODRIGIIFq 10993107842 77102120t7 t0l04l2077
R$

q4q ?no ôo 95,2A26oto
R$
?co q6 Performado

4064961 AGRIBUSINESS
Àêataôt À I ThÀ

3128268000100 tLloT/2016 25lO3l2OL7
R$

880.200,00
95,78840/.

R$
828.880,33

Performado

4064961
GAIA

AGRIBUSINESS
AGPT'ôI Â I TDA

3128268000100 22108120t6 251O312077
R$

405.760,00
95,78440/o

R$
3A2.702,34

Performado

4059326
PRODU] EU LUM E

REPRESENTACOES 405805000115 osl07l2076 ouosl2orT R$
r.267.OO4,70

94,727 60/0
R$

t.779.979,il
Performado

4064326
]OSE PAULO 27226A75A53 o3l06l2oL6 271O412077

R$ 94,77 L20/o
R$ Performado

4066139
VITOR AFONSO 1505522110 03l06/2016 27lo4l2OL7

R$
54ç nn 94,77 720/o

R$
71ç É1 Performado

4064326
]OSE PAULO

TTNATÔ 27226A75853 03l06120L6 27lO4lZOr7
R$

a)a )17 00 94,77 t20/o
R$

?n5 7CA 35 Performado

4064326
]OSE PAULO

ÍINAZO
27226875853 2Ol07l2016 271O412077

R$
530.610,00

94,77 t20/6
R$

494.367 .O3
Peíormado

nü
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404907 L
ELO

AGRONEGÔCIOS LTDÂ 73L4259700023r 2010512076 o310412077
R$

418_970.00 95,5L7 3a/o
$ Performado

4045951
ELO

AGRONEGOCIOS LÍDA 13142597000150 24lO8l20t6 ouo5l2077 R$
565.559,00 94,72760/0

R$ Performado

4045951 ELO 13142597000150 2410812076 oLlo5l2077 R$
I Ê 94,7276Yo

R$
Performado

4045951
ELO

13142597000150 o8lt2l20t6 271O312077
R$
?)l 95,7525oto

R$
42.667.67 Performado

4035388 JURGEN EPP 82003025987 2Ll07l2Ot6 30lO5l2OL7
R$

1C4 q40 q6I 93,79L50/o
R$

? Performado

4040252
SAFM FORTE
PRODUTOS 6121702000100 3U0812076 291O312077

R$
1.164.L59,24 95,658390

R$
7.O94.795,47

Performâdo

4034688 VONALDO ANTONIO
DE MORAIS 34737379720 291L212076 2710712077

R$
92,O36rVo

R$
i Á?q q4 Performado

4033930
AVANILDA

SANTEIRO TEODORO 80757122L75 7U01/2077 30l03l2077 R$
424.700,O0 95,61 13%

R$
399.r98,73

Performado

4033930
AVANILDA

SANTEIRO TEODORO 80157122115 r7lo1^/2077 30l03l2017 R$
54.800,00 95,6LL30/o

R$
51.509,51

Performado

4033930 SANTEIRO TEODORO 80157122115 7710u2077 3OlO3l2077 R$
123.300,00 95,6Lr30/o

R$
115.896,41

Performado

4033930
AVANILDA

SANTEIRO TEODORO 80157122115 2410u2077 30lO3l2077 R$
246.600,00 95,61 13%

R$
237.792,4t Não- Pe rform a d o

4033930 SANTEIRO TEODORO 80157122115 24lOLl20t7 3010312077
R$

109.600,00 95,6Lt30/o
R$

103.019,03
Performado

4033930
AVANILDA

SANTEIRO TEODORO
qÔl tqa

80L57722!L5 2410112077 30lO3l2OL7
R$

54.800,00 95,6L13o/o
R$

51.509,51
Performadg

4033930
AVANILDA

SANTEIRO TEODORO 80157122115 2410u20t7 30lO3l2077 R$
82.200,00 95,6LL30/o

R$
77.264,27

Performado

404rL92 BRAVA
AGRONEGOCIOS LTDA 5682239000102 0510712076 2slo4l2ot7 R$

94,A6440/o
R$

7A.016.75 Performado

404L192 BRAVA
?Ô.IÔI 5682239000102 o5l07l20t6 2510412077

R$
262_ SO0_00

94,4644./o
R$ Performado

404Lr92 BRAVA
AGRONEGOCIOS LTDA

5682239000102 L6172120t6 27lO3|2OL7
R$

439.890.00 95,75250/"
R$

414.087,42
Performado

\^t
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404Lt92 BRAVA
AGRONEGOCIOS LTDA 5682239000102 22112/2OL6 2710312077 R$

247.760 00 95,75250/o
R$

Performado

404LL92 BRÁVA
ÊÔarÔ. 5682239000102 22172120L6 2710312077

R$
50.440,00 95,7525o/o

R$
7.441.35 Performado

4056919
OURO SAFRA

INDUSTRIA E.ÔMFR'IÔ 
I TD

7791228000406 03l7Ll20L6 2810312017
R$

193.990,00 95,7054o/o
R$

782.52L,32 Performado

4056919
OURO SAFRA

INDUSTRIA E 7191228000406 07l7Ll20L6 281O312017
R$

328.050,00 95,7054o/o
R$

308.655,70 Não-Performado

4056919
OURO SAFRA

INDUSTRIA E
.OMFRCTÔ I TD

719L22BOOO406 L911212076 25lO3l2OL7
R$

138.445,50 95,78840/0
R$

130.373,50
Não-Performado

4056919
OURO SAFRA

INDUSTRIA E 7L9L22BOOO406 L911212076 28lO3l2OL7
R$

33.678,90 95,70540vo
R$

31.687,81
Performado

4056919 INDUSTRIA E
.ÔMFP'TÔ 

I ÍI
7191228000406 02lou2077 2810312077 R$

33.725,OO
95,70540/0

R$
3L.737,74

Performado

4056919
OURO SAFRÁ

INDUSTRIA E
aôMEDar^ r Yn

7191228000406 0310712ot7 2810312077
R$

33.630,00 95,70540/o
R$

31.641,80
Performado

4056919 INDUSTRIA E
.ÔMFP'TÔ I ÍI

7191228000406 09l0Ll2ot7 28lO3l2OL7
R$

103.880,00 95,70540/0
R$

97.734,62 Performado

4056919
OURO SAFM

INDUSTRIA E 7191228000406 09loLl2oLT 28lO3l2OL7
R$

53.295,00
95,70540/0

R$
50.L44,20

N ão- Pe rform a d o

4056919
OURO SAFM

INDUSTRIA E 719 1228000406 09loLl2oLT 28lO3l2Ot7 R$
75.900,00 95,70540/.

R$
77.4L2,4O

Performado

4056919 INDUSTRIA E
'ôMFpalô r TÍ

7191228000406 3Ll0Ll20L7 28lO4l2Ot7
R$

40.7to,00 94,727 60/o
R$

37.911,88 Performado

4052L17 CAIO NOGUEIRA
RÂMqTM 93008767834 30llLl20L6 2810312077

R$
1 -032-gOO OO

95,7054Vo
R$

971-835.0 Performado

4018190 DARCI HEEMANN 10191828068 r8/oLl2oL7 30lOBl2077
R$

1.OO1.407.7 91,0584Yo
R$

899.141.17 Performado

404t975 PROD
Eat tÁQ

13563680000446 23l7Ll20L6 oL10412077
R$

L42.tO6,O0
95,56430h

R$
133.507,49

Não-Performado

út

À
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4047975
AGRO AMAZONIA

PROD
ÊoôDEat tâDlô< <

13563680000446 orlL2l2oL6 o710412077
R$

403.183,02 95,56430/0
R$

378.787,33
Performado

4047975
AGRO AMAZONIA

PROD 13563680000446 07l72l2016 oLl04l2077 R$
92.340,00

95,56430/o
R$

86.752,72
Performado

404L975
AGRO ÂMAZONIA

PROD
GRÔPFCI]ÂRTÔS q

13563680000446 73112120L6 oLlo,l20rT R$

202.342,O0
94,72760/0

R$
LAA.434,42

Performado

4041975
AGRO AMAZONIA

PROD 13563680000446 751r2120L6 oLlo'l20LT R$

95.082,00 94,72760to
R$

88.546,73
Performado

404197 5
AGRO AI.IAZONIA

PROD
:RÔPF'IJARTÔç S

13563680000446 06loLl20rT ollo4l2077 R$
5.384,00 9S,5643%

R$
s.058,23 Performado

4031840
CARLA URIAN

ANTOUNI NEMITZ
89177355091 28l09l2OL6 05l0612oL7

R$
4çO 93,61610/o

R$
Â5í 72A q1 Performado

4035586 OLINTO NORBERTO
SANDRI 20430701004 o2l12l2Ot6 2810812OL7

R$
174 É)1 0\ 97,745ro/o

R$
42 4.747 .49 Performado

4035586 OUNTO NORBERTO
SANDRI

20430701004 outzl2oL6 28l08l2Ot7 R$
97,745Lo/o

R$
424.3A7.89 Performado

4039290 ]OAO BATISTA 84800100887 0610712016 2910312OL7
R$

874.550.00 95,65830/"
R$

1
Performado

4035693 IARO MARQUES DIB 93404921968 03l08l2076 261O4120L7
R$

861.930.00 94,8L780/o
R$

Rn? 451 ?q Performado

4034839
EDER RENATO

RÍ'KI T
73A73446987 o8lr2l2076 2910512017

R$ 93,A337
R$

I OC_856 15 Performado

4033347 WILSON RICKU 3739740949 o81L212076 291O512077
R$

çq q44 0n 93,43370/o
R$

54-928.08 Performado

4033344 EDIMILSON
ROBERTO RICKU

77059229900 7slLzl20L6 29lOsl2OL7
R$

93,83370/o
R$

109.856.16
Performado

4033345
KARINA RICKLI

DIAS 2830A97927 r5lL2l2OL6 29l05l2OL7 R$
s-08a.oo 93,A337Vo

R$ Performâdo

4033668
ELAINE REGIANI

atart Í 24694L4907 L5lt2l20L6 2910512Or7
R$

59.S,+4.00 93,43370ro
R$

q4 c7Â nÂ Performado

4034437
FELIPE JACOB

pla(r T
407AO95976 Lslt2l2oL6 29lOsl2OL7

R$
93,83370/o

R$ Peíormado

4033335
EDISON ROGERIO

RICKLI
71059059991 L5lL2l2016 2910512Ot7

R$
59.544,00

93,83370/o
R$

54-928.08
Performado

4033341 WILSON RICKU 3739740949 o810212077 29lOBl2077 R$ 91,1018% $ Performado

4033344
EDIMILSON

RÔBFRTO RICKLI
77059229900 08102120L7 291O812077

R$
2.0s0.00 9 1,10 1870

R$
744 4\ Performado
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4033345
KARINA RICKU

DIAq 2830897921 o810212077 291O812077
R$

2? nqn nn 91,10 18%
R$

10 71R 4\ Peíormado

4033335
EDISON ROGERIO

RI'KI T
71059059991 0810212077 2910812077 R$

9 1,10 180/o
R$

Performado

4033668
ELAINE REGIANI 24698t8907 0810212077 2910812077

R$
44.497 SO

91,1018%
R$

38.948.34 Performado

401 1844
FELIPE JACOB

RI(:KI I 4074095976 o8lo2l2077 29l08l2Ot7 R$
44- 100_00 91,1018% R$

39.496,91 Performado

4026023 COOP TRITICOLA DE
SARANDI LTDA 97320451000148 t010212077 281O312017

R$
95,7054o/o

R$ Não-Performado

4024003
SOLLO SUL

INSUMOS AGRICOLAS
I TDÂ

82643909000122 24lr7l2016 281O312077
R$

777,616,O0 95,70540/0
R$

73r.643,39 Não-Performado

4064959
MIX INDUSTRIA E
COMERCIO DE 8647384000140 L6l12l2016 2710312077

R$
44.640,O0 95,7525oh

R$
42.O2L,56

Performado

4064959
MIX INDUSTRIA E

COMERCIO DE
.FRFÀIç

8647384000140 7010u2077 2510712077
R$

686.690,00 92,L246o/o
R$

62L.9L9,L6 Performado

4064959
MIX INDUSTRIA E

COMERCIO DE 8647384000140 L6l0u2077 2510712077
R$

50.713,00 92,L2460/o
R$

45.929,54
Performado

405624L RAFAEL PINHEIRO
ALVES 933380741 15 291t212076 2910712077

R$
730.868,00 9L,99670h

R$
ÁÁ1 nll q' Não-Performado

4011326 MOISES RAPACHI 35804823000 L6l09l20L6 2610412077
R$

7n1 ROO nn 94,AL7Aoh
R$

6q4 1 ÊS qq Performado

4032051
RUBENS SOBRINHO

RODRIGUES 50704621134 L6lOLl2077 2810312077
R$

107.280,00 95,70540/o
R$

100.937,61
Performado

4032051
RUBENS SOBRINHO

RODRIGUES 50704627L34 L6lOLl2077 2810312077
R$

77.4AO,OO
95,7054V"

R$
72.499,39 Performado

4032051
RUBENS SOBRINHO

RODRIGUES
PPI IDFNE

50?04627734 L6lOLl20LT 2810312077
R$

42.700,OO
95,70540/"

R$
40.175,58 Peíormado

4032051
RUBENS SOBRINHO

RODRIGUES 50704627134 16loLl20LT 28lO3l2Ot7
R$

76.860,00 95,70540Á
R$

72.3L6,O4
Performado

4009910
RUóEN5 sUóKI

RODRIGUES
DPI IhFNTF

50704627t34 t6loLl20LT 28lO3l2Or7
R$

88.200,00 95,70540/.
R$

82.985,62
Performado

\,\
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4032051
RUBENS SOBRINHO

RODRIGUES 50704621L34 76lOLl2077 2810312077
R$

279.400,O0
95,70540k R$

262.881,89 Performado

4031051 SAFRONII KIUN 229775L3L49 21/7212016 27lO9l2Ot7 R$
90,26950/o

R$
6rq 6Aq q6 Performado

4023686 COMERCIO DE
.FRFAIS 'IRB I TDA 94544665000100 0610Ll20t7 27 l03l21r7

R$
301.935,00 95,75250/0

R$
)R1 ))4 4a N ã o- Pe rform a do

4023686 COMERCIO DE
CEREAIS ]RB LTDA 94544665000100 30l0Ll20t7 27 lO4l20L7

R$
94,77 L20/o

R$
15.844.1 N ão- Pe rform a do

4023686 COMERCIO DE
tEÀl< IPR I Íhl 94544665000100 30/OLl20L7 2710312077

R$
4A- 137.OO 95,75250/.

R$
45.313.43 Performado

4023686 COMERCIO DE
lFÂTq IPR I TDI 94544565000100 30lOrl20rT 27lO3|2OL7

R$
44.452.OO 95,75254h

R$
Não-Performado

40236A6
COMÊRCIO DE
?FAIq IRB I TDT

94544665000100 30loLl2oL7 2710412Or7
R$

94,77 720/o
R$

)R 1)a qo Não-Performado

4023686 COMERCIO DE
.FRFÂIç ]RB I TDÀ 94544665000100 30101/20L7 27 l04l2OL7

R$
1Á? lnn 94,77 720/0

R$ Não-Performado

4035808
RURAL DISTRIB DE

PRODTITOS ÂGRICOLA
7672616000158 L3lO2l2OL7 27 lO7 l2OL7

R$
92,03670/o

R$
s48.724.22 Nã o- Pe rform ad o

40407A5
DANIEL

MAFFISSONI
GI IIMÂPÂFq

666507L20 05lLu2076 29l08l2OL7
R$

638.310,00 91,10180/o
R$

571.684,15
Performado

4023777
JOSE DINON & CIA

I TDÂ 91385013000181 06lt0l2076 27lOsl2077 R$
)a\ 93,A7590vo

R$ Peíormado

40237L7 JOSE DINON & CIA
t TDÂ 91385013000181 0617012076 281O512077

R$
43.245,00

93,A759o/o
R$

39_910 56 Performado

4036938
RUML SOLUCOES E
ctD\rlanc I ÍhÀ 4555049000161 04l70l20L6 281O312077

R$ 95,7054vo
R$

45.892_01
Performado

4036938
RUML SOLUCOES E
cED\/Taôq I ThÁ 4555049000161 04l70l20L6 28lO3l2Ot7

K$
8.814.20 95,70540/o

R$
? Performado

4036938
RURÂL SOLUCOES E
<FO\/tan< I ÍhÀ 4555049000161 04lr0l20L6 2810312OL7

R$
1.745.59 95,7054r/o

R$
? q56 AO

Peíormado

4060898
CELSO JOSE
MtNnTTn 19490801968 77lLLl2OL6 70l05l2Or7

R$
283.380,31 94,4r570/o

R$
263.O32.27 Performado

4060898
cEtso losE
MTNO77Ô 19490801968 L7lt7/20L6 LOlOSl2OtT

R$
)a) ))a Rn

94,4L570/o
R$

2 1 5.549.04 Performado

4059341
DENORPI

DISTRIBUIDORA DE
TNSUMOS

2392738000777 19lLzl2076 29lO3l2Ot7
R$

381.140,00
95,65830Á

R$
358.43O,62

Performado

4059341
DENORPI

DISTRIBUIDORA DE 2392738000L77 23172120t6 291O312077
R$

L23.2r0,O0
95,6583./o

R$
115.868,81

Performado

ú
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4060187 COSME SEBASTIAO
PAVFSI 44359055900 o5l07/2077 28lO8l2OL7

R$
? Fqn 9L,7457Vo R$

432.656.66 Performado

4033540 RENATO BONZANINI 529227L50 06lL2l2016 3OlO8l2077 R$
474 \i7 91 9 1,0584ryo

R$
Performado

4041399 CENILDO LUIZ
I IIDÀTINI 55501664100 09lLLl2OL6 2910812077 R$

165.24) OO
9 1,10 180/o

R$
7 041 )A Pertormado

4041399 CENILDO LUIZ
LUPATINI 55501664100 09l7L/2016 29l08l2Or7 R$

1-071_OO
91,1018% R$

Performado

404L399 CENILDO LUIZ
LUPATINI 55501664100 0917L/20L6 29l08l2Ot7 R$

) 91,1018% R$
í77.10r.94 Performado

4011318 NELSON YOSHIO
54178100963 oLlo2l20rT 27lO4l2OL? R$

422.730,00 94,77 r20/o
R$

Performâdo

4049447
AGRTCOLA

PANOMMA COM E
aÊDaE< I TnÀ

24657864000727 2310712077 2510412OL7
R$

411.320,00 94,46440/0
R$

383.602,10 Performado

4054724 GERALDO ALMEIDA 21194190197 L2lLzl2OL6 2810712077 R$
180.656.00 97,99670/o

R$
163.388.87 Não-Perfomado

4054728 GERALDO ALMEIDA 21194190197 7217212OL6 27l07l2OL7 R$
92,03610/o

R$
I Performâdo

4034583 JUUANO
RÔDRIGI IFq F qTI 80264824772 05l72l2OL6 2A10712077

R$
1 4Rn nn 91,9967Vo

R$
372.750,68 Performado

4065600 FABIANO GOBBI L473245L94 23l7rl2016 281O31201.7
R$

95,70540r/o
R$ PerÍormado

4065600 FABIANO GOBBI L473285L94 23171120r6 281O312017
R$

a3-764.30 95,70540/0
R$

74.472 PerÍormado

4065600 FABIANO GOBBI L473285194 2317L/2OL6 28lO3l2Or7 R$
209.470.75 95,70540/0

R$
197.030.40 Performado

4033664 EGON EWALDO
I TNÔNPFFP 8128030000 L61O812076 2910312OL7

R$
95,65830/o

R$ Performado

4023A96 I RIEDI & CIA LTDA 77856995000111 LLlLtl2016 30l03l2OL7 R$ 95,6L13 R$
1 n) 6âÉ S4 Não-Performado

4023896 I RIEDI & CIA LTDA 77856995000111 t5lLu20t6 30l03l2OL7 R$
256.24) OO

95,6L130/o
R$

Não-Performado

4023489 QUALIcICLO
AGRI'ÔI A LTDA 478468 1000187 L4lLzl2076 28lO3l2OL7 R$

34-200.00 95,7054o/o
R$

32- 178_10 Performado

4023489 QUALIcICLO
AGRICÔLA LTDA

478468 1000187 2LlL2/2076 2AlO3l2OL7 R$
95,7054o/o

R$ Performado

4067739 QUAUCTCLO
AGRICOLÁ LTDA

478468 1000187 2rlt2/2076 2810312OL7
R$

95,7054o/o
R$

62 ?nn ?q Performado

4023489 QUALIcICLO
:PÍ'ôI À I TN/ 478468 1000187 261L212O76 2Bl03l2OL7

R$
95,7054o/o

R$ Performado

4023449 QUALIcICLO
iPÍcot Â I TD/ 478468 1000187 0rl02l2or7 27 lO4l2OL7

R$
43 -9 1 0.00 94,77120h

R$
40-s10_76 Performado

,d0
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4031733
GELI ROQUE
I IIPATÍNÍ 48163945168 05llLl2016 2910812077

R$
754.77 7.OO

91,1018qo
R$

1 38- 6 16.23 Peíormado

4031733 GEU ROQUE
I IIPATINI 48163945168 05l1rl2016 29l08l2Or7 R$

754.77 7.OO
91,1018% R$ Performado

4035031 COPAGRIL COM
ÂGRIC PICCOLI LTDA 90234972000133 09l02l2ot7 271O412017

R$
267.600.00 94,77l2o/o

R$
Nã o- Pe rform ad o

4069310
RODOLFO VENTURÂ

PERGO
L99t707rLA 76l09l2Ot6 28l03l2Ot7 R$

R4? 95,70540h
R$

Performado

40340L6 RUBENS PERGO 18835252920 76109/2Ot6 28l03l2OL7 R$
I q4 R?? 7n 95,70540/o

R$
í 4§ 67q C4 Performado

4057 494
AGROSEMA

COMERCIAL 43990240001 16 24l0tl2oL7 24lO4l2OL7 R$
L32.2O9,56

94,9LLLo/o
R$

123.360,90
Performado

4057494 COMERCIAL
;PTaOt Á r Tt

43990240001 16 ou02l2ot7 27lO4l2Or7 R$
77.LOO,OO

94,77 L2o/o
R$

71.433,74 Performado

4048998 EDERSON MIRI 77089057020 06172l2016 2Al08l2OL7 R$
156.769 76 97,745LVo

R$
176-315.10 Performado

4010985
ANTONIO CARLOS

DFÔNT 30256330697 22112/2016 2810312017
R$

s0.690.00 95,70540/.
R$

47.693.2 Performado

4010985 ANTONIO CARLOS
DFTÔNI 30256330697 22112/2Ot6 2810312Ot7

R$
95,7054o/o

R$
) \16 Performado

4010985
ANTONIO CARLOS

DETONI 30256330697 o3lo1.l2orT 2810312077
R$

? ,ôn nn 95,70546h
R$ Perfomado

4010985 ANTONIO CARLOS
DETONI

30256330697 03lou2or7 28l03l2Or7 R$
?4 155 00 95,7054o/o

R$
7?.135 76 Performado

40392L7
COOP AGROPEC DE

CARMO DO PARNAIBA
I

19445733000168 30lorl2077 261O412077
R$

136.710,00 94,Ar786/0
R$

727,434,76 Perfomado

4039277
COOP AGROPEC DE

CARMO DO PARNAIBA 19445733000168 09lo2l2or7 o7losl2077
R$

11.150,00
94,727 60/o

R$
10.383,63

Performado

4026245 OSMAR JOSE
GIACON

8024337000574 04lo7l2or7 o3lo4l2077
R$

64-200 00 95,57730/"
R$

60.245.7 Performado

4026244 OSMÁR ]OSE
CTÀ'ÔN 8024337000140 04lo7/2077 o310412077

R$
79.180.00 95,57730/o

R$ Performado

4022LO9 ROSALVO STREIT 23402342049 19/0912076 3OlO3l2077
R$ 95,6113% R$

L32.392,61
Performado

4023659
COOP AGRIC MISTA

G ÔqORIO I TDA 
'OTR

90557289000109 t9l0u2017 271O312077
R$

I ncq oô 95,75250/0
R$ Performado

4023659
COOP AGRIC MISTA

G ÔSÔRIO LTDA COTR 90657289000109 19lou2017 27lO3|2OL7
R$

oqq oô 95,7525Eo
R$

29.27L.06 PerÍormado

'.^\

L



4023659 COOP AGRIC MISTA
OqÔRTÔ I TDÂ 

'ÔTR
90657289000109 2310u20]^7 27lO!2Or7 R$

95,75250/o
R$

Performado

4023659 COOP AGRIC MISTA
G ÔçÔRIÔ I TDÂ 

'OTR
90657289000109 23lOU2077 271O312017

R$
33-210.OO 95,7525vo

R$
3L.262.OO Performado

4023625
COCARI COOP

AGROPECUARIA E 78956968000183 Lslt2l2Ot6 2810312Ot7
R$

99.160,00 95,?O540/o
R$

93.297,67
Performado

404969L
COOP DE

AGRONEGOCIOS DE
CÀÔ CÀRPTFI

5001815000109 261L212076 29l03l2Or7 R$
98.400,00 95,65830/"

R$
92.537,06

Performado

4047388
CLAUDIO MARQUES
ÂPÀGÁ DE ÀPÂI IIÔ 58779224600 221L212016 28l03l2Ot7 R$

7-500.00 95,70540/o
R$

16.465.40 Performado

4047344 CI.ÁUDIO MARQUES 54L79224600 2710712017 26lO4l2Ot7 R$
94,877 80/o

R$ Performado

4050123 WALDIR GRIMM 20845533049 oslLU2076 29l03l2Or7 R$
95,65830/o

R$
41.650,14 Performado

4055589 JOSE APIO t9764770042 LO/0212077 3Ol04l20L7
R$
1q5 nn 94,7276qo

R$
.1qa 16 Performado

4013584 EPIFANIO ROBERTO 443062LO947 7010212077 tslo4l2orT R$
95,r4200/o

R$
40-403.01 Performado

4030653
COOP MISTA DOS
PROD RUR DE B

çlraFqq
16736928000179 23l0u2017 281O312077

R$
38.820,00

95,7054o/o
R$

36.524,96
Performado

40236L3
PEDRO ANTONIO

MASET JR & CIA LTDA 3794178000140 09l02l20L7 291O312077
R$

34.500,00 95,6583% RS

32.444,39
Performado

401 1063
FLORISBELO
MAZZ|JrTI 15279995991 70lOU20L7 291O312077

R$
42.240.OO 95,6583./o

R$
?1C Performado

4037064
BOLSA AGRONEG

REPRESENTACOES
I TDÂ

8142953000104 30lL2l20L6 271O312077
R$

31.650,00 95,75250/o
R$

29.793,57
Performado

4044844
MARCOS ANTONIO

FI IRTÂDÔ 7459LL62672 07102120L7 26l04l2OL7
R$

7A Oqn OO
94,AL7Ao/o

R$
26.146.92 Performado

4058834 DIMARCY BORGES 7L2L806t34 L6lOtl2OtT 2810312017
R$

25-330.O0 95,70540h
R$
q?? Performado

4052015
JOSE NELSON
MALLMANN

722265950L5 22ltzl2OL6 281O3120L7
R$

79.275.OO 95,70540/o
R$
1?q Performado

4052805 DENIS APARECIDO
ALVES

3085111662 09l02l2077 29l03l2Ot7 R$ 95,6583%
R$

1\ 474 \7 Performado

4052556
RUI ANTONIO DE 10061860697 oBlo2l2077 27lO4l2Or7 R$ 94,17 720/0

R$ Performado

^ú
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ANEXO II

LISTA DOS CLIENTES ELEGÍVEIS
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ANEXO III

DEcLARAçÃo oo cooRDENADoR úoen

BANco BRADEsco BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição

de valores mobiliários, com estabelecimento em São Paulo, Estado de São Paulo, na

Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 3.064, 10o andar, CEP 01451-000, inscrita no

CNPJ/MF sob o no 06.271.46410t03-43, neste ato representada na forma de seu

estatuto social ("Coordenador Líder"), para fins de atender o que prevê o item 15 do

anexo III da Instrução CVM n.o 4L4, de 30 de dezembro de2OO4, conforme alterada,

na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública com esforços restritos

dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1a (primeira) da tla (décima sétima)

Emissão da Gara AGRo SEcuRrrrzADoRA S.A., companhia securitizadora, com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Rua Min. lesuíno Cardoso,

633, 80 andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPI/MF sob o n.o L4.876.090/0001-93 e

com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM")

sob o n.o 22.764, ("Oferta Res'Erita" e "fu!ss.qG.", respectivamente) declara, para

todos os fins e efeitos que verificou, em conjunto com a Emissora, a PLANNERTRUSTEE

Drs:rRrBUrDoRA DE TÍrulos E VALoREs MosruÁnros LTDA., instituição financeira

autorizada pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n.o 3.900, 10o andar, inscrita no CNPI/MF

sob o n.o 67.030.3951OOOL-46, na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário")

e assessores legais contratados para a Oferta Restrita, a legalidade e ausência de

vícios da emissão dos CM Seniores e dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio

da 2a (segunda) Série da l7a (décima sétima) Emissão da Emissora, além de ter agido

com diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção e suficiência das

informações prestadas pela Emissora no "Termo de Securitização de Direitos

Creditórios do Agronegócio das la e 2a Séries da L7a Emissão de Certificados de

Recebíveis do Agronegócio da Gaia Agro Securitizadora 5.A.".

São Paulo, [o] de [o] de 2OL7.

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Por:

Cargo:

Por:

Cargo:
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ANEXO IV

DEcLARAçÃo oa sEcuRrrrzADoRA

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Rua Min. lesuíno Cardoso, 633, 80

andar, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o L4.876.090/0001-93 e com

registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob

o n.o 22.764, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Emissora"),

para fins de atender o que prevê o item 15 do Anexo III da Instrução CVM n.o 414, de

30 de dezembro de 2OO4, conforme alterada, na qualidade de companhia emissora

dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1a (primeira) e 2a (segunda) Séries

da t7a (décima sétima) Emissão ("CR,A";, sendo que os CRA da 1a (primeira) Série

serão objeto da oferta pública com esforços restritos ("Oferta Restrita"), declara, para

todos os fins e efeitos que verificou, em conjunto com o BANco BRADESCo BBI S.4.,

instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com

estabelecimento em São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,

no 3.064, 10o andar, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o no 06.271.464/0103-

43, na qualidade de coordenador líder da Oferta Restrita ("Coordenador Líder"), a

PLANNERTRUsTEEDTSTRTBUTDoRADETÍruloseValonesMoeruÁnrosLTDA., instituição

financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n.o 3.900, 10o andar, inscrita

no CNpUMF sob o n.o 67.030.395 /OO0L-46 ("Agente Fiduciário") e os assessores legais

contratados para a Oferta Restrita, a legalidade e ausência de vícios da operação, além

de ter agido com diligência para assegurar a veracidade, consistência, correção e

suficiência das informações prestadas pela Emissora no "Termo de Securitização de

Direitos Creditórios do Agronegócio das 7a e 2a Séries da l7a Emissão de Certificados

de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Agro Securitizadora S'A.".

São Paulo, [.] de [.] de 20L7.

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. ,l

2.1.

Por:

Cargo:

Por:

Cargo:

í,
IJ ?jr"
\

t32



ANEXO V

DEcLARAçÃo oo AGENTE rroucrÁnro

pLANNER. TRUSTEE DrsrRrBurDoRA oe rÍrulos E vALoREs MoBrLrÁnros
LTDA., instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n.o 3.900,

1Oo andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 67,030.395 /000I-46, instituição

devidamente autorizada para esse fim pelo Banco Central do Brasil, neste ato

representada na forma de seu contrato social, para fins de atender o que prevê o item

15 do anexo III da Instrução CVM n.o 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme

alterada ("Instrução CVM 414"), ê o artigo 5o da Instrução da CVM n.o 583, de 20 de

dezembro de 2016, conforme alterada ("Instrucão CVM n.o 583"), ha qualidade de

agente fiduciário ("Agente Fiduciário") dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio

das 1a e 2a Séries da 17a Emissão da GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.,

companhia securitizadora, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

localizada na Rua Min. Jesuíno Cardoso, 633, 80 andar, CEP 04544-051, inscrita no

CNPJ/MF sob o n.o 14.876.090/0001-93 e com registro de companhia aberta perante

a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o n.o 22.764 ( ".@." e "h!@",
respectivamente), sendo que a 1a Série da Emissão será objeto de oferta pública com

esforços restritos, sob regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução

CVM n.o 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM n.o 476"

e "Q1[grta_EEIiEA", respectivamente), declara que verificou, em conjunto com a

Emissora, a legalidade e a ausência de vícios da operação e tomou todas as cautelas

e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que:

(i) as garantias concedidas no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita foram

regularmente constituídas, observada a manutenção de sua suficiência e

exequibilidade; e

não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas

no artigo 6o da Instrução CVM n.o 583.

São Paulo, [o] de [o] de 2017.

pLANNER TRUSTEE DrsTR.rBurDoRA DE TÍTuLos E vALoREs MoBILIÁnros
LTDA.

1.

( ii)

2.

t/l/
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Por:

Cargo:

Por:

Cargo:

(f'lo

§

t'i
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ANEXO VI

DEcLARAçÃo oo cusroDrANTE

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.4., sociedade anônima, com sede na

Cidade São Paulo, Estado São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n.o

3.900,10o andar, inscrita no CNPI/MF sob n.o 00.806.535/0001-54, instituição

devidamente autorizada para esse fim pelo Banco Central do Brasil, neste ato
devidamente representada por seus representantes legais, na qualidade de

instituição custodiante do "Termo de Securitização de Direitos Creditórios do

Agronegócio das la e 2a Séries da t7a Emissão de CRA da Gaia Agro Securitizadora
S.Á." ("Termo de Securitizacão"), DECLARA, para os fins do item 1do Anexo III
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliárias n.o 4L4, de 30 de dezembro de

2004, conforme alterada, que uma via original do Termo de Securitização se

encontra devidamente registrada nesta instituição custodiante.

São Paulo, [o] de [o] de 20t7.

PLANNERCORRETORA DE VALORES S.A.

Por:

Cargo:

Por:

Cargo:

/;
IJ
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ANEXO VII

DATAS DE PAGAMENTO DE REMUNERAçÃO DOS CRA SENTORES E

SUBORDINADOS

.rx

,E

I#\, /)
\./

r:'

.\i uôEa§ , ,

t.. \

15 de junho de 2Ol7 aplicável não aplicável

15 de junho de 2018 aplicável não aplicável

15 de junho de 2019 aplicável não aplicável

23 de setembro de 2020 aplicável aplicável
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ANEXO VIII

MODELO DE ADTTAMENTO AO TERMO DE SECURTTTZAçÃO

Pelo presente instrumento particular, as partes,

(i) GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com sede na cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Min. lesuíno Cardoso, 633, 80 andar, CEP

04544-OSL, inscrita no CNPJ/MF sob o no 14.876.090/0001-93 e com registro de

companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ('CVM") sob o no 22.764,

neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Emissora"); e

(ii) eLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E yALORES

MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira autorizada pelo BACEN, com sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n.o 3.900,

10o andar, inscrita no CNPUMF sob o n.o 67.030.395 /000I-46, neste ato representada

na forma do seu contrato social ("Aoente Fiduciário", sendo a Emissora e o Agente

Fiduciário referidos em conjunto como \re" e individualmente e indistintamente

como "Par[g");

CONSTDERANDO QUE:

(i) a Emissora emitiu certificados de recebíveis do agronegócio ("CRIA";, nos termos

do "Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para emissão de

Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 1a (Primeira) e 2a (Segunda) Séries da

17a (Décima Sétima) da Gaia Agro Securitizadora S.A,", celebrado em 21 de março de

2017 entre a Emissora e o Agente Fiduciário ("Termo de Securitizacão") ("Oferta

Restrita"), lastreados em direitos creditórios do agronegócio ("Direitos Creditórios do

Agronegócio") cedidos pela Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. ("Cedente") nos termos

do Contrato de Cessão, Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios do

Agronegócio e Outras Avenças, celebrado em 2L de março de 2017 entre a

Securitizadora, a Cedente, entre outras partes (respectivamente, "Créditos do

Agronegócio" e "Q-n!ra!g-& JCssõg") ;

(ii) além dos direitos creditórios do agronegócio cedidos pela Cedente em favor da

Emissora quando da assinatura do Contrato de Cessão, a Emissora adquiriu da

Cedente, por meio da celebração do Termo de Cessão de Direitos Creditórios do

Agronegócio Adicionais em [o] de [o] de [o], direitos creditórios do agronegócio

adicionais, os quais passaram a servir de lastro dos CRA para todos os fins de direito

-\

ü
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("Direitos Creditórios do Aoroneoócio Adicionais"); e

(iii) as Partes pretendem substituir o Anexo I ao Termo de Securitização, de modo a

incluir os Direitos Creditórios do Agronegócios Adicionais adquiridos pela Emissora e

manter atualizada a relação de créditos do Agronegócio vinculados aos cRA.

Resolvem as Partes celebrar o presente Aditamento ao Termo de Securitização
("Aditamento"), QU€ será regido pelas cláusulas e condições a seguir descritas e
demais disposições contratuais e legais aplicáveis.

1. Por este Aditamento, as Partes, de forma irrevogável e irretratável, substituem o
Anexo I do Termo de Securitização pelo Anexo A a este Aditemento, o qual passa a
conter a relação atualizada dos Créditos do Agronegócio vinculados aos CRA para todos
os fins de direito.

2. Todos os direitos e obrigações das Partes estabelecidos e regulados no Termo de
Securitização, aplicam-se integralmente aos Direitos Creditórios do Agronegócio
Adicionais incorporados ao Anexo A deste Aditamento.

3. Observado o disposto no Termo de Securitização, os Direitos Creditórios do
Agronegócio Adicionais deverão, para todas as finalidades, ser incorporados à definição
de "Créditos do Agronegócio" prevista no Termo de Securitização.

4. As expressões em letra maiúscula utilizadas neste Aditamento terão o mesmo
significado a elas atribuído no Termo de Securitização.

5. O presente Aditamento será regido e interpretado pelas Leis da República Federativa
do Brasil.

6. As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil,
como o único competente para dirimir quaisquer questões ou litígios decorrentes deste
Aditamento, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam o presente Aditamento
em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas abaixo
identificadas e assinadas.

São Paulo, [o] de [o] de Io]

v§

e
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Página de assinaturas do Aditamento ao Termo de Securitização, celebrado entre a

Gaia Agro Securitizadora S.A. e Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores

Mobiliários Ltda. em [o] de [o] de [o])

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

2.1.

Por:

Cargo:
Por:

Cargo:

PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBITIÁNTOS
LTDA.

2.1.

Por:

Cargo:

TESTEMUNHAS

Por:

Cargo:

Nome:

RG:

CPFlMF:

Nome:

RG:

CPFlMF:

l.rt
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ANEXO A

AO

ADTTAMENTO DO TERMO DE SECURTTTZAçÃO

DESCRTçÃO DOS CRÉDrrOS DO AGRONEGóCrO

4/V

\À
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ANEXO IX

TRATAMENTO FISCAL

Os Titulares de CRA não devem considerar unicamente as informações contidas neste

Termo de Securitização para fins de avaliar o tratamento tributário de seu

investimento em CRA, devendo consultar seus próprios assessores quanto à tributação

específica à qual estarão sujeitos, inclusive quanto a outros tributos que não o imposto

de renda eventualmente aplicáveis a esse investimento, ou a ganhos porventura

auferidos em transações com CRA.

Pessoas Físicas e lurídicas Residentes no Brasil

Como regra geral, os ganhos e rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas

não-financeiras estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte

("IRRF"), a ser calculado com base na aplicação de alíquotas regressivas, aplicadas

em função do prazo do investimento gerador dos rendimentos tributáveis: (i) até 180

(cento e oitenta) dias: alíquota de 22,5o/o (vinte e dois inteiros e cinco décimos por

cento); (ii) de 181 (cento e oitenta e um) a 360 (trezentos e sessenta) dias: alíquota

de 2Oo/o (vinte por cento); (iii) de 361 (trezentos e sessenta e um) a 720 (setecentos

e vinte) dias: alíquota de !7,5o/o (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) e (iv)

acima de72O (setecentos e vinte) dias: alíquota de 15olo (quinze por cento).

O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras

tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação

do imposto de renda (IRPJ) devido, gerando o direito à restituição ou compensação

em cada período de apuração, uma vez que a totalidade do resultado positivo deverá

ser computado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Regra geral, as alíquotas do IRPJ

correspondem a 15olo (quinze por cento) e adicional de l}o/o, (dez por cento) sendo o

adicional calculado sobre a parcela do lucro tributável que exceder o equivalente a

R$240,000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano; a alíquota da CSLL, para

pessoas jurídicas não-financeiras, corresponde a 9olo (nove por cento).

Para os fatos geradores ocorridos a paftir de 1o de julho de 2Ot5, os rendimentos em

CRA auferidos por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo do PIS e da

COFINS estão sujeitos à incidência dessas contribuições às alíquotas de 0,65%o

(sessenta e cinco centésimos por cento) e 4o/o, respectivamente.

Com relação aos investimentos em CRA realizados por instituições financeiras, fundos

de investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada fechadas,

entidades de previdência complementar abertas, sociedades de capitalização, ,§,
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corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de

arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do IRRF'

Não obstante a isenção de IRRF, com o advento da Lei 13.169, a alíquota da CSLL

aplicável às instituições financeiras e entidades equiparadas foi majorada para 20o/o

(vinte por cento) até 31 de dezembro de 2018, com produção de efeitos a partir de 1o

de setembro de 2015. Como resultado, os rendimentos decorrentes de investimento

em CRA por essas entidades, via de regra, serão tributados pelo IRPI, à alíquota de

15olo (quinze por cento) e adicional de 10olo (dez por cento); e pela CSLL, à alíquota

de 2Oo/o (vinte por cento) no período compreendido entre 1o de setembro de 2015 e

31 de dezembro de 2018, e 15% (quinze por cento) a partir de 10 de janeiro de 2019.

No caso das cooperativas de crédito, a alíquota da CSLL é de L7o/o (dezessete por

cento) para o período entre 1o de outubro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, sendo

reduzida a l5o/o (quinze por cento) a partir de 1o de janeiro de 2019. As cafteiras de

fundos de investimentos (exceto fundos imobiliários) estão, em regra, isentas de

imposto de renda.

Ademais, no caso das instituições financeiras e determinadas entidades equiparadas,

os rendimentos decorrentes de investimento em CRA estão potencialmente sujeitos à

Contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,657o (sessenta e cinco centésimos

por cento) e 4olo (quatro por cento), respectivamente, podendo haver exceções.

Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em CRA estão

atualmente isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual),
por força do artigo 3o, inciso IV, da Lei 11.033. De acordo com a posição da Receita

Federal do Brasil ("RFB"), expressa no artigo 55, parágrafo único, da Instrução

Normativa RFB 1.585, tal isenção se aplica, inclusive, ao ganho de capital auferido na

alienação ou cessão dos CRA.

Pessoas jurídicas isentas do IRPJ/CSL terão seus ganhos e rendimentos tributados

exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto não é compensável, conforme previsto

no artigo 76,11, da Lei 8.981. As entidades imunes estão dispensadas da retenção do

imposto na fonte desde que declarem sua condição à fonte pagadora, nos termos do

artigo 71 da Lei 8.981, com a redação dada pela Lei 9.065.

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior

Os rendimentos e ganhos de capital auferidos por investidores pessoa jurídica

residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem em CRA de acordo

com as normas previstas na Resolução CMN 4.373, estão sujeitos à incidência do IRRF

à alíquota de 15olo (quinze porcento), Exceção é feita para o caso de investidor pessoa
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jurídica residente em jurisdição de tributação favorecidal, assim definidas como as

localidades que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota máxima inferior a

20olo (vinte por cento) (ou l7o/o, no caso das jurisdições que atendam aos padrões

internacionais de transparência previstos na IN RFB 1.530), hipótese em que seria
verificada a incidência do IRRF sobre rendimentos decorrentes do investimento em

CRA tendo por base a aplicação de alíquotas regressivas que variam de22,5o/o a Lío/o

(nos termos informados acima para as pessoas jurídicas brasileiras em geral).

Rendimentos obtidos por investidores pessoas físicas residentes ou domiciliadas no

exterior em investimento em CRA são isentos de tributação, inclusive no caso de

investidores residentes em jurisdição de tributação favorecida. Nos termos do artigo
55, parágrafo único da Instrução Normativa 1.585/15, o ganho de capital auferido por
investidor estrangeiro pessoa física na alienação de cRA também está isento.

Imposto sobre Operações de Câmbio ("LQffiâ_mbio")

Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros
realizados nos mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e

condições previstas pela Resolução cMN 4.373, inclusive por meio de operações
simultâneas, incluindo as operações de câmbio relacionadas aos investimentos em
CRA, estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à alíquota zero no ingresso e no
retorno dos recursos, conforme dispõe o Decreto 6.306, e alterações posteriores.
Registre-se que a alíquota do IoF/câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por
ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento),
relativamente a transações ocorridas após esta eventual alteração.

Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários ("IOE/Títulos,,)

As operações com CRA estão sujeitas à alíquota zero do IOFfIítulos, conforme Decreto
6.306. A alíquota do IoFfl-ítulos, contudo, pode ser majorada a qualquer tempo por
ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de L,5Oo/o (um inteiro e cinquenta
centésimos por cento) ao dia, relativamente a transações ocorridas após este eventual
aumento.

1 No entender das autoridades fiscais, são atualmente consideradas jurisdições de tributação favorecida as
localidades listadas no artigo 1o da IN RFB 1.037, de 04 de junho de 2010.
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ANEXO X

FATORES DE RISCO

Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRA Seniores, os potenciais

Investidores deverão considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações

financeiras e objetivos de investimento, os fatores de risco descritos abaixo, bem como

as demais informações contidas neste Termo de Securitização e nos demais

Documentos da Operação, devidamente assessorados por seus consultores jurídicos

e/ou financeiros.

Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Emissora e dos demais

participantes da presente Oferta Restrita podem ser adversa e materialmente afetados

por quaisquer dos riscos abaixo relacionados. Caso qualquer dos riscos e incertezas

aqui descritos se concretize, os negócios, a situação financeira, os resultados

operacionais da Emissora, dos Devedores e/ou da Cedente e, portanto, a capacidade

da Emissora efetuar o pagamento dos CRA, poderão ser afetados de forma adversa.

Este Termo de Securitização contém apenas uma descrição resumida dos termos e

condições dos CRA e das obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Oferta

Restrita. É essencial e indispensável que os Investidores leiam este Termo de

Securitização e compreendam integralmente seus termos e condições.

Para os efeitos desta seção, quando se afirma que um risco, incerteza ou problema

poderá produzir, poderia produzir ou produziria um "efeito adverso" sobre a Emissora,

sobre os Devedores e sobre a Cedente, quer se dizer que o risco e/ou a incerteza

poderá, poderia produzir ou produziria um efeito adverso sobre os negócios, a posição

financeira, a liquidez, os resultados das operações ou as perspectivas da Emissora,

dos Devedores e/ou da Cedente, conforme o caso, exceto quando houver indicação

em contrário ou conforme o contexto requeira o contrário. Devem-se entender

expressões similares neste Anexo como possuindo também significados semelhantes.

Os riscos descritos abaixo não são exaustivos, ou seja, outros riscos e incertezas ainda

não conhecidos, ou que hoje sejam considerados imateriais, também poderão ter um

efeito adverso sobre a Emissora, sobre os Devedores e sobre a Cedente. Na ocorrência

de qualquer das hipóteses abaixo, os CRA podem não ser pagos ou ser pagos apenas

parcialmente, gerando uma perda para o investidor.

RISCOS RELACIONADOS A FATORES MACROECONôMICOS
-§
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Interuenção do Governo Brasileiro na Economia

O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, ocasionalmente,
modificar sua política econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de
salários, preços, câmbio, remessas de capital e limites à importação, entre outras
medidas que podem ter um efeito adverso relevante nas atividades da Emissora, dos
Devedores, da Cedente e das demais participantes da Oferta Restrita.

A inflação e algumas medidas governamentais destinadas a combatê-la geraram, no
passado, significativos efeitos sobre a economia brasileira, inclusive o aumento das
taxas de juros, a mudança das políticas fiscais, o controle de preços e salários, a

desvalorização cambial, controle de capital e limitação às importações, entre outros
efeitos.

As atividades, a situação financeira e os resultados operacionais da Emissora, dos
Devedores, da Cedente e dos demais participantes da Oferta Restrita poderão ser
prejudicados de maneira relevante devido a modificações nas políticas ou normas que
envolvam ou afetem: (i) taxas de juros; (ii) controles cambiais e restrições a
remessas para o exterior; (iii) flutuações cambiais; (iv) inflação; (v) liquidez dos
mercados financeiros e de capitais domésticos; (vi) política fiscal; (vii) política de
abastecimento, inclusive criação de estoques reguladores de commodities; e (viii)
outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil
ou que o afetem.

A incerteza quanto à implementação de mudanças nas políticas ou normas que
venham afetar os fatores acima mencionados ou outros fatores no futuro poderá
contribuir para um aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários
brasileiro. Tal incerteza e outros acontecimentos futuros na economia brasileira
poderão prejudicar as atividades e resultados operacionais da Emissora, dos
Devedores, da Cedente e dos demais participantes da Oferta Restrita, o que poderá
afetar a capacidade de adimplemento dos Direitos Creditórios do Agronegócio.

Po lítica Monetária Brasi lei ra

O Governo Brasileiro estabelece as diretrizes da política monetária e define a taxa de
juros brasileira, com objetivo de controlar a oferta de moeda no País e as taxas de
juros de curto prazo, levando em consideração os movimentos dos mercados de
capitais internacionais e as políticas monetárias dos outros países. A eventual
instabilidade da política monetária brasileira e a grande variação nas taxas de juros
podem ter efeitos adversos sobre a economia brasileira e seu crescimento, com
elevação do custo do capital e retração dos investimentos. Adicionalmente, pode
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prgvocar efeitos adversos Sobre a produção de bens, O consumo, oS empregos e a

renda dos trabalhadores e causar um impacto no setor agrícola e nos negócios da

Cedente, dos Devedores, da Emissora e dos demais participantes da Oferta Restrita,

o que pode afetar a capacidade de produção e de fornecimento dos Insumos e,

consequentemente, a capacidade de pagamento dos CRA.

Em contrapartida, em caso de redução acentuada das taxas de juros, poderá ocorrer

elevação da inflação, reduzindo os investimentos em estoque de capital e a taxa de

crescimento da economia, bem como trazendo efeitos adversos ao País, podendo,

inclusive, afetar as atividades da Cedente e dos Devedores e sua capacidade de

pagamento.

Inflação

No passado, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e vários

momentos de instabilidade no processo de controle inflacionário. As medidas

governamentais promovidas para combater a inflação geraram efeitos adversos sobre

a economia do País, que envolveram controle de salários e preços, desvalorização da

moeda, limites de importações, alterações bruscas e relevantes nas taxas de juros da

economia, entre outras.

Em 1994, foi implementado o plano de estabilização da moeda (denominado Plano

Real) que teve sucesso na redução da inflação. Desde então, no entanto, por diversas

razões, tais como crises nos mercados financeiros internacionais, mudanças da política

cambial, eleições presidenciais, entre outras ocorreram novos "repiques"

inflacionários. Por exemplo, as taxas de inflação foram de 5,9o/o em 2013, 6,40/o êÍn

2Ot4 e !0,670/o em 2015, de acordo com Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo ou IPCA.

A elevação da inflação poderá reduzir a taxa de crescimento da economia, causando,

inclusive, recessão no País, o que pode afetar adversamente os negócios da Cedente

e dos Devedores, influenciando negativamente sua capacidade produtiva e de

pagamento.

Ambiente Macroeconômico Internacional e Efeitos decorrentes do Mercado

Internacional

Os valores de títulos e valores mobiliários emitidos no mercado de capitais brasileiro

são influenciados, em diferentes graus, pela percepção de risco do Brasil, pelas

condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive de outras economias

emergentes e da conjuntura econômica internacional. A deterioração da boa percepção
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dos investidores internacionais em relação à conjuntura econômica brasileira poderá

ter um efeito adverso sobre a economia nacional e os títulos e valores mobiliários
emitidos no mercado de capitais doméstico. Ademais, acontecimentos adversos no

mercado financeiro e de capitais brasileiro, eventuais notícias ou indícios de corrupção
em companhias abertas e em outros emissores de títulos e valores mobiliários e a não
aplicação rigorosa das normas de proteção dos investidores ou a falta de transparência
das informações ou, ainda, eventuais situações de crise na economia brasileira e em
outras economias poderão influenciar o mercado de capitais brasileiro e impactar
negativamente os títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. Condições de
mercado negativas em outros países, mesmo aqueles de economias desenvolvidas,
ainda que possam diferir consideravelmente das condições econômicas brasileiras,
podem provocar reações dos investidores, reduzindo o interesse pelos investimentos
no mercado brasileiro e causando, por consequência, um efeito adverso no valor de
mercado dos títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros e no preço de
mercado dos CRA.

Em consequência dos problemas econômicos em vários países de mercados
desenvolvidos em anos recentes (por exemplo, a crise imobiliária nos EUA em 2008),
os investidores estão mais cautelosos e prudentes em examinar seus investimentos,
causando retração no mercado. Essas crises podem produzir uma evasão de dólares
do Brasil, fazendo com que as companhias brasileiras enfrentem custos mais altos
para captação de recursos, tanto nacionalmente como no exterior, reduzindo o acesso
aos mercados de capitais internacionais. Desta forma eventuais crises nos mercados
internacionais podem afetar o mercado de capitais brasileiro e ocasionar uma redução
ou falta de liquidez para os CRA da presente Emissão, bem como afetar os resultados
financeiros dos Devedores, o que pode levar a um impacto adverso negativo nos CRA.

Redução de Investimentos Estrangeiros no Brasil

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no Brasil pode ter
impacto no balanço de pagamentos, o que pode forçar o Governo Federal a ter maior
necessidade de captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no
mercado internacional, a taxas de juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação
significativa nos índices de inflação brasileiros e a atual desaceleração da economia
americana podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os
patamares de taxas de juros, elevando despesas com empréstimos já obtidos e custos
de novas captações de recursos por empresas brasileiras.

As condições da economia e da política brasileiras e a pencepção dessas
condições no mercado internacional impactam diretamente os negócios da
cedente e o acesso ao mercado de capitais e ao mercado de dívida
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internacional e podem afetar adversamente os resultados de operações
condições financeiras da Cedente

Atualmente, o mercado brasileiro tem vivenciado uma alta volatilidade devido às
incertezas que são derivadas da investigação em curso denominada "Lava Jato",
conduzida pelo Ministério Público Federal, e, também, dos impactos desta investigação
no ambiente econômico e político do Brasil. Membros do governo federal brasileiro e
do seu braço legislativo, bem como a alta administração de grandes empresas estatais
têm sido acusadas de corrupção política pelo possível recebimento de propina em
contratos oferecidos pelo governo federal a várias empresas de infraestrutura, petróleo
e gás e de construção.

O resultado potencial destas investigações é incerto, mas elas já têm um impacto
negativo na imagem e na reputação das empresas implicadas e na percepção geral do
mercado acerca da economia brasileira. O cenário político brasileiro é ainda mais
desafiador considerando o recente processo de impeachment da presidente da
repú blica.

Não podemos prever se haverá posterior instabilidade política ou econômica em
decorrência do recente impeachment da presidente tampouco se novas alegações
contra membros do governo aparecerão no futuro. Além disso, não podemos prever o
resultado de qualquer daquelas alegações da operação "Lava Jato", nem mesmo, os
efeitos que estas terão na economia brasileira e/ou na Cedente. O futuro
desenvolvimento das políticas do governo brasileiro e/ou a incerteza com relação ao
fato de se e quando tais políticas e regulamentos venham a ser implementadas, fatos
que estão fora do controle da Cedente, podem causar-lhes efeito material adverso e
afetar a suas atividades.

RISCOS RELACIONADOS À CEOEITE E AOS DEVEDORES

A Cedente e os Devedores estão sujeitos à extensa regulamentação ambiental
e podem estar expostos a contingências resultantes do manuseio de
materiais perigosos e potenciais custos para cumprimento da
reg u I a mentação a mbiental

A Cedente e os Devedores estão sujeitos à extensa legislação brasileira federal,
estadual e municipal relacionada à proteção do meio ambiente e à saúde e segurança
que regula, dentre outros aspectos:

a geração, armazenagem,
resíduos nocivos;

manuseio, uso e transporte de produtos e
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a emissão e descarga de materiais nocivos no solo, no ar ou na água; e

a saúde e segurança dos empregados da Cedente e dos Devedores.

A Cedente e os Devedores também são obrigados a obter licenças específicas, emitidas
por autoridades governamentais, com relação a determinados aspectos de suas
operações. Referidas leis, regulamentos e licenças podem, com frequência, exigir a

compra e instalação de equipamentos de custo mais elevado para o controle da
poluição ou a execução de mudanças operacionais a fim de limitar impactos ou
potenciais impactos ao meio ambiente e/ou à saúde dos funcionários da Cedente e de
referidos Devedores. A violação de tais leis e regulamentos ou licenças pode resultar
em multas elevadas, sanções criminais, revogação de licenças de operação e/ou na
proibição de funcionamento das instalações da cedente e dos Devedores.

Devido às alterações na regulamentação ambiental, como aquelas referentes à lei
L2.651, de 25 de maio de 20L2, conforme alterada (Novo Código Florestal), e outras
mudanças não esperadas, o valor e a periodicidade de futuros investimentos
relacionados a questões socioambientais podem variar consideravelmente em relação
aos valores e épocas atualmente antecipados.

As penalidades administrativas e criminais impostas contra aqueles que violarem a
legislação ambiental serão aplicadas independentemente da obrigação de reparar a
degradação causada ao meio ambiente. Na esfera civil, os danos ambientais implicam
responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta. Isso significa que a obrigação
de reparar a degradação causada poderá afetar a todos os, direta ou indiretamente
envolvidos, independentemente da comprovação de culpa dos agentes. como
consequência, quando a Cedente e os Devedores contratam terceiros para proceder a
qualquer intervenção nas suas operações, não estão isentos de responsabilidade por
eventuais danos ambientais causados por estes terceiros contratados. A Cedente e tais
Devedores também podem ser considerados responsáveis por todas e quaisquer
consequências provenientes da exposição de pessoas a substâncias nocivas ou outros
danos ambientais. Os custos para cumprir com a legislação atual e futura relacionada
à proteção do meio ambiente, saúde e segurança, e às contingências provenientes de
danos ambientais e a terceiros afetados poderão ter um efeito adverso sobre os
negócios da Cedente e dos Devedores, os seus resultados operacionais ou sobre a sua
situação financeira, o que poderá afetar a sua capacidade de pagamento dos Créditos
do Agronegócio.

Rr'scos Relacionados às decisões da "The Mosaic company", controladora da

(b)
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Cedente

As decisões da "The Mosaic Company", na qualidade de controladora da Cedente,
podem afetar as operações, a forma de contratação de operações e a estrutura
societária relacionadas à Cedente. Ademais, os interesses da controladora da Cedente
podem entrar em conflito com os interesses dos credores, em especial no que se
relaciona a transações com partes relacionadas, reorganizações societárias, fusões,
cisões e alienações de participações acionárias, além do prazo e do pagamento de
quaisquer dividendos futuros.

Riscos Relacionados à Alienação de controte da cedente e operações
societárias envolvendo a Cedente

Caso a Cedente seja objeto de qualquer evento que implique transferência direta de
seu Controle, bem como de eventuais operações societárias que afetem a composição
societaria e os ativos da Cedente, a Cedente poderá ter um impacto significativo na
orientação de seus negócios, bem como nas suas condições de crédito, afetando
diretamente o fluxo de originação de Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais.

A cedente e os Devedores podem ser adversamente afetados por
contingências trabalhistas e previdenciárias perante terceiros por eles
contratados

Além das contingências trabalhistas e previdenciárias oriundas de disputas com os
funcionários contratados diretamente pela Cedente e pelos Devedores, estes podem
ser responsabilizados por eventuais contigências de caráter trabalhista e
previdenciário dos trabalhadores vinculados aos prestadores de serviço contratados,
quando os respectivos prestadores de serviço deixarem de cumprir com seus encargos
sociais. Tal responsabilização poderá afetar adversamente os resultados da Cedente e
dos Devedores, o que poderá afetar a capacidade dos últimos de pagamento dos
Créditos do Agronegócio.

Processo de diligência legal (due diligence) restrito da Cedente, bem como
ausência de opinião legal sobre due diligence dos Devedores

A Cedente, seus negócios e atividades foram objeto de auditoria legal restrita para fins
desta Oferta Restrita, de modo que há apenas opinião legal sobre due ditigence com
relação às contingências, verificação de poderes para a celebração dos instrumentos
que configuram a operação e aprovações societárias. Os Devedores, seus negócios e
atividades, não foram objeto de auditoria legal para fins desta Oferta Restrita, de modo
que não há opinião legal sobre due diligence com relação às suas obrigações e/ou
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contingências.

Os imóveis e terras dos Devedores-Produtores poderão ser desapropriados
pelo Governo Federal de forma unilateral, para fins de utilidade pública e
interesse social, não sendo possível garantir que o pagamento da indenização
aos Devedores-Produtores dar-se-á de forma iusta

De acordo com o sistema legal brasileiro, o Governo Federal poderá desapropriar os
imóveis e terras dos Devedores-Produtores, onde são utilizados os Insumos, por
necessidade ou utilidade pública ou interesse social, de forma parcial ou total.
ocorrendo a desapropriação, não há como garantir, de antemão, que o preço que
venha a ser pago pelo Poder Público será justo, equivalente ao valor de mercado, ou
que, efetivamente, remunerará os valores investidos de maneira adequada. Dessa
forma, a eventual desapropriação de qualquer imóvel dos Devedores-Produtores onde
são utilizados os Insumos poderá afetar adversamente e de maneira relevante suas
atividades, sua situação financeira e resultados, podendo impactar na capacidade de
pagamento dos Créditos do Agronegócio.

As terras dos Devedotes-Produtores podem ser invadidas pelo Movimento dos
Sem Terra

A capacidade de produção dos Devedores-Produtores pode ser afetada no caso de
invasão do Movimento dos Sem Terra, o que pode impactar negativamente na entrega
dos Insumos e a capacidade de pagamento dos créditos do Agronegócio.

Mudanças nas leis tributárias podem aumentar a cdrga tributária da Cedente
e, como resultado, afetar negativamente sua lucratividade

O Governo Federalfrequentemente altera o regime fiscaldo País, o que pode acarretar
no aumento da carga tributária da Cedente e de seus Devedores. Essas alterações
incluem modificações das alíquotas de tributos e, eventualmente, a criação de tributos
temporários, cujos recursos são destinados a fins estabelecidos pelo Governo
Brasileiro. No passado, o Governo Federal apresentou propostas de reforma tributária
destinadas, principalmente, a simplificar o sistema fiscal brasileiro, a fim de evitar
disputas internas entre os Estados e Municípios do País e de redistribuir as receitas
advindas dos impostos. As propostas de reformas tributárias preveem mudanças nas
regras que regem o Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, o Imposto Sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS, além de outros tributos, como o aumento de impostos
sobre a folha de pagamento. Os efeitos dessas novas propostas de reforma tributária,
bem como de quaisquer outras mudanças decorrentes da promulgação de outras
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reformas fiscais, ainda não foram, nem podem ser quantificados. No entanto, essas

medidas, se promulgadas, podem resultar em aumentos na carga tributária e

prejudicar o desempenho financeiro da Cedente.

Sazonalidade dos Negócios da Cedente

Os negócios de produção e comercialização de sementes e agroquímicos para culturas
não perenes estão sujeitos à sazonalidade. Este fato cria flutuações na geração de
Direitos Creditórios do Agronegócio e poderá afetar negativamente a rentabilidade dos
CRA Seniores.

Possibilidade de Falência, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial
da Cedente

A Cedente está sujeita à falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial,
nos termos da Lei no 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. A continuação do Patrimônio
Separado dependerá da manutenção do fluxo de cessão de Direitos Creditórios do
Agronegócio pela Cedente. A interrupção dos procedimentos de cessão pela Cedente
poderá resultar na ocorrência de um evento de Amortização Extraordinária. Ademais,
caso a Cedente encontre-se na posse de valores de titularidade da Emissora quando
ou após a ocorrência dos eventos descritos acima, tais recursos podem vir a ser
bloqueados, sendo que sua liberação e/ou recuperação poderá depender da
instauração de procedimentos administrativos ou judiciais pelos Agentes de
Formalização e Cobrança. O tempo de duração e o resultado de quaisquer dos
procedimentos acima referidos não podem ser objetivamente definidos.

Aquisição de Ativos pela Cedente

A Vale S.A, divulgou fato relevante em 19 de dezembro de 20t7, por meio do qual
informa a celebração de um acordo de compra de ações com a The Mosaic Company
companhia listada na New York Stock Exchange, controladora indireta da Cedente
("Mosaic Co."), para vender seu negócio de fertilizantes para a Mosaic Co., excluindo
seus ativos de nitrogenados e fosfatado situados na cidade de cubatão.

A Vale S.A. anunciou a venda de grande parte de seus ativos de fertilizantes à Mosaic
Co., dentre os principais: (a) os ativos de fosfatados localizados no Brasil, exceto os
baseados na cidade de cubatão; (b) a participação em Bayóvar, no peru; (c) os ativos
de potássio localizados no Brasil, incluindo o projeto de Carnalita; e (d) o projeto de
potássio no Canadá (Kronau). A inclusão do projeto de potássio de Rio Colorado no
escopo da transação está sujeita à aceitação da Mosaic Co. após o término dos
procedimentos de auditoria.
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A transação com a Mosaic Co. totalizou aproximadamente US$2.500.000.000,00 (dois

bilhões e quinhentos milhões de dólares americanos), dos quais metade serão pagos

em dinheiro e outra medate, em aproximadamente 42.300.000,00 (quarenta e dois

milhões e trezentas mil) ações ordinárias a serem emitidas pela Mosaic Co., número
que atualmente representa em torno de LLo/o (onze por cento) do total das ações

ordinárias em circulação da Mosaic Co., ex-posto a emissão das novas ações.

Sujeito a exceções específicas, as ações da Mosaic Co. emitidas para a Vale S.A. não

poderão ser transferidas por 2 (dois) anos após a conclusão da transação, entretanto

após o referido período, a Vale S.A. terá plenos direitos de disposição de tais ações.

Após a conclusão da transação, a Vale S.A. terá, ainda, o direito de indicar 2 (dois)

membros para o Conselho de Administração da Mosaic Co.

A consumação da transação é esperada para final de 2Ol7 e está sujeita à separação

dos ativos de Cubatão da Vale Fertilizantes; ao cumprimento de condições precedentes

usuais, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica

(CADE) e de outras autoridades antitruste; e outros pontos operacionais e regulatórios.

Nesse sentido, não é possível: (i) assegurarque a transação será concluída ou quando

será concluída; tampouco (ii) determinar os impactos comerciais, econômicos e

operacionais da conclusão ou não conslusão de tal transação na Cedente ou nos CRA

Seniores, sua precificação e liquidez.

RISCOS RELACIONADOS AO SETOR DE ATUACÃO DA CEDENTE E DOS

DEVEDORES

O setor agrícola está sujeito a características específlcas, inclusive, mas não se limitando

a: (i) natureza predominantemente sazonal, com o que as operações são afetadas pelo

ciclo das lavouras; (ii) condições meteorológicas adversas, inclusive secas, inundações,

granizo ou temperaturas extremamente altas, que são fatores imprevisíveis, podendo ter
impacto negativo na produção agrícola ou pecuária; (aii) incêndios e demais sinistros;
(iv) pragas e doenças, que podem atingir de maneira imprevisível as safras; (v) preços

praticados mundialmente, que têm sua cotação em dólar, além de estarem sujeitos a
flutuações significativas, dependendo (a) da ofefta e demanda globais, (b) de alterações

dos níveis de subsídios agrícolas de certos produtores importantes (principalmente

Estados Unidos e Comunidade Europeia), (c) de mudanças de barreiras comerciais de

certos mercados consumidores importantes e (d) da adoção de outras políticas públicas

que afetem as condições de mercado e os preços dos produtos agrícolas; (vi)
concorrência de commodities similares e/ou substitutivas; e (vii) acesso limitado ou

excessivamente oneroso à captação de recursos, além de alterações em políticas de
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concessão de crédito, tanto por parte de órgãos governamentais como de instituições

privadas, para determinados participantes, inclusive os Devedores, A verificação de um

ou mais desses fatores poderá impactar negativamente o setor, afetando o pagamento

dos Créditos do Agronegócio e, consequentemente, a rentabilidade dos Titulares de CRA.

Não há como assegurar que, no futuro, o agronegócio brasileiro (i) terá taxas de

crescimento sustentável, e (ii) não apresentará perdas em decorrência de condições

climáticas desfavoráveis, redução de preços de commodities do setor agrícola nos

mercados nacional e internacional, alterações em políticas de concessão de crédito
para produtores nacionais, tanto da parte de órgãos governamentais como de

entidades privadas, que possam afetar a renda dos Devedores e, consequentemente,

a capacidade de pagamento dos Devedores, bem como outras crises econômicas e
políticas que possam afetar o setor agrícola em geral. A redução da capacidade de

pagamento dos Devedores poderá impactar negativamente a capacidade de

pagamento dos CRA.

Políticas e regulamentações governamentais que afetem o setor agrícola e
setores relacionados podem afetar de maneira adverca as operações e
I u crativi d ad e d o s Deved o res- P rod u to res

Políticas e regulamentos governamentais exercem grande influência sobre a produção

e a demanda agrícola e os fluxos comerciais. As políticas governamentais que afetam

o setor agrícola, tais como políticas relacionadas a impostos, tarifas, encargos,

subsídios, estoques regulares e restrições sobre a importação e exportação de

produtos agrícolas e commodities, podem influenciar a lucratividade do setor, o plantio

de determinadas safras em comparação a diferentes usos dos recursos agrícolas, a

localização e o tamanho das safras, a negociação de commodities processadas ou não

processadas, e o volume e tipos das importações e expoftações.

Futuras políticas governamentais no Brasil e no exterior podem causar efeito adverso

sobre a oferta, demanda e preço dos produtos dos Devedores-Produtores, restringir

sua capacidade de fechar negócios no mercado em que atuam e em mercados que

pretendem atingir, podendo ter efeito adverso nos seus resultados operacionais e,

consequentemente, podendo afetar a sua capacidade de pagamento dos Créditos do

Agronegócio. Não é possível garantir que não haverá, no futuro, a imposição de

regulamentações de controle de preços ou limitação na venda de Insumos.

Riscos Climáticos

As alterações climáticas extremas podem ocasionar mudanças bruscas nos ciclos
produtivos de commodities agrícolas, por vezes gerando choques de oferta, quebras

de safra, volatilidade de preços, alteração da qualidade e interrupção no abastecimento
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dos produtos por elas afetados.

Ainda, vale ressaltar que algumas regiões do Brasil estão atualmente experimentando

condições de seca, resultando em escrssez de água e na implementação de políticas de

racionamento de água. A Cedente não poderá garantir que secas severas ou escassez de

água não afetarão as operações das unidades, com consequente efeito adverso sobre seus

negócios e resultados operacionais.

Nesse contexto, a capacidade de produção e entrega da Cedente e dos Devedores pode

ser adversamente afetada, o que poderá impactar negativamente a capacidade de

pagamento dos CRA.

Baixa Produtividade

A falha ou impossibilidade no controle de pragas e doenças pode afetar negativamente
a produtividade da lavoura de produtos agrícolas. A Cedente e os Devedores poderão

não obter sucesso no controle de pragas e doenças da lavoura, seja por não aplicar
corretamente os defensivos agrícolas adequados, seja por uma nova praga ou doença

ainda sem diagnóstico. A produtividade pode ser afetada também pela não utilização
da mínima quantidade necessária de fertilizantes devido à flutuação do preço dos

Insumos, ou pela falta de crédito. Esses impactos podem afetar negativamente a

produtividade e qualidade dos produtos agrícolas. Adicionalmente, a falha, imperícia
ou ineficiência na efetiva aplicação de tais Insumos nas lavouras pode afetar
negativamente a produtividade da lavoura. Nesse caso, a capacidade dos Devedores
e da Cedente poderá estar comprometida, podendo impactar também a capacidade de
pagamento dos CRA.

Volatilidade do Preço das Commodities

Os produtos agrícolas são cotados internacionalmente em dólares em bolsas de
mercadorias situadas em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. A variação dos
seus preços pode exercer um grande impacto nos resultados da Cedente e dos
Devedores. As flutuações de preços nos produtos agrícolas são afetadas pela demanda
interna e externa, e pelo volume de produção e dos estoques mundiais. A flutuação
do seu preço pode ocasionar um grande impacto na rentabilidade da Cedente e dos
Devedores se as respectivas receitas com as respectivas vendas estiverem abaixo dos
seus custos de produção, quer seja pelo preço em dólar, quer seja pelo preço em reais.
Estes impactos podem comprometer a capacidade econômica da Cedente e dos
Devedores, bem como o pagamento dos Créditos do Agronegócio, e,
consequentemente, comprometer a capacidade de pagamento dos CRA.
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Ríscos Comerciais

A soja e o milho são importantes fontes de alimento para várias nações e culturas

comerciais. Já o algodão é uma das principais matérias primas para a indústria têxtil.

Com isso, esses produtos são importantes no comércio internacional, e seus preços

podem sofrer variação no comércio internacional em função da imposição de barreiras

alfandegárias ou não tarifárias, tais como embargos, restrições sanitárias, políticas de

cotas comerciais, sobretaxas, contencioso comercial internacional, dentre outros.

Qualquer flutuação de seu preço em função de medidas de comércio internacional pode

afetar a capacidade de pagamento dos Devedores e, consequentemente, comprometer

a capacidade de pagamento dos CM.

Variação Cambial

Os custos, insumos e preços internacionais da soja sofrem influência da paridade entre
moedas internacionais (sobretudo o Dólar Norte-Americano) e o Real. A variação

decorrente do descasamento de moedas entre os custos dos Insumos em reais para

os Devedores em relação à receita pela venda do produto, que é cotada pelos preços

em dólares nas bolsas de Chicago, Nova Iorque e/ou São Paulo, podem impactar
negativamente a capacidade de pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas. Dessa

forma, qualquer oscilação no preço de moedas internacionais (sobretudo o Dólar

Nofte-Americano) pode afetar potencialmente os preços e custos de produção do

produto agrícola, e, assim, dificultar ou impedir o cumprimento de pagamento dos

Clientes Elegíveis, o que, por consequência, pode igualmente causar impacto relevante
e adverso nas condições de pagamento dos CM.

Risco de Transporte

As deflciências da malha rodoviária, ferroviária ou hidroviária, tais como estradas sem

asfalto ou sem manutenção, insuflciência de ferrovias, principalmente nas regiões mais

distantes do porto, ocasionam altos custos de logística no envio dos Insumos. Da mesma

forma, a falha ou imperícia no manuseio dos Insumos para transporte, seja por meio de

trens, caminhões ou embarcações, pode acarretar em perdas ou danos aos Insumos. As

constantes mudançs climáticas, como excessos de chuva, vêm ocasionando piora no

estado de conservação das estradas, o que pode acarretar em um aumento do número
de acidentes no transpofte dos Insumos e consequente perda de produção acima do

previsto. Os portos, por sua vez, muitas vezes não conseguem escoar toda a produção no

período de envio dos Insumos, devido a filas e demora na exportação, o que pode resultar,
por parte dos Devedores, da resolução do Contrato de Compra e Venda. Em decorrência

das razões acima, o valor final dos Insumos entregue pode ser inferior ao valor de resgate
das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas, potencialmente afetando, assim, a capacidade de
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pagamento dos CRA.

Instabilidades e críses no setor agrícola

Eventuais situações de crise e de insolvência de revendedores, indústrias, cooperativas

e produtores rurais, pessoas físicas e/ou jurídicas e sociedades atuantes no setor
poderiam afetar negativamente a produção do Produto, e, consequentemente o

adimplemento das obrigações decorrentes do Contrato de Cessão e impactar o

pagamento dos CRA.

Risco de Ausência de Informações Públicas sobre os Devedores

Não há como garantir que os Devedores sejam companhias com registro na CVM, ou

estejam sujeitos a qualquer obrigação (contratual ou legal) de divulgar, periódica e/ou

eventualmente, informações ao mercado de valores mobiliários brasileiro, inclusive

demonstrações contábeis anuais ou intermediárias.

Ainda neste sentido, o fato de haver Créditos do Agronegócio vinculados aos CRA não

obriga os respectivos Devedores, nos termos das normas brasileiras em vigor, a

divulgar qualquer informação ou demonstração contábil ao mercado de valores

mobiliários, exceto se o percentual de concentração por devedor ou coobrigado, ou o
percentual de recebíveis a performar, atingir os limites estabelecidos na

regulamentação em vigor, em particular a Instrução CVM 414. Assim, os Investidores
e a Securitizadora não terão acesso, ou terão acesso apenas limitado, a informações

de que necessitem para avaliar a situação financeira, os resultados e os riscos

atinentes aos Devedores.

Outros riscos relacionados ao agronegócio e ao produto estão descritos na
seção'RISCOS RELACIONADOS À CeOenfE" acima,

RISCOS RELACIONADOS À SECURITIZACÃO E AO REGIME FIDUCIÁRIO

Desenvolvimento recente da securitização de direitos crcditórios do
agronegócio

A securitização de direitos creditórios do agronegócio ainda é uma estrutura jurídica

em desenvolvimento no Brasil, de grande complexidade quando comparada a outras
estruturas jurídicas que objetivam a segregação dos riscos dos emissores dos valores
mobiliários, do cedente dos créditos e do próprios créditos que lastreiam a emissão. A

Lei 11.076 que disciplina a emissão, o registro e a circulação de diversos títulos de

crédito e valores mobiliários relacionados ao setor agropecuário, inclusive os
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certificados de recebíveis do agronegócio, é uma lei recente, editada em dezembro de

2004. O aumento do volume de emissões de certificados de recebíveis do agronegócio

ocorreu gradualmente, com registros de maior crescimento somente nos últimos anos.

O caráter recente da legislação e sua gradual consolidação levam à menor

previsibilidade quanto à sua aplicação e interpretação ou a eventuais divergências

quanto a suas estruturas pelos Investidores, pelo mercado e pelo Judiciário,

exemplificativamente, em eventuais conflitos ou divergências entre os Titulares de

CRA ou litígios judiciais.

Não há jurisprudência consolidada acerca da securitização

A estrutura jurídica do CRA e o modelo desta operação financeira considera um

conjunto de obrigações estipuladas entre as partes por meio de contratos e títulos de

crédito, com base na legislação em vigor. Em razão da pouca maturidade na utilização

desta alternativa de financiamento, não há atualmente jurisprudência consolidada a

seu respeito, o que poderá afetar adversamente os Titulares de CRA em caso de

eventual discussão no âmbito judicial em relação à eficácia, aplicabilidade ou

exigibilidade de quaisquer das obrigações previstas neste tipo de estrutura.

Decisões judiciais relacionadas à Medida Provisória 2.758-35/Ol podem
comprometer o regime fiduciário sobre os créditos dos CRA

A Medida Provisória 2.158-35, ainda em vigor, estabelece que as normas que

disciplinam a afetação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica

não produzem efeitos em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou

trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos,

o qual permanece respondendo pelos débitos acima referidos a totalidade dos bens e

das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os que

tenham sido objeto da afetação. Não obstante compor o Patrimônio Separado, os

recursos decorrentes das Operações de Compra e Venda poderão ser alcançadas pelos

credores dos débitos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciário da Emissora ou do

mesmo grupo econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade

solidária e subsidiária de empresas peftencentes ao mesmo grupo econômico. Nesse

caso, os titulares desses créditos concorrerão com os Titulares de CM pelos recursos

do Patrimônio Separado e este pode não ser suficiente para o pagamento integral dos

CRA após o cumprimento das obrigações da Emissora perante aqueles credores.

RISCOS RELACIONADOS AOS CRA E À OFERTA RESTRITA

Ausência de processo de diligência legal (due diligence) da emissora e de seu
formulário de referência, bem como ausência de opinião legal sobre due s
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diligence da emissora e de seu formulário de referência

A Emissora e seu formulário de referência não foram objeto de due diligence para fins

desta Oferta Restrita, de modo que não há opinião legal sobre due diligence com

relação às obrigações e/ou contingências da Emissora.

Não existe uma regulamentação específica da CVM acerca dos CRA

As emissões de CRA estão sujeitas não somente à Lei 11.076, mas à regulamentação

da CVM, por meio da Instrução CVM n.o 476, no que se refere às distribuições públicas

com esforços restritos, e da Instrução CVM n.o 414. Não existe uma regulamentação

específica para esses valores mobiliários e suas respectivas ofertas ao público

investidor. A CVM definiu por meio de um comunicado, na reunião do Colegiado

realizada em 18 de novembro de 2008, a aplicação, no que couber, do disposto da

Instrução CVM n.o 414 para a oferta pública de distribuição de certificados de

recebíveis imobiliários (CRI) e seus emissores. Portanto, enquanto a matéria não for

tratada em norma específica, será aplicada, no que couber, às ofertas públicas de CRA,

tais como esta Emissão, a Instrução CVM 414 interpretada na forma da Lei Lt.O76,

sem prejuízo de eventual edição posterior de norma específica pela CVM aplicável a

esse tipo de operação. A inexistência de regulamentação específica para disciplinar os

CM, poderá resultar em incerteza e insegurança na aplicação dos dispositivos

atualmente previstos para os certificados de recebíveis imobiliários (CRI), adaptados

conforme necessário para os CR/A, em litígios judiciais ou divergências entre os

Investidores.

Alterações na legislação tributária aplicável aos CRA ou na interpretação das
normas tributárias podem afetar o Rendimento dos CRA

Os rendimentos gerados por aplicação em CM por pessoas físicas estão atualmente

isentos de imposto de renda, porforça do artigo 3o, inciso IV, da Lei no 11.033, isenção

essa que pode sofrer alterações ao longo do tempo. Tal isenção, nos termos da

Instrução Normativa RFB no 1585, de 31 de agosto de 2015, aplica-se, inclusive, ao

ganho de capital auferido na cessão dos CRA pelos Investidores pessoa física.

Quanto aos ganhos de Investidores pessoa jurídica, não há unidade de entendimento
quanto à tributação aplicável sobre os ganhos decorrentes de alienação dos CRA no

mercado secundário. Existem pelo menos duas interpretações correntes a respeito do

imposto de renda incidente sobre a diferença positiva entre o valor de alienação e o
valor de aplicação dos CRA, quais sejam: (i) a de que os ganhos decorrentes da

alienação dos CRA estão sujeitos ao imposto de renda na fonte, tais como os

rendimentos de renda fixa, em conformidade com as alíquotas regressivas previstas
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no artigo 1o da Lei no 11.033; e (ii) a de que os ganhos decorrentes da alienação dos

CRA são tributados como ganhos líquidos nos termos do artigo 52, parágraço 2o, da

Lei no 8.383, com a redação dada pelo artigo 2 o da Lei no 8.850, sujeitos, portanto,

ao imposto de renda a ser recolhido pelo vendedor até o último Oia Útil do mês

subsequente ao da apuração do ganho, à alíquota de L5o/o estabelecida pelo artigo 2

o, inciso II da Lei no 11.033. Vale ressaltar que não há jurisprudência consolidada

sobre o assunto. Divergências no recolhimento do imposto de renda devido podem ser

passíveis de sanção pela Secretaria da Receita Federal.

Eventuais alterações na legislação tributária, eliminando a isenção acima mencionada,

criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os CRA, a criação

de novos tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou aplicação da legislação

tributária por parte dos tribunais ou autoridades governamentais poderão afetar

negativamente o rendimento líquido dos CRA para seus titulares. A Emissora e os

Coordenadores recomendam aos Investidores que consultem seus assessores

tributários e financeiros antes de se decidir pelo investimento nos CRA.

Risco Quanto às Alterações às Características dos CRA e da Emissão

A Assembleia de Titulares de CRA, observados os quóruns de instalação pevistos nas

Cláusulas 14.10 e 14.11 do Termo de Securitização, poderá realizar alterações às

características dos CRA e da Emissão. Nos termos da Cláusula 8.1 da Apólice de

Seguro, a Emissora e o Agente Fiduciário deverão envidar seus melhores esforços para

evitar alterações no Termo de Securitização e nos Documentos da Oferta Restrita,

exceto se mediante anuência expressa da Seguradora ou (i) para correção de questão

factual ou para correção de erro manifesto; (ii) para correção de erro matemático; (iii)
para endereçar qualquer fato que não seja relacionado aos Direitos Creditórios do

Agronegócio ou aos pagamentos devidos nos CRA. Assim, eventuais deliberações dos

detentores dos CRA relacionadas à alterações às características dos CRA e da Emissão

que não estejam listadas em tais hipóteses dependerão da anuência da Seguradora,

que poderá não aprovar tais mudanças.

Riscos quanto aos Ctéditos do Agronegócio que Seruirão de Lastro

Há atualmente incerteza sobre o montante que pode ser atribuído a juros

remuneratórios em operações de crédito. Os direitos creditórios que serviram de lastro
para emissão podem ser questionados se houver o entendimento de que houve

cobrança de juros acima do permitido pela legislação brasileira. O questionamento dos

limites de juros e a evolução do entendimento jurisprudencial a respeito deste tema

pode afetar adversamente o retorno esperado dos CRA, os negócios da Emissora, a

condição financeira e os resultados de suas operações, bem como capacidade da
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Emissora de adquirir Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais.

Ríscos quanto à não realização de análise dos Créditos do Agronegócio

Para fins de estruturação da Oferta Restrita, foi realizada Auditora da Cafteira histórica

de recebíveis da Cedente referente aos meses entre 10 de junho de 2Ol2 e 31 de

dezembro de 2015. Não foi e não será realizada análise dos Créditos do Agronegócio

e dos Créditos do Agronegócio Adicionais, os quais em razão de alterações nas

condições comerciais e/ou nas politicas de crédito da Cedente, ou mesmo em função

dos Critérios de Elegibilidade, definidos no Termo de Securitização, poderão diferir da

carteira analisada e ter taxas de inadimplência superior à referida cafteira. A

inadimplência dos Créditos do Agronegócio e dos Créditos do Agronegócio Adicionais

poderá resultar em perdas aos detentores dos CRA.

O risco de crédito dos Devedores pode afetar adversamente os CRA

Os Créditos do Agronegócio serão pagos pelos Devedores quando do vencimento do

respectivo Crédito do Agronegócio. A realização dos Créditos do Agronegócio depende

da solvência dos Devedores, inexistindo, portanto, qualquer garantia ou certeza de

que o pagamento será efetuado ou, caso o seja, de que será realizado nos prazos e

nos valores avençados. No caso de aquisição de Créditos do Agronegócio Adicionais,

no montante necessário para substituir os Créditos do Agronegócio Quitados, os quais

serão vinculados às mesmas séries de CM, não é possível assegurar gue os novos

devedores terão a mesma capacidade de pagamento que os Devedores, inexistindo,
portanto, qualquer garantia ou certeza de que o pagamento será efetuado ou caso

seja, de que será realizado nos prazos e valores avençados.

Rísco de Interrupção da Revolvência e não ocorrência de aquisição de

Créditos do Ag ronegócio Adicionais

A aquisição de Créditos do Agronegócio Adicionais ocorrerá somente se as Condições

para Renovação forem atendidas. A não ocorrência das Condições para Renovação

levará à liquidação antecipada dos CRA.

Em adição, a existência do programa de securitização dependerá da manutenção do

fluxo de cessão de Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais pela Cedente, visto
que a interrupção dos procedimentos de cessão poderá resultar na ocorrência de um

evento de Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado.

Nesse sentido, a Cedente não se encontra obrigada a ceder Direitos Creditórios do

Agronegócio à Emissora indefinidamente, podendo, a qualquer momento e a seu ,N
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exclusivo critério, sem qualquer penalidade ou prêmio devido à Securitizadora, aos

Titulares de CRA ou a qualquer outra pessoa, (i) encerrar os procedimentos de cessão

de Direitos Creditórios do Agronegócio à Emissora e (ii) ceder Direitos Creditórios do

Agronegócio a terceiros, inclusive para serem vinculados a outra emissão de valores

mobiliários, no País e/ou no exterior.

A continuidade da cessão de Direitos Creditórios do Agronegócio pela Cedente à

Emissora depende, ainda: (i) de a Cedente continuar a comercializar Insumos, de

forma a gerar novos Direitos Creditórios do Agronegócio, aptos a lastrear os CRA; (ii)

de os Devedores adquirirem os Insumos e efetuarem o respectivo pagamento,

tornando-se Devedores; (iii) de a Cedente ter interesse em ceder Direitos Creditórios

do Agronegócio à Emissora; e (iv) de a legislação brasileira, atualmente vigente,

aplicável às atividades da Cedente e à constituição dos Direitos Creditórios do

Agronegócio, não ser alterada no sentido de impor restrições ou ônus na realização de

Operações de Compra e Venda ou, ainda, de vedar a cessão de Direitos Creditórios do

Agronegócio à Emissora.

Por fim, não há como assegurar que a demanda pelos Insumos comercializados pela

Cedente permaneça nos patamares atuais, o que pode afetar a continuidade da

geração de Direitos Creditórios do Agronegócio. Ademais, a política de preço da

Cedente, bem como o formato de comercialização dos Insumos(maior quantidade de

vendas à vista ou prazo), podem afetar a geração de recebíveis elegíveis à Emissora.

Esses eventos, caso ocorram, poderão fazer com que o programa de securitização seja

desconstituído, total ou parcialmente, e não se perpetue pelo prazo de vencimento dos

CM, cujo efeito poderá ser seu Resgate Antecipado ou sua Amortização

Extraordinária.

Insuficiência de Garantias

Parte dos Créditos do Agronegócio é garantida pelas Hipotecas, CPR-F e/ou CDCA.

Como tais garantias só poderão ser executadas na hipótese de inadimplemento dos

respectivos Créditos do Agronegócio, ainda que que haja inadimplemento de qualquer

uma das obrigações do Termo de Securitização, a Emissora será incapaz de executar

tais garantias se os respectivos Devedores estiverem adimplentes no âmbito dos

respectivos Contratos de Compra.

Riscos Provenientes do Descasamento de Taxas e Uso de Derivativos pela
Emissora no âmbito da Emissão

Nos termos do Termo de Securitização, a Emissora deverá celebrar Contratos de Opção
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DI, os quais contemplam operações de compra de opções referentes ao índice da Taxa

DI em mercados de derivativos. Não há garantia de que a Emissora tenha caixa

suficiente para contratação de tais operações, tampouco que as mesmas serão
suficientes para cobrir integralmente as eventuais diferenças resultantes do

descasamento entre as taxas de remuneração dos Créditos do Agronegócio e a

Remuneração dos CRA. A insuficiência de recursos para celebrar Contratos de Opção

DI, para cobrir eventual insuficiência de recursos em razão do descasamento das taxas
de remuneração dos Créditos do Agronegócio, e pagar a Remuneração dos CRA,
poderá gerar prejuízos aos Titulares de CRA. Ademais, a contratação, pela Emissora,
das operações com instrumentos derivativos poderá não gerar a proteção esperada ou

implicar o desembolso do prêmio, independentemente do exercício da opção. Por fim,
não há garantias de que a Emissora conseguirá realizar operações de compra de

opções de taxas de juros em mercados de derivativos nos termos e condições definidos
no Termo de Securitização, o que poderá gerar prejuízos aos Titulares de CRA.

Ríscos Provenientes do Compartilhamento de Garantias

Nos termos da cláusula 16 do Contrato de Cessão, a Cedente e a Emissora poderão
compartilhar os direitos decorrentes das Hipotecas que garantam, simultaneamente, os
Créditos do Agronegócio detidos pela Emissora, bem como outras operações comerciais
realizadas entre Devedores Hipotecários e a Cedente. Neste caso, a Emissora somente terá
direito a receber uma fração do produto da excussão da Hipoteca, proporcional ao montante
dos Créditos do Agronegócio detidos pela Emissora em relação ao respectivo Devedor
Hipotecário. Adicionalmente, há o risco da Cedente receber, no âmbito do pertinente processo

de execução, os valores devidos à Emissora correspondentes à fração da Hipoteca
compartilhada e, por qualquer motivo, não repassá-los à Emissora. O não recebimento ou o
recebimento apenas parcial, pela Emissora, dos valores decorrentes da execução das
Hipotecas compartilhadas poderá acarretar a insuficiência de recursos para o ressarcimento
integral dos Creditos do Agronegócio inadimplidos, o que poderá gerar prejuízos aos Titulares
de CRA.

Baixa Liquidez dos CRA no Mercado Secundário

Ainda não está ativo no Brasil o mercado secundário de certificados de recebíveis do

agronegócio e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para

negociação dos CRA que permita sua alienação pelos subscritores desses valores
mobiliários caso decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, o Investidor que adquirir
os CRA Sênior poderá encontrar dificuldades para negociá-los no mercado secundário,
devendo estar preparado para manter o investimento nos CRA Seniores por todo prazo

da emissão.

4

/l
L/

163

\



Risco de Não Colocação e Distribuição Parcial dos CRA

A Oferta Restrita poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial dos CRA

Seniores, cujo volume será definido conforme volume de Direitos Creditórios do

Agronegócio que atendam os Critérios de Elegibilidade e desde que se verifique a

colocação de, no mínimo, 75.000 (setenta e cinco mil) CRA Seniores, no valor total de

Rg75.O00.0OO,OO (setenta e cinco milhões de reais), o que poderá afetar a liquidez

dos CRA Seniores.

Ocorrência de Amoftização Extraordinária dos CRA. Resgate Antecipados dos

CRA ou Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado

Na ocorrência de qualquer hipótese que incorra em Amortização Extraordinária dos

CRA ou Resgate Antecipados dos CM, conforme previsto neste Termo de

Securitização, os recursos dos Patrimônios Separados poderão ser insuficientes para

a quitação das obrigações da Emissora perante os Titulares de CRA.

Consequentemente, os adquirentes dos CRA poderão sofrer prejuízos financeiros em

decorrência da Amortização Extraordinária dos CRA ou Resgate Antecipados dos CRA.

Na ocorrência de qualquer hipótese que incorra em Evento de Liquidação do Patrimônio

Separado, conforme previsto neste Termo de Securitização, o Agente Fiduciário poderá

assumir a custódia e administração dos créditos integrantes do Patrimônio Separado.

Em assembleia, os Titulares de CRA deverão deliberar sobre as novas normas de

administração do Patrimônio Separado, inclusive para os fins de receber os Créditos

do Agronegócio ou optar pela liquidação do Patrimônio Separado, que poderá ser

insuficiente para a quitação das obrigações da Emissora perante os Titulares de CRA.

Consequentemente, os adquirentes dos CRA poderão sofrer prejuízos financeiros em

decorrência da liquidação do Patrimônio Separado, pois (i) não há qualquer garantia

de que existirão, no momento do vencimento antecipado, outros ativos no mercado

com risco e retorno semelhante aos CRA; e (ii) a atual legislação tributária referente

ao imposto de renda determina alíquotas diferenciadas em decorrência do prazo de

aplicação, o que poderá resultar na aplicação efetiva de uma alíquota superior à que

seria aplicada caso os CRA fossem liquidados apenas quando de seu vencimento
programado.

Nos termos da Cláusula 9.13 do Contrato de Cessão, a Cedente está obrigada a, no

prazo de até 180 dias, realizar ou indicar outro prestador(es) de serviços para exercer

as atividades de cobrança extrajudicial e/ou judicialjunto aos Devedores, nos mesmos

padrões e com a mesma reputação dos Agentes de Cobrança caso, por qualquer

motivo, os Agentes de Cobrança deixem de prestar seus respectivos serviços em

descumprimento ao previsto na Cláusula 9.12 do Contrato de Cessão.
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Caso, transcorrido o referido prazo, a Cedente não venha a indicar um substituto

apropriado ao Agente de Formalização e Cobrança resignado e não optar por realizar

as respectivas atividades de cobrança extrajudicial e/ou judicial junto aos Devedores,

os CRA deverão ser objeto de Amortização Extraordinária, o que reduziria o horizonte

de investimento dos titulares de CRA, sem qualquer prêmio ou indenização, havendo,

ainda, o risco dos recursos dos Patrimônios Separados não serem suficientes à

realização de tal Amortização Extraordinária.

Quórum de deliberação na Assembleia de Titulares de CRA

As deliberações tomadas em Assembleias de Titulares de CRA serão aprovadas por

maioria dos presentes na respectiva Assembleia de Titulares de CRA, e, em certos

casos, exigirão um quórum mínimo ou qualificado estabelecido neste Termo de

Securitização, O titular do CRA pode ser obrigado a acatar decisões da maioria, ainda
que manifeste um voto desfavorável, não existindo qualquer mecanismo para a venda

compulsória no caso de dissidência em determinadas matérias submetidas à

deliberação pela Assembleia de Titulares de CRA.

Risco de falhas de procedimentos e controles internos de prestadores de
serviços

Falhas em procedimentos e controles internos de prestadores de serviços, em especial

dos Agentes de Cobrança e pelo Agente Escriturador e Custodiante, tais como emissão

e envio de Boletos de Cobrança aos Devedores, transferência dos recursos para a
Conta Centralizadora, controle das Notas Fiscais Eletrônicas, execução das CPR-F e

dos CDCA, entre outros, poderão afetar negativamente a qualidade dos Créditos do

Agronegócio, o funcionamento dos procedimentos de cobrança, a agilidade e a eficácia

da cobrança dos Créditos do Agronegócio e disponibilidade dos recursos financeiros na

Conta Centralizadora, o que poderá acarretar em perdas aos Titulares de CRA.

Rr'scos de rebaixamento do rating dos CRA

Durante toda a vigência dos CM, a Emissora deverá manter contas bancárias para

administrar e movimentar recursos no âmbito da Emissão, tais como as Aplicações

Financeiras, valores concernentes aos Contratos de Opção DI e recursos provenientes

do Fundo de Despesas e do Fundo de Provisionamento de Juros.

Segundo previsto no Termo de Securitizaçáo, referidas contas bancárias serão

mantidas junto a determinadas instituições financeiras autorizadas a operar no

mercado financeiro brasileiro que observem o Grau Máximo de Investimento Aplicável,
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quais sejam, as Instituições Financeiras Autorizadas e o Prestador de Serviços de

Cobrança.

Na Data de Emissão, as instituições financeiras contratadas no âmbito da Emissão

observavam ao Grau Máximo de Investimento Aplicável, segundo avaliação da Agência

de Classificação de Risco. Nada impede, contudo, que, durante a vigência dos CRA,

por qualquer razão, a Agência de Classificação de Risco venha a reformular os ratings

atribuídos às Instituições Financeiras Autorizadas e/ou ao Prestador de Serviços de

Cobrança, conferindo-lhes grau de investimento inferior àquele determinado na Data

de Emissão.

Diante da quantidade reduzida de instituições financeiras locais que observam o Grau

Máximo de Investimento Aplicável, num cenário de redução de rating das Instituições

Financeiras Autorizadas e/ou do Prestador de Serviços de Cobrança, é possível que a

Emissora não seja capaz de contratar nova(s) instituição(ões) financeira(s) que

observem o Grau Máximo de Investimento Aplicável para a Emissão, o que poderia

resultar, com efeito, no rebaixamento da nota de classificação de risco dos CRA. Com

o rebaixamento da nota de classificação de risco dos CRA, estes perderiam liquidez e
credibilidade no mercado em geral, mas principalmente no mercado secundário,
podendo causar prejuízos aos Titulares de CRA.

Não emissão de carta de conforto no âmbito da Oferta Restrita

O Código ANBIMA prevê entre as obrigações genéricas dos Coordenadores a

necessidade de envio à ANBIMA de uma cópia da carta conforto e/ou de manifestação

escrita dos auditores independentes da Emissora ou da Cedente acerca da consistência

das informações financeiras constantes do prospecto e/ou do formulário de referência,

relativas às demonstrações financeiras publicadas da Emissora. No âmbito desta

Emissão, não será emitida cafta de conforto. Os Auditores Independentes da Emissora

não se manifestaram e não se manifestarão sobre a consistência das informações

financeiras constantes neste Prospecto.

A taxa de juros estipulada nos CRA pode ser questionada em decorrência da
Súmula n.o 776 do Superior Tribunal de Justiça

O SuperiorTribunal de Justiça editou a Súmula n.o 176, segundo a qual é nula qualquer

cláusula contratual que sujeitar o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP. Em

caso de uma eventual disputa judicial, a Súmula n.o 176 poderá ser aplicada pelo

Poder Judiciário e este poderá considerar que a Taxa DI não é válida como fator de

remuneração dos CM. Eventualmente o Poder Judiciário poderá vir a indicar outro
índice para substituir a Taxa DI. Caso seja indicado um novo índice, este poderá
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conceder aos Titulares de CRA uma remuneração inferior à remuneração inicialmente
estabelecida para as os CRA.

Risco de pré-pagamento dos Créditos do Agronegócio

A qualquer momento, os Devedores poderão pagar antecipadamente os valores
devidos no âmbito das Notas Fiscais Eletrônicas, que representam os Créditos do
Agronegócio, a fim de garantir preço e entrega dos Insumos. Caso a Cedente não
apresente Direitos Creditórios do Agronegócio Adicionais, conforme previsto na
cláusula 5.L.13.2.2 do Termo de Securitizaçáo, os CRA poderão ser resgatados
antecipadamente, com redução do horizonte de investimento, sem qualquer prêmio
ou indenização, observada a subordinação dos CRA.

Eventual rebaixamento na classificação de risco dos CRA poderá acarretar na
redução de liquidez dos CRA pard negociação no mercado secundário e causar
um impacto negativo relevante na Cedente

Para se realizar uma classificação de risco (rating) de uma oferta de CF{A, certos fatores
relativos à Emissora e/ou à Cedente e/ou aos CRA são levados em consideração, tais
como a condição financeira, administração e desempenho das sociedades e entidades
envolvidas na operação, bem como as condições contratuais e regulamentares do
título objeto da classificação. São analisadas, assim, as características dos CM, bem
como as obrigações assumidas pela Emissora e/ou pela Cedente e os fatores político-
econômicos que podem afetar a condição financeira da Emissora e/ou da Cedente,
dentre outras variáveis consideradas relevantes pela Agência de Classificação de Risco.
Dessa forma, as avaliações representam uma opinião quanto a diversos fatores,
incluindo, quanto às condições da Cedente de honrar seus compromissos financeiros,
tais como pagamento do principal e juros no prazo estipulado relativos à Amortização
e Remuneração dos CRA. Adicionalmente, alguns dos principais Investidores que
adquirem valores mobiliários por meio de ofertas públicas no Brasil (tais como
entidades de previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações específicas
que condicionam seus investimentos em valores mobiliários a determinadas
classificações de risco. Assim, o rebaixamento de classificações de risco obtidas com
relação aos CRA, assim como na classificação de risco corporativo da Cedente, pode

obrigar esses investidores a alienar seus CRA no mercado secundário, podendo vir a

afetar negativamente o preço desses CM e sua negociação no mercado secundário

RISCOS RELACIONADOS AO SEGURO E AO RESSEGURO

Contratação da Apólice de Seguro no Exterior
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A Apólice de Seguro é emitida no Canadá pela Seguradora. Nos termos da Resolução

CNSP no Lg7l2OO8, para a contratação da Apólice de Seguro, a Emissora deverá

realizar procedimento de consulta a, no mínimo, 10 (dez) sociedades seguradoras

constituídas no Brasil sobre a possibilidade de emissão de apólice de seguro com

cobertura similar a da Apólice de Seguro o que, caso não concretizado, poderá

impactar a validade e exequibilidade da Apólice de Seguro, com impacto negativo aos

Titulares de CM.

Adicionalmente, por ter a apólice sido emitida no exterior, há eventos que podem

impactar o recebimento integral e tempestivo dos recursos pagos pela seguradora.

Assim:

(i) a Emissora pode encontrar impedimentos burocráticos, bem como levar um

prazo superior ao esperado para realizar os procedimentos de registro no Banco

Central e de contratação e de fechamento de câmbio com o objetivo de receber os

valores relativos a um sinistro e repassá-los aos investidores. Tais impedimentos, bem

como a demora no registro no Banco Central e de contratação e de fechamento de

câmbio podem sujeitar os Investidores aos riscos adicionais de não cobeftura e

flutuação cambial entre a data na qual os recursos de pagamento do sinistro tenham

sido disponibilizados pela Seguradora e a data na qual forem recebidos no Brasil.

(ii) Em razão de a apólice ser regida por leis canadenses, eventual discussão a

respeito da cobertura da Apólice será apreciada por tribunais canadenses, cuja

finalização poderá levar tempo ou exigir o desembolso de recursos pelos investidores

para que a Emissora cubra os custos de eventual discussão no exterior. Tanto a

apreciação do assunto por tribunais que não tenham sede no País, quanto os custos

para condução do processo no exterior, poderá impactar o recebimento integral dos

recursos investidos, com a Remuneração, e até exigir o desembolso de recursos pelos

investidores além daqueles efetuados para subscrição ou aquisição dos CRA.

(iii) Eventual inadimplemento por ela no pagamento dos sinistros exigirá o início de

procedimentos de cobrança no País. Em razão de a Seguradora ter sede no exterior, e

não haver qualquer garantia de empresas de seu grupo econômico com sede no País

para a satisfação das obrigações previstas na Apólice, é possível que ela não disponha

de bens suficientes no País para satisfazer a respectiva obrigação, de forma que os

procedimentos judiciais com o fim de obter bens com esse fim poderão ter de ser

conduzida no exterior, com eventuais custos adicionais, demora na obtenção do

provimento jurisdicional e lentidão para que os recursos sejam remitidos ao Brasil

tempestiva e integralmente.

4
/1' l-/

168

,rj\



Rrccos Relativos à Seguradora e à Resseguradora

A Seguradora e a Resseguradora estão sujeitas aos riscos decorrentes de modificações

na economia mundial, sendo que modificações substanciais na economia mundial e na

capacidade financeira da Seguradora e/ou da Resseguradora podem comprometer as

suas respectivas capacidades de cumprir com o pagamento de indenizações

decorrentes de sinistros que venham a ser apresentados à Seguradora e/ou à

Resseguradora, incluindo as obrigações constantes das apólices de seguro emitidas
e/ou dos resseguros contratados, estando os Investidores, nesta hipótese, sujeitos ao

risco de não receber os recursos referentes à apresentação de um registro de sinistro.

Risco de cancelamento da Apólice

A Seguradora pode cancelar a Apólice de Seguro 60 (sessenta) dias após solicitar o
pagamento de prêmio atrasado à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, ao

Custodiante e à Cedente, desde que esteja claro, nesta solicitação de pagamento, sua

intenção de exercer seu direito de cancelamento ao fim do prazo de 60 (sessenta)
dias, o que afetar negativamente os Titulares de CRA.

Riscos não cobertos pelo Seguro

A Apólice de Seguro não oferece cobertura para qualquer outro montante porventura
devido pelos Devedores, na qualidade de devedores dos Créditos do Agronegócio, que

seja (i) relativo a multas, juros moratórios, impostos, honorários, despesas ou
qualquer outro valor de qualquer natureza; e (ii) recebido pela Cedente e não

transferido para a Emissora, a qualquer tempo e por qualquer motivo,

A Seguradora poderá se desobrigar de realizar o pagamento de eventual sinistro na

hipótese de perda decorrente de qualquer uma das seguintes hipóteses: (i) reação
nuclear, radiação nuclear ou contaminação radioativa; (ii) guerra entre dois ou mais
dos seguintes países: República Popular da China, França, Reino Unido, Rússia e/ou
Estados Unidos da América; (iii) atos desonestos, fraudulentos ou criminosos
praticados pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, pelo Custodiante ou pela Cedente,
abrangendo inclusive seus respectivos diretores, funcionários ou representantes. Além
disso, a Seguradora também poderá se eximir de indenizar na hipótese da perda ser
também passível de pagamento de sinistro de qualquer outra apólice de seguro, que
não aquela contratada com a Seguradora.

Além disso, a Seguradora também poderá se eximir do pagamento de qualquer
indenização à Emissora que seja decorrente de, incluindo, mas não limitando-se a:
(i) insolvência do Devedor anterior à Data de Emissão; (ii) inadimplência por parte da
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Emissora de qualquer obrigação por ela assumida na Apólice de Seguro;
(iii) pagamento de indenização por outros seguros que venham a recair sobre os

Direitos Creditórios do Agronegócio objeto da Apólice de Seguro; (iv) sinistros que

ocorram após a data de cancelamento, por qualquer hipótese, da Apólice de Seguro;
e (v) notificação a respeito da ocorrência de um sinistro após 12 (doze) meses

contados da Data de Vencimento dos Direitos Creditórios do Agronegócio, exceto a

Emissora tenha notificado a Seguradora acerca da ocorrência de um inadimplemento
durante referido período de L2 (doze) meses, observado o procedimento previsto na

Apólice de Seguros.

Nas situações acima listadas, a falta de cobertura do Seguro poderá implicar em perdas
para os Titulares de CM.

Ausência de processo de diligência (due diligence) da Seguradora e da
Resseguradora, bem como ausência de opinião legal sobre due diligence da
Seguradora e da Resseguradora

Nem a Seguradora, nem a Resseguradora, nem qualquer empresa de seu grupo
econômico com sede no País foram objeto de auditoria para fins desta Oferta Restrita
tampouco não foí elaborada opinião legal sobre a due diligence com relação às
obrigações e/ou contingências da Seguradora, da Resseguradora ou das empresas de

seu grupo econômico com sede no País. Assim, caso existam contingências da

Seguradora e/ou da Resseguradora, que possam afetar o pagamento do Seguro caso
este seja acionado, poderá haver perdas para os Titulares de CRA.

Riscos Relativos ao Descumprimento dos Procedimentos previstos na Apólice
de Seguro

A Emissora, dentre outras obrigações especificamente estabelecidas na Apólice de
Seguro para a apresentação de registro de um sinistro, deverá notificar a Seguradora,
dentro de 1 (um) ano da data de vencimento dos Creditós do Agronegócio. Assim,
caso a Emissora não venha a adotar o procedimento descrito na Apólice de Seguro
para registrar a ocorrência de um sinistro, a Seguradora não estará obrigada a

desembolsar os recursos para pagamento da indenização devida em decorrência do
sinistro registrado.

A Emissora, para fazer jus à indenização de um sinistro, também deverá enviar
periodicamente determinados relatórios à Seguradora, conforme descritos na Apólice
de Seguro. A ausência ou o atraso no envio dos referidos relatórios, bem como o envio
de relatórios com informações materialmente relevantes imprecisas ou equivocadas,
poderá acarretar na recusa da Seguradora em pagar indenização porventura requerida
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pela Emissora.

Adicionalmente, após o registro tempestivo de um sinistro pela Emissora, de acordo
com os termos e condições estabelecidos na Apólice de Seguro, a Seguradora terá o
prazo de até 30 (trinta) dias, para confirmar que pagará a indenização, integral ou
parcialmente, ou que não concorda com o pagamento da indenização ou com a quantia
relacionada a ela e as razões para tal entendimento, tendo em vista principalmente a

constatação pela Seguradora da ocorrência de uma das hipóteses de exclusão da
Apólice de seguro ou de riscos que não estão cobertos pela Apólice de seguro.

RISCOS RELACIONADOS AOS DIREITOS CREDITóRIOS DO AGRONEGóCIO

Execução dos Créditos do Agronegócio Adicionais

A cessão dos Créditos do Agronegócio está vinculada à entrega pela Cedente ao
Custodiante dos Documentos Comprobatórios.

Não obstante tal condição, o Agente de Cobrança Extrajudicial enviará: (1) em até 5
(cinco) oias Úteis imediatamente subsequentes à Data de Aquisição e do respectivo
pagamento do Valor de Cessão Adicional, a Notificação de Cessão e de Condições
Negociais para os Devedores; e (2) em até 30 (trinta) Dias Úteis antes no vencimento
de cada Direito Creditório do Agronegócio, o arquivo remessa para o Prestador de
Serviços de Cobrança, para que este envie aos Devedores, os respectivos Boletos de
Cobrança.

Caso seja necessária a execução dos Créditos do Agronegócio Adicionais sem que
todavia tenha havido a entrega dos Documentos Comprobatórios, a execução dos
Direitos Creditórios do Agronegócio poderá ser prejudicada, o que poderá afetar
adversamente os Titulares de CRA.

Invalidade ou Ineficácia da Cessão dos Créditos do Agronegócio

A Emissora, o Agente Fiduciário e/ou os Coordenadores não são responsáveis pela
verificação, prévia ou posterior, das causas de invalidade ou ineficácia da cessão dos
Créditos do Agronegócio. A cessão dos Créditos do Agronegócio pela Cedente pode ser
invalidada ou tornada ineficaz após sua aquisição pela Emissora, impactando
negativamente a rentabilidade dos Titulares de CR/A, caso configurada: (i) fraude
contra credores, se, no momento da cessão, conforme disposto na legislação em vigor,
a Cedente estiver insolvente ou, se em razão da cessão, passar a esse estado; (ii)
fraude à execução, caso (a) quando da cessão, a cedente seja sujeito passivo de
demanda judicial capaz de reduzi-la à insolvência; ou (b) sobre os Créditos do
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Agronegócio cedidos à Emissora penda, na data de aquisição, demanda judicial

fundada em direito real; (iii) fraude à execução fiscal, se a Cedente, quando da

celebração da cessão de créditos, sendo sujeito passivo de débito para com a Fazenda

Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, não dispuser de

bens para total pagamento da dívida fiscal; ou (iv) caso o respectivo Crédito do

Agronegócio já se encontre vinculado a outros negócios jurídicos, inclusive por meio
da constituição de garantias reais.

Risco relacionado à custódia dos Documentos comprobatórios e dos
Documentos Adicionais

A custódia e a guarda dos Documentos Comprobatórios é de responsabilidade do
Custodiante e dos Documentos Adicionais de responsabilidade da Cedente. Não há

como assegurar que o Custodiante atuará de acordo com a regulamentação aplicável
e com o Contrato de Agente Escriturador e Custodiante, celebrado para regular sua
prestação de serviços. Também não é possível assegurar que a Emissora obterá
tempestivamente os Documentos Comprobatórios e os Documentos Adicionais para

eventual instrução processual ou para sua utilização pelos Agentes de Cobrança
Extrajudicial ou Agente de Cobrança Judicial. Eventuais dificuldades na comprovação
da existência, da validade e da eficácia dos Créditos do Agronegócio ou da inexistência
de vícios ou defeitos eventualmente alegados pelos Devedores poderá trazer
problemas na cobranç e recuperação dos valores inadimplidos e acarretar em perdas
para os Titulares de CRA.

Risco de emissão dos Botetos de Cobrança e inexistência de notificação aos
Devedores

Os Devedores poderão não ser corretamente notificados da cessão dos Direitos
Creditórios do Agronegócio, o que pode levar à ineficácia dessa cessão em face dos
respectivos Devedores. O Prestador de Serviços de Cobrança e o Agente de Cobrança
Extrajudicial serão responsáveis pela emissão e envio dos Boletos de Cobrança aos
Devedores. Caso não haja a notificação aos Devedores ou problemas no envio de

Boletos de Cobrança, existe a possibilidade de os Devedores efetuarem o pagamento
dos valores devidos diretamente à Cedente, sem qualquer possibilidade de se exigir
um novo pagamento em seu favor da Emissora. Nesse caso, a Cedente deverá, na
qualidade de fiel depositária, nos termos do Contrato de Cessão, repassar à Emissora
os valores eventualmente recebidos, nos termos previstos no Contrato de Cessão. Não
há garantia de que tal repasse dos valores recebidos pela Cedente seja feito
tempestivamente ou mesmo que venha a ocorrer. Ademais, pode haver erros
operacionais e falhas nos procedimentos de cobrança. Qualquer ausência de
notificação ou interrupção ou falha na emissão e envio do Boleto de Cobrança poderá
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resultar no atraso do recebimento dos valores relativos aos Créditos do Agronegócio
na Conta Centralizadora, afetando adversa e negativamente os Titulares de CRA.

As Notas Fiscais Eletrônicas São Armazenadas no Website da Receita Federal

As Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela Cedente e armazenadas eletronicamente em
sistema próprio da Receita Federal, permanecem disponíveis para consulta no website
da Receita Federal pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Após transcorrido este
prazot a consulta a tais Notas Fiscais Eletrônicas será substituída pela prestação de

informações parciais que identifiquem a respectiva Nota Fiscal Eletrônica, sendo que
tais informações parciais ficarão disponíveis por prazo determinado estabelecido pela

Receita Federal. Assim, a Emissora poderá enfrentar dificuldades no exercício pleno
das prerrogativas decorrentes da titularidade dos Créditos do Agronegócio integrantes
de sua carteira.

Ríscos relacionados aos Agentes de Formalização e Cobranga

Os Agentes de Formalização e Cobrança são responsáveis por prestar serviços de
verificação da formalização da cessão e pela cobrança judicial e/ou extrajudicial dos
Direitos de Crédito Inadimplidos, observados os procedimentos e os critérios definidos
no Contrato de Formalização e Cobrança e no Contrato de Cessão. Não há como
assegurar que os Agentes de Formalização e Cobrança atuarão de acordo com o
disposto em tais contratos no âmbito da cobrança dos Créditos do Agronegócio
Inadimplidos, o que poderá acarretar em perdas para os Titulares de CRA.

Inadimplência dos Créditos do Agronegócio

A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da

emissão de CRA depende do pagamento, pelos Devedores, dos respectivos Créditos
do Agronegócio. Tais Créditos do Agronegócio correspondem ao direito de recebimento
dos valores devidos pelos Devedores em razão das Operações de Compra e Venda e
compreendem, além dos respectivos valores de principal, os juros e demais encargos
contratuais ou legais, bem como os respectivos acessórios. O Patrimônio Separado,
constituído em favor dos Titulares de CRA, não conta com qualquer garantia ou

coobrigação da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares
de CRA dos montantes devidos dependerá do adimplemento dos Créditos do
Agronegócio em tempo hábil para o pagamento dos valores devidos aos Titulares de
CRA. Portanto, a ocorrência de eventos que afetem a situação econômico-financeira
dos Devedores poderá afetar negativamente a capacidade do Patrimônio Separado de
suportar as suas obrigações estabelecidas no Termo de Securitização.
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Risco de originação e formalização dos Créditos do Agrcnegócio

Problemas na originação e na formalização dos Créditos do Agronegócio podem ensejar
o inadimplemento dos Créditos do Agronegócio, além da contestação de sua regular
constituição por terceiros ou pela própria Cedente, causando prejuízos aos Titulares
de CM.

Ausência de Garantia de Pagamento ou de Coobrigação na Cessão de Créditos
do Agronegócio da Cedente

A cessão à Emissora de Créditos do Agronegócio será realizada sem direito de regresso
contra ou coobrigação da Cedente ou de qualquer outra Pessoa. A Emissora, os
Coordenadores, a Cedente e/ou sua controladora ou sociedades sob controle comum
não respondem pela solvência dos Devedores, pelo pagamento dos Créditos do
Agronegócio ou por sua existência, certeza, autenticidade, correta formalização e/ou
liquidez.

Riscos Decorrentes dos Critérios Adotados pela Cedente para Concessão de
Crédito

A Cedente somente poderá ceder à Emissora Direitos Creditórios do Agronegócio
constituídos de acordo com a política de concessão de crédito da Cedente e que
atendam aos Critérios de Elegibilidade. A solvência dosDevedores e/ou da Cedente
pode ser influenciada pelo cenário macroeconômico e pela situação econômico-
financeira dos Devedores na Data de Vencimento ou no pagamento antecipado dos
Créditos do Agronegócio (quando aplicável). Ademais, a política de concessão de
crédito pode (i) ser alterada de tempos em tempos, a exclusivo critério da Cedente,
conforme descrito no item a seguir, ou (ii) eventualmente conter alguma inconsistência
ou imprecisão. Não é possível assegurar que não haverá fraudes, erros ou falhas no
processo de análise da Cedente para a concessão de crédito aos Devedores, sendo que
tais situações podem ensejar o inadimplemento dos Créditos do Agronegócio,
causando prejuízos ao Patrimônio Separado. Dessa forma, a observância da Política
de Concessão de Crédito não constitui garantia de adimplência dos Devedores e/ou da

Cedente.

Modificações à Política de Concessão de Crédito e à Política de Cobrança
A Cedente poderá, a qualquer tempo e agindo unilateralmente, proceder a alterações
aos termos e às condições da política de concessão de crédito e/ou da política de

cobrança sem a necessidade de aprovação prévia da Emissora. Dessa forma,
dependendo de seu conteúdo e extensão, as modificações acima referidas poderão
afetar negativamente (a) os direitos e as prerrogativas dos Créditos do Agronegócio
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estabelecidos ao tempo de sua cessão à Emissora; e, consequentemente, (b) a boa

ordem financeira, operacional ou legal do programa de securitização.

Alguns Documentos Comprobatórios não são Títulos Executivos Extrajudiciais

Alguns do Documentos Comprobatórios não são títulos executivos extrajudiciais, e,
portanto, a cobrança judicial dos Créditos do Agronegócio Inadimplidos não poderá

beneficiar-se da celeridade de um processo de execução, ficando ressalvada a cobrança
pelas vias ordinárias, por meio da propositura de ação de cobranç ou ação monitória, por

exemplo. A cobrança judicial dos Créditos do Agronegócio, por via não executiva,
normalmente é mais demorada do que uma ação executiva. A cobrança por via ordinária
e/ou monitória impõe ao credor a obrigação de obter, em caráter definitivo, um título
executivo reconhecendo a existência do crédito e seu inadimplemento, para que tenha
início a fase de execução de sentença. A demora na cobrança pelas vias ordinárias acarreta
o risco de o Devedor de Créditos do Agronegócio Inadimplidos, não mais possuir
patrimônio suficiente para honrar suas obrigações à época em que o processo de cobrança
for concluído. Para a propositura de demanda de cobrança e/ou monitória, poderão ser
necessários documentos e informações adicionais que deverão ser fornecidos pela

Cedente à época, os quais, caso não apresentados ou apresentados extemporaneamente,
poderão obstar ou prejudicar a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos do
Agronegócio Inadi mplidos.

RISCOS RELACIONADOS À EMISSORA

Manutenção do registro de companhia abefta

A atuação da Emissora como securitizadora de créditos do agronegócio e imobiliários
por meio da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio e certificados de

recebíveis imobiliários depende da manutenção de seu registro de companhia aberta
junto à CVM e das respectivas autorizações societárias. Caso a Emissora não atenda
aos requisitos exigidos pela CVM em relação às companhias abertas, sua autorização
poderá ser suspensa ou mesmo cancelada, afetando assim a emissão dos CRA.

Limitação da responsbilidade da Emissora e o patrimônio separado

A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio e imobiliários,
tendo como objeto social a aquisição e securitização de quaisquer direitos creditórios
do agronegócio e créditos imobiliários passíveis de securitização por meio da emissão
de certificados de recebíveis do agronegócio e certificados de recebíveis imobiliários,
nos termos das Leis Ll.O76 e 9.514, cujos patrimônios são administrados
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separadamente. O patrimônio separado de cada emissão tem como principal fonte de

recursos os respectivos créditos do agronegócio ou imobiliários e suas garantias,

Desta forma, qualquer atraso ou falta de pagamento, à Emissora, dos créditos do

agronegócio por parte dos devedores ou coobrigados, poderá afetar negativamente a

capacidade da Emissora de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares de

certificados de recebíveis do agronegócio, tendo em vista, inclusive, o fato de que, nas

operações de que participa, o patrimônio da Emissora não responde, de acordo com

os respectivos termos de securitização, pela solvência dos devedores ou coobrigados.

Portanto, a responsabilidade da Emissora se limita ao que dispõe o parágrafo único do

artigo L2, da Lei 9.514, em que se estipula que a totalidade do patrimônio da Emissora
(e não o patrimônio separado) responderá pelos prejuízos que esta causar por

descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou

administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do patrimônio separado.

O patrimônio líquido da Emissora, de Rg L59.O44,5L, em 30 de junho de 2016, é

inferior ao Valor Total da Oferta Restrita, e não há garantias de que a Emissora disporá
de recursos ou bens suficientes para efetuar pagamentos decorrentes da

responsabilidade acima indicada, conforme previsto no artigo L2, da Lei 9.514.

Adicionalmente, nos termos do parágrafo único do artigo 12 da Lei 9.5L4, a totalidade
do patrimônio da Emissora responderá pelos prejuízos que esta causar por

descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência ou

administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do patrimônio separado,
O patrimônio líquido da Emissora, de Rg R$159.000,00, em 30 de junho de 2016, é
inferior ao Valor Total da Oferta Restrita, o que poderá afetar negativamente a

capacidade da Emissora de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares de

CRA.

Não aquisição de créditos do agronegócio

A aquisição de créditos de terceiros para a realização de operações de securitização é

fundamental para manutenção e desenvolvimento das atividades da Emissora. A falta
de capacidade de investimento na aquisição de novos créditos ou da aquisição em

condições favoráveis pode prejudicar sua situação econômico-financeira da Emissora

e seus resultados operacionais, podendo causar efeitos adversos na administração e

gestão do Patrimônio Separado.

Prestadores de serviços dos CRA
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A Emissora contratou diversos prestadores de serviços terceirizados para a realização

de atividades no âmbito da Oferta Restrita. Caso qualquer desses prestadores de

serviços aumentem significantemente seus preços ou não prestem serviços com a
qualidade esperada pela Emissora, poderá ser necessária a substituição do prestador

de serviço, o que poderia afetar adversa e negativamente os CRA, a Emissora ou até

mesmo criar eventuais ônus adicionais ao Patrimônio Separado.

A Administração da Emissora e a existência de uma equipe qualificada

A perda de pessoas qualificadas e a eventual incapacidade da Emissora de atrair e

manter uma equipe especializada, com vasto conhecimento técnico na securitização

de recebíveis do agronegócio e imobiliários, poderá ter efeito adverso relevante sobre

as atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora, afetando sua

capacidade de gerar resultados, o que poderá impactar suas atividades de

administração e gestão do Patrimônio Separado e afetar negativamente a capacidade

da Emissora de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares de CRA.

Riscos associados à guarda física dos Documentos Comprcbatórios
A Emissora contratará o Custodiante para a guarda física dos Documentos

Comprobatórios que evidenciam a existência dos Direitos Creditórios do Agronegócio.

Não há como assegurar que o Custodiante atuará de acordo com os termos em que

foi contratado, o que poderá acarretar efeitos materiais adversos para os Titulares de

CRA. O Custodiante tem obrigação de permitir à Emissora livre acesso a essa

documentação, sendo que, se por qualquer motivo, o Custodiante não cumprir tal
obrigação, poderá ser prejudicada a verificação da regularidade da referida

documentação.

A Emissora poderá estar sujeita à falência, recuperação judicÍal ou
e»«trajudicial

Ao longo do prazo de duração dos CRA, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de

falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, eventuais contingências

da Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais
créditos do agronegócio, principalmente em razão da falta de jurisprudência em nosso

país sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio, o que poderá afetar
negativamente a capacidade da Emissora de honrar as obrigações assumidas junto
aos Titulares de CM.
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