
 

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 49  

Brasília, Maio de 2016 

 
  

 

 

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

���� Confira mensalmente os anexos publicados com o relato dos diversos trabalhos desenvolvidos pela Cooperativa. 

Conforme decidido em Assembleia, pagamentos serão 

retomados agora em maio e começa a vigorar a 

imposição de penalidades por atrasos  
Tendo em vista o bom nível das reservas da Cooperativa e a situação de aperto em se encontra-
vam diversos cooperados, face à crise econômica, a Diretoria julgou por bem, em Assembleia rea-
lizada em 22/2, propor a suspensão temporária dos pagamentos, de modo a permitir que todos 
pudessem se reorganizar no espaço de dois meses (março e abril), período considerado plausível 
para o início das obras. Na ocasião, muitos cooperados alegaram que a descontinuidade dos pa-
gamentos poderia levar alguns a encontrar dificuldades quando houvesse a retomada, colocando 
em risco a saúde financeira do empreendimento, e por esse motivo eram contra a medida. Colo-
cada em votação, a proposta de suspender os pagamentos por dois meses foi vitoriosa por aper-
tada margem (6 votos contra 5). Surpreendida pela posição dividida da Assembleia, a Diretoria 
avisou que medida semelhante não seria proposta novamente, a não ser em casos extremos, de 
modo que os pagamentos seriam retomados em maio, em qualquer cenário. Assim, em cumpri-
mento ao exposto na referida Assembleia, informamos que, a despeito de novo adiamento no 
início das obras (veja matéria seguinte), os pagamentos serão mesmo retomados neste mês.  

Cabe lembrar que foi proposta pela Diretoria e aprovada por unanimidade o estabelecimento de 
penalidades válidas a partir da retomada dos pagamentos, ou seja, a partir deste mês, como se-
gue, cobrada a partir do primeiro dia do mês subsequente à data do vencimento de cada boleto, 
sendo esta estabelecida como o último dia de cada mês: multa de 2% por atraso no pagamento e 
juros de 1% pro rata die (0,033% ao dia), tudo aplicado sobre o valor monetariamente corrigido 
pelo IGPM, e acrescido dos honorários cobrados por empresa especializada, em caso de aciona-
mento desta, o que poderá ser feito após atraso de mais 30 dias. Assim, o próximo boleto será 
emitido com a data de vencimento de 31/05, embora sejam emitidos logo no início do mês, po-
dendo assim ser pagos na data de preferência do cooperado ao longo de todo o mês; a partir de 
01/06, contudo, ocorrerá a incidência de multa, juros e correção monetária, conforme aprovado. 

Foi também proposta pela Diretoria e aprovada por unanimidade a aplicação da regra do Estatuto 
segundo a qual os cooperados que estiverem em atraso há mais de 90 dias, a partir de 
01/06/2016, e desconsiderando-se os meses de suspensão dos pagamentos (março e abril), pode-
rão ser excluídos do corpo de cooperados, ficando os valores pagos retidos até que sejam renego-
ciados com terceiros, devendo ainda a Cooperativa reter 10% dos valores pagos. Aproveitamos o 
ensejo para novamente conclamar os cooperados nessa situação para procurar a Diretoria para 
uma conversa em busca de soluções. 



���� Alvará de construção e atraso no início das obras.  Infelizmente, encontramos obstáculos in-
compreensíveis para a emissão do alvará de construção. Isso explica porque a maior parte das 
construtoras inicia as obras sem o referido alvará, mesmo sob o risco de sofrer pesadas multas, 
pois precisam entregar empreendimentos em prazo certo. O Estado apresenta-se extremamente 
moroso e depois arvora-se no direito de multar empresas que precisam honrar compromissos. 
Seja como for, como estamos bem próximos de obter o referido alvará, e temos desdobrado todos 
os esforços para agilizar o processo, julgamos mais prudente aguardar mais um pouco, até porque 
o processo de seleção da construtora acabou tomando mais tempo do que o previsto (veja maté-

ria seguinte), de modo que um adiamento do início das obras seria mesmo necessário. No mo-
mento, já realizamos o pagamento dos impostos necessários para que o cartório de imóveis pro-
ceda aos registros pertinentes. Após essa fase, enfim ocorrerá a expedição do alvará por parte da 
Coordenação de Aprovação de Projetos (CAP) do GDF.  

���� Processo de escolha da construtora. A Diretoria da Cooperativa envidou grandes esforços ao 
longo dos meses de março e abril no processo de escolha da construtora que realizará nossa obra. 
As construtoras convidadas tiveram que comprovar o atendimento de diversos requisitos, já divul-
gados nos Informativos anteriores. As seguintes construtoras foram classificadas nessa fase: GCE, 
Faenge Engenharia, MTD Engenharia, Vega Construtora e Vilela & Carvalho. Algumas empresas 
decidiram não enviar proposta ou não cumpriram os requisitos mínimos. Solicitamos, ainda, que a 
proposta de cada construtora contemplasse um ou ambos os modos comumente praticados pelo 
mercado: por empreitada global e pelo regime de administração. O primeiro modelo mostrou-se 
inviável, pois os valores apresentados foram muito altos. Isso ocorre porque as construtoras cos-
tumam embutir uma alta taxa de risco para se proteger de imprevistos. Concentramo-nos, então, 
no segundo modelo, e ficamos surpresos ao constatar que os orçamentos apresentados pelas 
construtoras diferiam bastante entre si, ou seja, para um mesmo objeto a ser executado, os pre-
ços variavam muito. É claro que o método de trabalho de cada construtora poderia influir nessa 
variação, mas, de qualquer forma, com o auxílio de colegas engenheiros, decidimos apontar algu-
mas possíveis inconsistências nas planilhas de cada construtora, e dar nova oportunidade de ela-
boração do orçamento para cada uma, de modo a obter valores mais enxutos. 

A iniciativa se mostrou acertada, e as construtoras passaram a apresentar planilhas com valores 
mais próximos umas das outras, revendo custos e propondo alternativas de utilização de métodos 
construtivos e mesmo de materiais que não comprometessem a qualidade da obra. Essa reanálise 
por parte de cada construtora, agora concluída, mostrou-se, contudo, mais demorada e trabalhosa 
do que havíamos imaginado inicialmente. Neste momento, convidamos todos os cooperados, mas 
especialmente aqueles que compõem o Conselho Fiscal e a Comissão de Obras, para participar das 
reuniões para pré-seleção da construtora, dentre aquelas previamente selecionadas. É muito im-
portante que todos quantos puderem participem desse processo. Esses encontros ocorrerão todas 

as quintas-feiras do mês de maio, sempre às 19h00, e poderão incluir visitas das construtoras. O 
primeiro encontro ocorrerá em 5 de maio, na 610 sul (sede social do Sindilegis). Compareça! 

���� Fundo de obras  

e inadimplentes.   
Informamos que o Fun-
do de Obras atingiu em 
28/4 o montante de R$ 
4.131.779,60, aplicado em CDBs da Caixa Econômica Federal com rentabilidade atingindo até 
101,5%  do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), a depender do prazo de aplicação. Há ain-
da um valor considerado como “reserva técnica” no  valor de R$ 128.380,11, aplicado em fundos 
de investimentos. Cabe observar que, com a suspensão dos pagamentos nos meses de março e 
abril, o atraso nos pagamentos caiu consideravelmente (veja quadro). Consideramos como ina-
dimplentes apenas aqueles cooperados em atraso há mais de 90 dias.  

Atraso de pagamentos na Cooperativa (posição em 28/4):  

Cooperados com atraso de até 30 dias: 4 (eram 22 em 29/2).  
Cooperados com atraso entre 30 e 90 dias: 4 (eram 9 em 29/2).  
Cooperados com atraso há mais de 90 dias (inadimplentes): 5 (manteve-se).   



���� Compatibilização de projetos. No mês de abril, o trabalho da MTD Engenharia concentrou-se 
em identificar pequenas falhas nos diversos projetos, e importantes ajustes foram sugeridos (veja 

anexo 00 – Relatório Coophaf). A empresa logrou obter também significativas reduções de custo 
com a utilização de determinados materiais, que, em seu conjunto, montam a R$ 125 mil de eco-
nomia (veja exemplo na figura abaixo). Uma vez que não foi possível concluir os trabalhos de 
compatibilização no prazo previsto (cada pequena alteração leva a uma série de alterações em 
cadeia dos diversos projetos correlacionados), a empresa propôs o aditamento do contrato por 
mais dois meses, proposta que foi aceita pela Diretoria.  

���� Cronograma. Fique atento para o nosso cronograma de atividades e desembolsos atualizado. 
Infelizmente, não conseguiremos iniciar as obras em maio, como pretendíamos (veja detalhes  

acima). A próxima previsão é para o mês de julho. Manteremos a todos informados, e em caso de 
dúvida, estamos à disposição para prestar todos os esclarecimentos.  

Mês Prestação Eventos previstos 

Maio 
Prestação 

NORMAL 

• Retomada dos pagamentos, com aplicação de sanções em caso de atrasos. 

• Provável expedição do alvará de construção.  

• Reuniões para pré-seleção da construtora, dentre aquelas  previamente 
selecionadas: sempre às quintas-feiras, às 19h00. O primeiro encontro 
ocorrerá em 5 de maio, na 610 sul (sede social do Sindilegis). 

Junho 
Prestação 

NORMAL 

• Assembleia para escolha da construtora e para definir nova política de de-
sembolsos (necessária para o início das obras).  

• Assinatura do contrato com a construtora. Estudos preliminares.  

Julho 
Nova política 

de prestações 
• Início das obras. 

 


