
 
 

COOPERATIVA HABITACIONAL DOS AUDITORES E SERVIDORES 
FEDERAIS LTDA 
COOPHAF 
  
SECCIONAL I – CRNW 510 Bloco A Lotes 2 e 3 

  
INFORMATIVO nº 6  
Brasília, 31 de agosto de 2012 
  
Prezados cooperados, seguem os últimos informes sobre o nosso empreendimento. 

PENDÊNCIAS QUANTO À HOMOLOGAÇÃO E À ESCRITUAÇÃO 

1. Noticiamos no último informativo que foi homologada a licitação referente à primeira projeção 
(Licitação 4/2012), de modo que efetuamos o pagamento da complementação da entrada em favor 
da Terracap (no valor de R$ 1.103.725,00), conforme comprovante bancário já publicado. A 
expectativa era a de que, na presente data, já estivéssemos a ponto de lavrarmos a escritura 
pública em nome da Cooperativa, conforme prevê o Edital. 

2. Contudo, as coisas não são simples como poderiam ser. Após uma romaria pelos corredores e 
núcleos da Terracap, verificamos que aquela empresa pública ainda estava aguardando a emissão 
de certidões negativas de ônus por parte da Secretaria da Fazenda, de modo que enfim fosse 
possível o registro da escritura. Na manhã de ontem (quinta-feira), enfim tivemos notícia de que a 
minuta da escritura havia sido enviada para o cartório. A previsão é de que tudo se resolva no 
decorrer da próxima semana. Seja como for, cabe registrar o ótimo atendimento que os servidores 
da Terracap têm prestado à nossa persistente e por vezes insistente equipe. 

3. Enquanto isso, a homologação da Licitação 6/2012, referente à segunda projeção, segue 
pendente. Esperávamos que esse procedimento ocorresse de modo mais célere, já que a Terracap 
tem modificado suas rotinas. Essa expectativa não se confirmou, contudo. Seja como for, 
esperamos que até o final desta semana ocorra a referida homologação.  

4. Ante o exposto, adiamos a cobrança da primeira prestação, via boleto, de 05/09 
para 25/09, para todos os cooperados. A partir daí, os boletos deverão ser pagos no dia 25 de cada 
mês, sempre nos valores de R$ 2.736,59 (kit) e de R$ 12.314,67 (loja), respectivamente, até que 
ocorra a individualização das unidades. 

PRIMEIRA REUNIÃO COM O ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA 

5.  Em 09/08 tivemos a primeira reunião com o nosso escritório de arquitetura, Estrela Arquitetura. 
Compareceram os seguintes cooperados, aos quais agradecemos a importante colaboração: 
Rosângela Noblat, Marília do Bé Nascentes, Romildo Teixeira, Sebastião Moreira e Yulo Sasaki. Esse 
grupo é composto tanto de adquirentes de kits como de lojas, e também de arquitetas, pessoas 
com experiência na área de obras e cooperados que se voluntariaram desde o início. O grupo 
chegou a alguns primeiros pontos de consenso, quais sejam: a) as lojas devem contemplar a maior 
área de vitrine possível, respeitada a modulação que melhor otimize o tamanho das kits; b) a maior 
parte das kits deverá ter entre 29 e 32 m2, pois essa é a metragem que melhor traz resultados do 
ponto de vista custo-benefício; c) serão previstas kits maiores para aqueles que têm interesse em 
tais; e d) as torres de acesso, que estão configuradas em dois pontos da planta, deverão ser 
unificadas, de modo a otimizar o projeto. 

6. Analisando detidamente a planta baixa de nossa quadra, pudemos verificar que há previsão de 
um único acesso de garagem para todo o conjunto de 5 projeções, o que reforça a ideia de que os 
subsolos poderão ser unificados. Essa é uma possibilidade com a qual trabalharemos junto aos 
proprietários das projeções vizinhas, seja para otimizar custos, seja em prol de melhorias do 
projeto arquitetônico. Estamos estudando o melhor momento para novamente entrar em contato 
com eles. 

7. Aproveitamos para informar que no Informativo anterior foi disponibilizada, por engano, 
configuração em que constam 18 lojas, quando na verdade estão previstas 14 lojas, em função de 
alterações no estudo prévio. Tendo em vista que o projeto vai passar por aperfeiçoamentos 
substanciais, deixaremos de enviar a versão correta que dispomos.  



 
 

 

 

 

 

8. Foi debatida também a questão do melhor momento para individualizar as unidades. A 
individualização tem a vantagem de fixar o valor que de fato cada cooperado terá que pagar ao 
longo do empreendimento, o que representa maior previsibilidade para todos. Por outro lado, o 
ideal é que a individualização ocorra após a aprovação da arquitetura legal do empreendimento. 
Isso porque o projeto pode sofrer significativas alterações entre esses dois momentos, podendo 
causar distorções financeiras quanto às escolhas feitas. Informamos que ainda estamos estudando 
essa questão. 

ABERTURA DE NOVA CONTA E PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA 

9. Havíamos noticiado que estávamos providenciando abertura de conta no Citibank, em função de 
esta instituição supostamente oferecer um melhor relacionamento com clientes pessoa jurídica. 
Contudo, após análise comparativa, e tendo em vista o contexto em que nos inserimos (âmbito 
habitacional), acabamos optando pela abertura de conta na Caixa Econômica Federal (agência 
3920, conta 53-6). Ficamos também muito otimistas com a exposição referente à obtenção de 
melhores taxas de remuneração do saldo disponível. Manteremos, contudo, a conta no Santander, 
mas apenas para gestão das taxas administrativas. Assim, as taxas administrativas e os aportes dos 
cooperados serão movimentados em contas apartadas – respectivamente no Santander e na Caixa, 
conforme dissemos.  
10. Aproveitamos o ensejo para apresentar uma prestação de contas “amigável”, diferente daquela 
realizada pelos contabilistas que, por precisar observar as normas da legislação que regem a 
espécie, acaba se tornando um pouco confusa para não contabilistas. Acompanhe (situação em 
26/08): 

Valores (R$) Histórico 

3.137.964,39 Aportes efetuados pelos cooperados 

1.761.275,00 Valores já repassados à Terracap (caução e complementação da 
entrada da 1ª projeção e caução da 2ª projeção) 

156.898,22 Taxa de administração (5%) 

1.219.791,17 Saldo atual 
  

Valores (R$) Movimentações Futuras    

248.417,76 Aportes a serem efetuados pelos cooperados (cheques em poder da 
Cooperativa, bem como valores a serem transferidos) 

1.116.325,00 Valores a serem repassados à Terracap (complementação da entrada 
da 2ª projeção) 

12.420,89 Taxa de administração a ser apropriada (5%) 

339.463,04 Saldo previsto (após segunda homologação) 

287.760,00 Despesas com imposto de transmissão - ITBI (2% sobre valor total dos 
terrenos) 

5.000,00 Despesas cartorárias (estimativa) 

46.703,04 Saldo previsto (após escrituração) 

11. Observamos que excluímos dessa prestação de contas simplificada os valores referentes à Taxa 
de Adesão, idealizada para remunerar os parceiros que viabilizaram os investimentos iniciais da 
Cooperativa, e que por esse motivo são tratados à parte. Por força de contrato, tais valores serão 
gradualmente repassados a esses parceiros. 



 
 

 

 

 

SALA DISPONÍVEL 

12. Informamos que já está pronta para atender cada um dos cooperados nossa nova sede, 
localizada na SEPS 705/905, Bloco A, Ed. Santa Cruz, Sala 239. Estamos sempre à disposição de cada 
cooperado para atendimento individualizado, desde que mediante agendamento prévio. Seja 
sempre bem-vindo, venha tomar um café conosco! 

13. Algumas pessoas têm nos questionado sobre nosso site. Aproveitamos para informar que já 
estamos realizando algumas reuniões para definição dos parâmetros de desenvolvimento dessa 
importante ferramenta de informação e relacionamento.  

NOVO EMPREENDIMENTO 

14. Conforme já divulgamos, reiteramos que firmamos parceria com os empreendedores de um 
condomínio horizontal no Jardim Botânico, para aquisição de 30 lotes residenciais, escriturados e 
dotados de toda a infraestrutura necessária para imediata construção, com desconto de 30% em 
relação às tabelas normalmente praticadas. O desconto é condicionado ao fechamento de grupo 
com o quantitativo indicado. Quem desejar saber maiores informações, basta ligar para a nossa 
equipe. 

DATA PREVISTA PARA O PRÓXIMO INFORMATIVO: 15/09. 
FALE CONOSCO: 9136-1112, 9110-5000 e 9144-3552. 

Atenciosamente, 

DARIO FAVA CORSATTO 

Presidente 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


