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SECCIONAL da CRNW 510 | Bloco A | Sunset Noroeste 

Imprevisibilidade acarreta 
atraso na reta final  
Embora havíamos informado que as obras seriam 
concluídas em 30/11, lamentamos informar que elas 
sofrerão um atraso. Isso porque as chapas que com-
põem o vidro especial da fachada, apesar de todos os 
nossos esforços, infelizmente serão entreguem fora 
do prazo contratual. A especificação do projeto pre-
vê um vidro de alto desempenho e especial qualida-
de técnica, havendo um único fornecedor em todo o 
Brasil. O melhor cenário é que tais chapas estejam no 
canteiro de obras apenas em meados de dezembro. Após isso, deverá ainda ocorrer a fixação dos 
vidros, a montagem dos brises e, por fim, a acoplagem das chapas de alumínio composto (acm). 
Pedimos desculpas a cada cooperado pelo atraso, ao passo que rogamos a compreensão de todos 
pelo imprevisto, completamente alheio à nossa vontade.  

Contudo, precisamos encarar os percalços sempre pelo lado positivo. Enquanto aguardamos as 
chapas de vidro, aproveitaremos para fazer os ajustes finais. Um dos principais ajustes se refere à 
instalação da solução completa de segurança predial e automação. Conforme já tivemos a oportu-
nidade de informar, para maior comodidade e segurança dos cooperados, e tendo em vista a eco-
nomia realizada durante a obra, optamos por ofertar desde já uma solução completa quanto a 
essa questão. Isso evitará gastos extras pós-obra com remendos, além da repintura de áreas. O 
sistema instalado contará com: a) sistema de prevenção de vazamento de gás, em todas as unida-
des residenciais; b) subsistemas de água potável, servida e pluvial; quadros de bombas hidrantes, 
de bombas sprinklers e de pressurização de escadas; iluminação da área comum; porta de emer-
gência dos pilotis; máquinas (coberturas); e subsolos; c) terminais biométricos com leitura de digi-
tal e cartão de proximidade para as portarias sociais dos pilotis e para o bicicletário do segundo 
subsolo; e supervisão de áreas de circulação do empreendimento por meio de 52 câmeras. Consul-
te nosso informativo anterior para conhecer em detalhes todas as especificações.  

Assim, o novo cenário é de que a entrega da obra já contará com uma solução completa de segu-
rança predial e automação. A previsão de que faríamos um churrasco de entrega da obra em 1/12 
fica portanto adiada para o início do ano que vem, ficando a data anteriormente informada alte-
rada para que seja realizada uma visita técnica guiada. Na ocasião, faremos a apresentação de 
uma grande profissional da área de decoração de interiores, Christina Praddo, que já esteve na 
obra fazendo diversas pesquisas, e pretende apresentar soluções distintas, com várias opções, 

Detalhe das placas de energia solar da cobertura



para cada planta. Embora ela seja uma profissional experiente e requisitada para a preparação de 
apartamentos decorados por parte de grandes construtoras, ela entendeu nossa proposta de re-
dução de custos, de modo que pretende apresentar um orçamento compatível com os já apresen-
tados pelos outros escritórios.  

 Anote em sua agenda: em 1/12 (sábado) 

• Às 9h00 – Apresentação de solução de Christina Praddo para arquitetura de interiores. 

• A partir de 10h00 – Visita guiada à obra.  

Providenciada programação visual do empreendimento. Todas as placas 
de identificação interna do empreendimento já foram encomendadas (nú-
meros dos apartamentos e demais informações). A identificação externa do 
edifício será objeto de atenção especial, de modo que os motoristas pos-
sam localizar facilmente o imóvel. Também os transeuntes que estejam 
circulando pela galeria das lojas precisam saber com facilidade em que edi-
fício se encontram. No que se refere à denominação do empreendimento, 
após detida análise, optamos por adicionar “Noroeste” ao nome, o qual 
ficará sendo, portanto, “Sunset Noroeste”. Isso porque, em Brasília, às ve-
zes as pessoas se confundem com o bairro, eis que há uma quadra 510 em cada setor. Assim, para 
que não reste dúvida, ao efetuar o endereçamento, ficará indubitável que estaremos nos referin-
do ao Setor Noroeste: CRNW 510 | Bloco A | Ed. Sunset Noroeste.  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES Término da obra (previsão): Fevereiro/2019 

INCC para a prestação de 
Novembro: 0,31% 

Fundo de obra (em 31/10):  
R$ 1.978.637,91 em CDBs da Caixa 

Percentual de obra já 
concluído: 95,0% 

 

CRONOGRAMA ATUALIZADO 

Meses Ações 

Dezembro Em 1/12, visita técnica combinada com apresentação de escritório de 
arquitetura. Emissão do alvará de construção atualizado. Emissão dos contratos 
de concessão de área pública atualizados.  

Em 2019  

Janeiro e Fevereiro Conclusão das obras. Churrasco de confraternização pela entrega das obras. 
Registro da incorporação no cartório.  

Março e Abril Processo de chamamento dos cooperados e ajustes técnicos nas unidades 
(conclusão do ato de entrega das unidades por parte da construtora). 
Escrituração das unidades. Constituição informal do condomínio e eleição do 
síndico e demais cargos.  

Maio e Junho Estimativa para a emissão da certidão de habite-se. 

Julho e Agosto Averbação do habite-se no cartório. Regularização jurídica do condomínio, com 
posse oficial dos eleitos. Chamamento de cada cooperado para vistoria final de 
sua unidade, com entrega das chaves por parte da Cooperativa (somente nesse 
momento será possível o acesso às unidades para realizar instalações).  

Cooperativa pretende lançar imóvel com apartamentos de 2 quartos. São boas as perspectivas 
para o mercado imobiliário de Brasília. O Brasil respira um momento de otimismo econômico. 
Estamos planejando lançar um edifício somente com apartamentos de 2 quartos e com baixa 
metragem, na faixa de 75 m2. Estamos ultimando os estudos para que o valor final (com tudo 
considerado, exceto eventuais custos financeiros) fique abaixo de R$ 8 mil o m2, de modo a 
assegurar uma vantajosidade de pelos menos 25% a favor do cooperado. A expectativa é que as 
licitações da Terracap sejam normalizadas após a posse do novo Governo.  


