
 

SEPS 705/905, Bloco A, Ed. Santa Cruz, Sala 239 
 atendimento@coophaf.org.br 

Fale conosco: 9110-5000  
Fale com o Presidente: 9144-3552 

INFORMATIVO nº 26  
Brasília, Fevereiro de 2014 

 
  

 

 

SECCIONAL da CRNW 510 | Bloco A | Lotes 2 e 3 

Definidas as regras para a individualização, sem aumento do preço médio 
O ano começou com muito trabalho para a equipe da Cooperativa. Após extensa análise, que con-
tou com a colaboração de especialistas do mercado imobiliário, a Diretoria concluiu todos os cál-
culos para proceder à individualização das unidades. Esta é uma edição especial, com 9 páginas, 
que trata de todos os detalhes da individualização. Leia atentamente toas as informações.  

Antes de tratarmos desse assunto, porém, informamos que nosso projeto arquitetônico, que fora 
enviado para a Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos (DIAAP), na Coordenadoria das Cida-
des, já está sob análise. Foram discriminadas 28 exigências, as quais já foram atendidas pelo nosso 
arquiteto e, até o fechamento dessa edição, estavam prestes a serem encaminhadas à Administra-
ção de Brasília. Seguem algumas das exigências solicitadas: a) apresentar cálculo do tráfego de 
elevadores; b) garantir o acesso das pessoas com deficiência a todos os pavimentos da edificação; 
c) garantir acessos independentes ao estacionamento das lojas e à garagem residencial; d) apre-
sentar consultas às concessionárias de serviços públicos que trabalham com redes de infraestrutu-
ra subterrânea quanto à interferência do poço inglês a ser implantado em área pública. Estamos 
acompanhando de perto o processo para obter a agilidade possível, e informamos que estamos 
dentro do cronograma originalmente previsto.  

Voltando à questão da indi-
vidualização, neste mês es-
tamos publicando o valor por 
unidade, conforme a prática 
do mercado (andar alto x 
baixo, nascente x poente, 
vista para a rua x vista para o 
pátio interno). Embora este-
jamos dentro de nosso cro-
nograma inicial de, nos pri-
meiros 30 meses, formar 
poupança, aprovar o projeto 
e obter o alvará de constru-
ção, para construir nos 30 
meses seguintes, não podemos esperar mais pela individualização. O problema é que estamos 
praticando um preço médio por unidade, e caso algum cooperado opte por uma unidade de maior 
área, por exemplo, voltada para o nascente e para a rua, e de andar alto, a diferença a ser com-
pensada acabaria ficando expressiva se a individualização demorasse mais. Assim, estabelecemos 
que, atingido 1/3 das mensalidades totais – vigésima prestação, portanto, o que deverá ocorrer 



em abril –, o cooperado já deverá saber, para sua própria segurança financeira, que valores de-
sembolsará nos 2/3 dos pagamentos remanescentes. 

Havíamos anunciado que o preço médio pago pelo metro quadrado precisaria ser revisto, pois 
existem pendências que ficaram para trás e precisariam ser resolvidas, atinentes ao custo final do 
empreendimento – referem-se à construção de um terceiro subsolo e à diferença entre o cálculo 
da área útil utilizada para rateio do custo total e a área que afinal prevaleceu. O valor do empre-
endimento deveria, portanto, ser rateado pelos adquirentes da área privativa total, calculada ini-
cialmente em 5.470,96 m2. Contudo, conforme noticiamos amplamente, a área privativa total foi 
reduzida em 222 m2, devido a ajustes no projeto, de modo que contamos agora com 5.248,96 m2. 
Ou seja, temos um mesmo valor total para ser rateado por uma área privativa menor, o que ne-
cessariamente implica um aumento no custo médio do metro quadrado. Para compensar essa 
perda de área, o preço médio precisaria ser majorado em 4,23%. Contudo, a perda de área implica 
também uma redução no custo total do empreendimento, da ordem de 0,48% (embora a área seja 
1,98% menor, é necessário expurgar as parcelas que não sofrem esse impacto, como o terreno, 
impostos, elevadores etc). Assim, chegamos ao percentual de aumento no preço médio do metro 
quadrado: 3,75%. Esse aumento não leva em conta o acréscimo do terceiro subsolo, que é um 
custo significativo e para qual estamos buscando outras soluções.  

Contudo, atendendo às ponderações de alguns cooperados, e revendo as planilhas de custos, e 
considerando também o baixo índice de inadimplemento, a Diretoria decidiu não imputar qual-
quer custo adicional neste momento. Assim, a individualização será realizada com o mesmo valor 
médio do metro quadrado que vem sendo praticado para lojas e kits. Seguiremos trabalhando 
com a tentativa de otimizar custos na construção, e buscando outras soluções, especialmente 
quanto à construção do terceiro subsolo, como a venda de algumas sobras de vagas de garagem.   

O quadro abaixo resume o cálculo atualmente praticado pelo metro quadrado. As kits foram a-
nunciadas como tendo 29 m2, de modo que, após o reajuste de setembro de 2013, o metro qua-
drado passou a custar R$ 6.592,10. No caso das lojas, elas foram anunciadas com 78 m2 + mezani-
no. Se considerarmos apenas o valor do térreo, o metro quadrado da loja está custando R$ 
11.029,10. Contudo, evidentemente não podemos fazer esse cálculo; é necessário considerar o 
mezanino, que em diversas ocasiões anunciamos como tendo em média 40% da área do térreo. 
Assim, considerando o mezanino, chegaremos à metragem total média de 109,2 m2, o que signifi-
ca que a loja está saindo por R$ 7.877,93 o m2.  Note-se que não estamos fazendo diferenciação 
entre o valor do térreo e do mezanino, pois estamos fazendo um simples cálculo do custo de cada 
loja, e não um cálculo para detectar o valor de mercado. Como todas as lojas terão um mezanino 
de área aproximada, o cálculo do valor de mercado é irrelevante neste momento. O quadro abaixo 
resume todas essas informações:  

Cálculo atualizado do m2 Lojas Kits 

Entrada 98.632,50 21.918,33 

Prestações 1-12 (set/12-ago/13) 147.776,04 32.839,08 

Prestações 13-20 (set/13-abr/14)  102.310,24 22.735,60 

Subtotal 348.718,78 77.493,01 

Prestações 21-60  
(se não houvesse individualização) 

511.551,20 113.678,00 

Valor total 860.269,98 191.171,01 

Metragem média original 
78 m2 + mezanino (40%) 

= 109,2 m2 
29 m2 

Valor médio do m2 7.877,93 6.592,10 



Critérios utilizados para a diferenciação de valores. Antes de mais nada, é preciso ter em mente 
que adotamos a política da menor diferenciação possível. O cooperativismo pressupõe rateio de 
custos, e apenas as diferenciações realmente necessárias serão praticadas. O princípio básico apli-
cado é simples: em qualquer posição do sorteio, a vantajosidade deve ser a mesma para todos os 
cooperados. A relação com os preços praticados pelo mercado deve ser a mais próxima possível 
para todas as unidades (custo 30% abaixo do preço de mercado). Após a individualização das uni-
dades, é natural que os cooperados acabem intercambiando entre si as unidades.  

As lojas foram classificadas em 2 grupos, conforme a extensão da vitrine. Quanto maior a área da 
vitrine, maior a valorização da unidade comercial. Assim, as lojas foram agrupadas conforme as 
vitrines se aproximem de uma extensão de 6m (grupo A) ou de 4m (grupo B). As lojas do grupo A 
foram valorizadas em 5,00% em relação ao preço médio, e as lojas do grupo B foram desvaloriza-
das em 2,25% em relação ao preço médio. Nesse cenário, o preço médio fica preservado, pois 4 
lojas foram classificadas como do Grupo A e 9 lojas foram classificadas como do Grupo B. Outro 
critério que poderia ter sido utilizado seria a posição na via de menor movimento, voltada para a 
quadra residencial (situadas na face voltada para a W8), ou na via de maior movimento, e com 
estacionamento na frente (situadas na face voltada para a W9). Contudo, analistas de mercado 
consultados desaconselharam essa diferenciação, pois uma ou outra opção será mais apropriada 
para este ou aquele tipo de comércio. Em resumo, ficou assim: 

Grupo Valor m2 Variação 
 quanto ao 

preço médio 

Situação 

A 8.271,83 +5,0% Vitrine com metragem aproximada de 6m 

B 7.700,68 –2,25% Vitrine com metragem aproximada de 4m 

Muito importante observar que a área do mezanino para as lojas ficou maior do que havíamos 
previsto: 59,2% (em média), contra a previsão inicial de 40%. Assim, embora o preço médio das 
lojas esteja mantido, haverá um acréscimo correspondente de valor, em função do aumento da 
área do mezanino. Essa diferença ocorreu devido a uma mudança de interpretação na NGB que 
rege o setor, que prevê 40% de mezanino, devendo tal percentual ser interpretado em relação à 
área do lote como um todo, repercutindo em uma área maior para o mezanino.  

As unidades residenciais (kits) foram classificadas em 3 grupos, conforme a altura (andar alto ou 
baixo), a posição em relação à rua (externas ou internas) e a posição em relação ao sol (nascente 
ou poente). Entendeu-se que a presença de qualquer um dos seguintes fatores indicaria uma situ-
ação menos vantajosa: andar baixo (1º andar), vista interna, posição poente. No Grupo A, ficaram 
as kits sem qualquer dessas características; no Grupo B, ficaram as unidades residenciais com pre-
sença de uma dessas situações; e no Grupo C, foram agrupadas as kits com duas dessas caracterís-
ticas. Essa classificação comportou, contudo, uma exceção, referente às kits localizadas na parte 
interna do 1º andar; é que, nesse caso, não há distinção prática entre nascente e poente (em fun-
ção do ângulo de incidência da luz solar); além disso, essas kits comportam uma vantagem que as 
fazem ficar situadas no grupo B, ao invés de no Grupo C: é que elas contam com uma área de va-
randa descoberta (terraço), recurso que pode representar significativa comodidade aos morado-
res. Todos esses critérios foram discutidos com analistas de mercado.  

As unidades residenciais do Grupo A (comportando 2 alas) foram valorizadas em 7,5%, enquanto 
as unidades do Grupo C (que compreendem 3 alas) foram desvalorizadas em 5,0% em relação ao 
preço médio; já as kits do Grupo B, que são a grande maioria (7 alas), mantiveram-se no preço 
médio. Da mesma forma com o que ocorreu com as lojas, o preço médio foi preservado, pois as 
unidades do Grupo C representam 50% a mais do quantitativo de unidades do Grupo A, o que ex-
plica o desnível entre a valorização e desvalorização praticadas. Em resumo, temos o que se segue: 



Grupo Valor m2 Variação 
 quanto ao 

preço médio 

Alas 

A 7.086,51 +7,5% 2º andar, vista externa, nascente 
3º andar, vista externa, nascente 

B 6.592,10 – 1º andar, vista externa, nascente 
1º andar, vista interna, poente – com terraço 
1º andar, vista interna, nascente – com terraço 
2º andar, vista externa, poente 
3º andar, vista externa, poente 
2º andar, vista interna, nascente 
3º andar, vista interna, nascente 

C 6.262,50 –5,0% 1º andar, vista externa, poente 
2º andar, vista interna, poente 
3º andar, vista interna, poente 

 

Regras para a individualização. A Diretoria definiu algumas regras para o processo de individuali-
zação das unidades. Acompanhe atentamente:  
� Haverá sorteio separado para lojistas e adquirentes de unidades residenciais.  
� É necessário estar em dia com as prestações para participar do sorteio; não é razoável que co-

operados inadimplentes possam concorrer em condições de igualdade com aqueles que pagam 
suas prestações em dia. Os componentes da Diretoria não participarão do sorteio, de modo que 
escolherão por último. 

� Os adquirentes de duas ou mais unidades poderão escolher suas unidades em um mesmo mo-
mento, respeitada a ordem de escolha; nesse caso, concorrerão com número único no sorteio.  

� Será definido em assembleia uma data em que os cooperados serão convocados para escolher 
a unidade de seu interesse, de acordo com sua preferência e capacidade de pagamento. Essa 
escolha deverá ser realizada necessariamente na data decidida pela Assembleia, sob pena de 
perda da ordem de preferência. É permitida a escolha por procuração simples (não há necessi-
dade de registro em cartório). Além disso, aqueles que não puderem comparecer à reunião de 
escolha das unidades e preferirem não enviar procurador, poderão submeter uma relação de 
opções, indicando, em ordem de preferência, a quantidade de unidades correspondente ao 
número de escolha. Por exemplo, aquele que for contemplado no sorteio com o número 25, 
deverá entregar à COOPHAF relação das 25 primeiras opções (dica: a escolha por ala facilita es-
se processo). Essa relação deverá ser entregue pessoalmente e em duas vias à nossa gerente, 
Isaura Andrade, que assinará uma, a título de comprovante e ficará com a segunda. Não aceita-
remos relações enviadas por e-mail ou por qualquer outro instrumento.  

Próximos passos da individualização. Acompanhe abaixo os próximos passos no processo de indi-
vidualização. Fique atento ao calendário! Sua participação nesse processo é muito importante.  

Mês Ação 

Março 

Será realizada assembleia para: a) prestação de contas; b) escolha dos novos inte-
grantes do conselho fiscal; c) referendo da assembleia quanto aos cálculos e regras 
propostas pela Diretoria; d) definição da data em que será realizada a escolha das 
unidades; e) sorteio da ordem de escolha das unidades. 

Abril 

Reunião em que os cooperados serão convocados para escolher a unidade de seu 
interesse, de acordo com sua preferência e capacidade de pagamento. Essa escolha 
deverá ser realizada necessariamente na data decidida pela Assembleia, sob pena 
de perda da ordem de preferência. É permitida a escolha por procuração.    



Somente em MAIO entram em vigor os novos valores, individualizados por unidade. Importante 
observar que todos os cálculos e regras referentes à individualização são uma proposta da Direto-
ria. Essa proposta está sujeita a críticas e sugestões por parte dos cooperados, e deverá ser refe-
rendada pela Assembleia Geral da seccional para ter validade. Alertamos que essa assembleia 
deverá ocorrer na segunda quinzena de março.  

Confira nas páginas seguintes a relação completa das unidades comerciais e residenciais, com 
todos os valores discriminados. Caso você tenha qualquer dúvida quanto ao processo de indivi-
dualização, basta entrar em contato conosco, estamos à disposição para atendê-lo.  
 

 

INDIVIDUALIZAÇÃO POR UNIDADE 

Confira no quadro a seguir um esquematização das unidades residenciais, para auxiliar a decisão. Importan-
te observar que no 1º andar o vão de 4m é ocupado por um terraço descoberto.  

Via W8, nascente (voltada para a quadra residencial) 
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Via W9, poente (voltada para a área em que será construído espaço comercial da Odebrecht) 

No quadro a seguir, um esquematização das lojas, para auxiliar a decisão. Repare que as lojas 3, 9, 10 e 13 
têm maior tamanho de vitrine (em torno de 6 m), em comparação com as demais lojas (que têm 4m).  

Via W8, nascente (voltada para a quadra residencial) 
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Via W9, poente (voltada para a área em que será construído espaço comercial da Odebrecht) 



Nas planilhas a seguir, considere as seguintes observações importantes: (*) Saldo a pagar: desconta o 
valor que deveria ter sido saldado por todos os cooperados na vigésima prestação (abril de 2014), salvo 
eventual inadimplência ou atraso, sendo de R$ 348.718,80 para as lojas e de R$ 77.493,01 para as kits. (**) 
Área ponderada das kits: considera à metade a área do terraço descoberto (só existente nas unidades resi-
denciais do 1º andar com vista interna).   

UNIDADES COMERCIAIS 

Loja Ext. 
Vitrine 

Valor 
m2 

Área 
Térreo 

Área 
Mezan. 

% 
Mez/Tér. 

Área 
Total 

Valor do 
Imóvel 

Saldo 
a pagar* 

Valor 
Prest. 

Lojas voltadas para a W8 (voltada para a quadra residencial) 

1 4,29 7.700,68 71,52 44,00 61,5 115,52 889.582,55 540.863,77 13.521,59 

2 4,29 7.700,68 70,56 43,41 61,5 113,97 877.646,50 528.927,72 13.223,19 

3 5,79 8.271,83 79,04 41,94 53,1 120,98 1.000.725,99 652.007,21 16.300,18 

4 4,02 7.700,68 67,93 42,13 62,1 110,06 847.536,84 498.818,06 12.470,45 

5 4,02 7.700,68 66,34 40,76 61,4 107,10 824.742,83 476.024,05 11.900,60 

6 4,04 7.700,68 67,52 41,54 61,5 109,06 839.836,16 491.117,38 12.277,93 

Lojas voltadas para a W9 (voltada para a área em que será construído empreendimento da Odebrecht) 

7 4,39 7.700,68 71,52 44,01 61,5 115,53 889.659,56 540.940,78 13.523,52 

8 4,29 7.700,68 70,56 43,42 61,5 113,98 877.723,51 529.004,73 13.225,12 

9 5,87 8.271,83 81,87 44,63 54,5 126,50 1.046.386,50 697.667,72 17.441,69 

10 6,32 8.271,83 81,98 41,83 51,0 123,81 1.024.135,27 675.416,49 16.885,41 

11 4,02 7.700,68 66,24 40,76 61,5 107,00 823.972,76 475.253,98 11.881,35 

12 4,04 7.700,68 66,70 41,09 61,6 107,79 830.056,30 481.337,52 12.033,44 

13 5,87 8.271,83 83,27 47,59 57,2 130,86 1.082.451,67 733.732,89 18.343,32 

Nas próximas páginas, você pode verificar a individualização das unidades residenciais.  
Mas antes aproveite para conhecer nosso novo lançamento:    

 A COOPHAF está formando um 

novo grupo para apartamentos de 

2 quartos (compactos), kits e lojas, 

em imóvel misto no Noroeste.  

A localização é nobre: CLNW 4/5, 

entre as quadras 104 e 105. Esse 

terreno está reservado para a  

COOPHAF por um certo tempo, 

pelo arrematante dessa área. O 

projeto contempla 1 vaga na ga-

ragem para cada unidade. Confira 

maiores informações na tabela 

abaixo e em nosso site:  

http://www.coophaf.org.br.  
 

Tipo de Imóvel 
Área média 

prevista 

Vlr. mé-
dio  

do m2 

Valor total 
previsto 

Plano de pagamento 

Kits residenciais 32,5 m2 7.200 234.000 Entrada 46.800 + 60 x 3.120,00 

Aptos 2 qtos (compacto) 52,5 m2 7.000 367.500 Entrada 73.500 + 60 x 4.900,00 

Lojas 56,0 m2 12.250 686.000 Entrada 137.200 + 60 x 9.146,67 
 
 



 

 

UNIDADES RESIDENCIAIS DO 1º ANDAR 
 

Apto 
Valor 

m2 
Área 

interna 
Área 

terraço 
Área 

pond.** 
Custo  

imóvel 
Saldo a 
pagar* 

Valor 
Prest. 

1º andar, vista externa, nascente (Grupo B de preços) 

101 6.592,10 33,35 – 33,350 219.846,54 142.353,53 3.558,84 

103 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

105 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

107 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

109 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

111 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

113 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

115 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

117 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

119 6.592,10 33,35 – 33,350 219.846,54 142.353,53 3.558,84 

1º andar, vista interna, poente (Grupo B de preços) – com terraço  

102 6.592,10 33,53 7,54 37,300 245.885,33 168.392,32 4.209,81 

104 6.592,10 31,02 8,27 35,155 231.745,28 154.252,27 3.856,31 

106 6.592,10 30,45 8,30 34,600 228.086,66 150.593,65 3.764,84 

108 6.592,10 33,36 8,98 37,850 249.510,99 172.017,98 4.300,45 

110 6.592,10 32,07 7,73 35,935 236.887,11 159.394,10 3.984,85 

112 6.592,10 31,00 8,30 35,150 231.712,32 154.219,31 3.855,48 

114 6.592,10 30,57 8,20 34,670 228.548,11 151.055,10 3.776,38 

116 6.592,10 30,48 8,22 34,590 228.020,74 150.527,73 3.763,19 

118 6.592,10 33,18 8,23 37,295 245.852,37 168.359,36 4.208,98 

1º andar, vista externa, poente (Grupo C de preços) 

120 6.262,50 33,35 – 33,350 208.854,38 131.361,37 3.284,03 

122 6.262,50 31,95 – 31,950 200.086,88 122.593,87 3.064,85 

124 6.262,50 31,95 – 31,950 200.086,88 122.593,87 3.064,85 

126 6.262,50 31,95 – 31,950 200.086,88 122.593,87 3.064,85 

128 6.262,50 31,95 – 31,950 200.086,88 122.593,87 3.064,85 

130 6.262,50 31,95 – 31,950 200.086,88 122.593,87 3.064,85 

132 6.262,50 31,95 – 31,950 200.086,88 122.593,87 3.064,85 

134 6.262,50 31,95 – 31,950 200.086,88 122.593,87 3.064,85 

136 6.262,50 31,95 – 31,950 200.086,88 122.593,87 3.064,85 

138 6.262,50 33,35 – 33,350 208.854,38 131.361,37 3.284,03 

1º andar, vista interna, nascente (Grupo B de preços) – com terraço 

121 6.592,10 33,53 7,54 37,300 245.885,33 168.392,32 4.209,81 

123 6.592,10 31,02 8,27 35,155 231.745,28 154.252,27 3.856,31 

125 6.592,10 30,45 8,30 34,600 228.086,66 150.593,65 3.764,84 

127 6.592,10 33,36 8,98 37,850 249.510,99 172.017,98 4.300,45 

129 6.592,10 32,07 7,73 35,935 236.887,11 159.394,10 3.984,85 

131 6.592,10 31,00 8,30 35,150 231.712,32 154.219,31 3.855,48 

133 6.592,10 30,57 8,20 34,670 228.548,11 151.055,10 3.776,38 

135 6.592,10 30,48 8,22 34,590 228.020,74 150.527,73 3.763,19 

137 6.592,10 33,48 7,60 37,280 245.753,49 168.260,48 4.206,51 
 



UNIDADES RESIDENCIAIS DO 2º ANDAR 
 

Apto 
Valor 

m2 
Área 

interna 
Área 

terraço 
Área 

pond.* 
Custo  

imóvel 
Saldo a 
pagar** 

Valor 
Prest. 

2º andar, vista externa, nascente (Grupo A de preços) 

201 7.086,51 33,35 – 33,350 236.335,11 158.842,10 3.971,05 

203 7.086,51 31,95 – 31,950 226.413,99 148.920,98 3.723,02 

205 7.086,51 31,95 – 31,950 226.413,99 148.920,98 3.723,02 

207 7.086,51 31,95 – 31,950 226.413,99 148.920,98 3.723,02 

209 7.086,51 31,95 – 31,950 226.413,99 148.920,98 3.723,02 

211 7.086,51 31,95 – 31,950 226.413,99 148.920,98 3.723,02 

213 7.086,51 31,95 – 31,950 226.413,99 148.920,98 3.723,02 

215 7.086,51 31,95 – 31,950 226.413,99 148.920,98 3.723,02 

217 7.086,51 31,95 – 31,950 226.413,99 148.920,98 3.723,02 

219 7.086,51 33,35 – 33,350 236.335,11 158.842,10 3.971,05 

2º andar, vista interna, poente (Grupo C de preços) 

202 6.262,50 33,53 – 33,530 209.981,63 132.488,62 3.312,22 

204 6.262,50 31,02 – 31,020 194.262,75 116.769,74 2.919,24 

206 6.262,50 30,45 – 30,450 190.693,13 113.200,12 2.830,00 

208 6.262,50 33,36 – 33,360 208.917,00 131.423,99 3.285,60 

210 6.262,50 32,07 – 32,070 200.838,38 123.345,37 3.083,63 

212 6.262,50 31,00 – 31,000 194.137,50 116.644,49 2.916,11 

214 6.262,50 30,57 – 30,570 191.444,63 113.951,62 2.848,79 

216 6.262,50 30,48 – 30,480 190.881,00 113.387,99 2.834,70 

218 6.262,50 33,18 – 33,180 207.789,75 130.296,74 3.257,42 

2º andar, vista externa, poente (Grupo B de preços) 

220 6.592,10 33,35 – 33,350 219.846,54 142.353,53 3.558,84 

222 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

224 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

226 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

228 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

230 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

232 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

234 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

236 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

238 6.592,10 33,35 – 33,350 219.846,54 142.353,53 3.558,84 

2º andar, vista interna, nascente (Grupo B de preços) 

221 6.592,10 33,53 – 33,530 221.033,11 143.540,10 3.588,50 

223 6.592,10 31,02 – 31,020 204.486,94 126.993,93 3.174,85 

225 6.592,10 30,45 – 30,450 200.729,45 123.236,44 3.080,91 

227 6.592,10 33,36 – 33,360 219.912,46 142.419,45 3.560,49 

229 6.592,10 32,07 – 32,070 211.408,65 133.915,64 3.347,89 

231 6.592,10 31,00 – 31,000 204.355,10 126.862,09 3.171,55 

233 6.592,10 30,57 – 30,570 201.520,50 124.027,49 3.100,69 

235 6.592,10 30,48 – 30,480 200.927,21 123.434,20 3.085,85 

237 6.592,10 33,48 – 33,480 220.703,51 143.210,50 3.580,26 



UNIDADES RESIDENCIAIS DO 3º ANDAR 
 

Apto 
Valor 

m2 
Área 

interna 
Área 

terraço 
Área 

pond.* 
Custo  

imóvel 
Saldo a 
pagar** 

Valor 
Prest. 

3º andar, vista externa, nascente (Grupo A de preços) 

301 7.086,51 33,35 – 33,350 236.335,11 158.842,10 3.971,05 

303 7.086,51 31,95 – 31,950 226.413,99 148.920,98 3.723,02 

305 7.086,51 31,95 – 31,950 226.413,99 148.920,98 3.723,02 

307 7.086,51 31,95 – 31,950 226.413,99 148.920,98 3.723,02 

309 7.086,51 31,95 – 31,950 226.413,99 148.920,98 3.723,02 

311 7.086,51 31,95 – 31,950 226.413,99 148.920,98 3.723,02 

313 7.086,51 31,95 – 31,950 226.413,99 148.920,98 3.723,02 

315 7.086,51 31,95 – 31,950 226.413,99 148.920,98 3.723,02 

317 7.086,51 31,95 – 31,950 226.413,99 148.920,98 3.723,02 

319 7.086,51 33,35 – 33,350 236.335,11 158.842,10 3.971,05 

3º andar, vista interna, poente (Grupo C de preços) 

302 6.262,50 33,53 – 33,530 209.981,63 132.488,62 3.312,22 

304 6.262,50 31,02 – 31,020 194.262,75 116.769,74 2.919,24 

306 6.262,50 30,45 – 30,450 190.693,13 113.200,12 2.830,00 

308 6.262,50 33,36 – 33,360 208.917,00 131.423,99 3.285,60 

310 6.262,50 32,07 – 32,070 200.838,38 123.345,37 3.083,63 

312 6.262,50 31,00 – 31,000 194.137,50 116.644,49 2.916,11 

314 6.262,50 30,57 – 30,570 191.444,63 113.951,62 2.848,79 

316 6.262,50 30,48 – 30,480 190.881,00 113.387,99 2.834,70 

318 6.262,50 33,18 – 33,180 207.789,75 130.296,74 3.257,42 

3º andar, vista externa, poente (Grupo B de preços) 

320 6.592,10 33,35 – 33,350 219.846,54 142.353,53 3.558,84 

322 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

324 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

326 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

328 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

330 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

332 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

334 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

336 6.592,10 31,95 – 31,950 210.617,60 133.124,59 3.328,11 

338 6.592,10 33,35 – 33,350 219.846,54 142.353,53 3.558,84 

3º andar, vista interna, nascente (Grupo B de preços) 

321 6.592,10 33,53 – 33,530 221.033,11 143.540,10 3.588,50 

323 6.592,10 31,02 – 31,020 204.486,94 126.993,93 3.174,85 

325 6.592,10 30,45 – 30,450 200.729,45 123.236,44 3.080,91 

327 6.592,10 33,36 – 33,360 219.912,46 142.419,45 3.560,49 

329 6.592,10 32,07 – 32,070 211.408,65 133.915,64 3.347,89 

331 6.592,10 31,00 – 31,000 204.355,10 126.862,09 3.171,55 

333 6.592,10 30,57 – 30,570 201.520,50 124.027,49 3.100,69 

335 6.592,10 30,48 – 30,480 200.927,21 123.434,20 3.085,85 

337 6.592,10 33,48 – 33,480 220.703,51 143.210,50 3.580,26 
 


