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Assembleia decide pelo leilão das unidades 
inadimplentes e campanha já tem início 

Conforme amplamente divulgado, realizou-se em 16 de outubro, às 19 horas, na Sede Social do 
Sindilegis, localizada na 610 sul, Assembleia Geral Extraordinária para deliberar quantos ao crité-
rios a serem utilizados para o repasse das unidades inadimplentes.   

A Assembleia deveria tomar três decisões importantes: 1) se efetuava a venda direta ou se proce-
deria a leilão; 2) em caso de venda direta, qual seria o preço mínimo do m2 que poderia ser prati-
cado pela Diretoria; 3) em caso de leilão, se seria interno (somente para os cooperados) ou exter-
no (aberto para o público em geral).  

A Diretoria expôs ser favorável à opção do leilão pelos seguintes motivos: 1) No caso de venda no 
leilão de todas as unidades inadimplentes pelo preço-base de R$ 5.904,46 o m2 (para a loja, mul-
tiplicar por 1.6), não haverá a cobrança de qualquer taxa extra para o grupo de cooperados além 
daquelas já previstas (8 prestações, de novembro a junho do ano que vem); 2) No caso de venda 
de todas as unidades inadimplentes por um preço médio acima desse preço-base, haverá inclusive 
a possibilidade de diminuição das taxas extras previstas (o mesmo ocorrerá caso a economia ob-
servada na obra continue ocorrendo); 3) Aqueles que entendem que uma venda posterior é um 
melhor negócio, sempre podem adquirir unidades pelo leilão, podendo inclusive atuar em conjun-
to com outros cooperados; e 4) Nada 
impede que alguns cooperados adqui-
ram, antes do leilão, a posse das uni-
dades inadimplentes, nas mesmas 
condições atualmente ofertadas.  

Após debate e esclarecimento de dúvi-
das, a Assembleia, de forma unânime,  
optou por realizar leilão externo, ou 
seja, aberto para o público em geral.  

Tendo a Assembleia decidido pelo lei-
lão, passou-se à fase de definir as re-
gras que regerão o processo. Os dispo-
sitivos propostos pela Diretoria e apro-
vados estão dispostos na página se-
guinte, cabendo observar que a As-
sembleia permitiu que a Diretoria fi-
zesse pequenos ajustes na proposta 
publicada na edição anterior, em prol 
da máxima efetividade no certame.  



Regras para o leilão. O leilão da Cooperativa Habitacional dos Auditores e Servidores Ltda  
(Coophaf) será regido pelas seguintes regras, conforme aprovado pela Assembleia Geral:  

1. Para participar do leilão, será necessário deixar cheque-caução, no valor de R$ 1.250,00, ou 
efetuar depósito identificado nesse valor na conta da Cooperativa. O interessado será então 
cadastrado e terá seus dados básicos coletados, assim como assinará um termo de concordân-
cia com as presentes regras. O prazo final para o cadastramento se encerra 15 minutos antes 
do início do leilão.  

2. Esse montante: a) no que se refere aos participantes vencedores, será abatido da primeira 
prestação ou da parcela única (no caso de pagamento à vista); b) quanto aos participantes não 
contemplados, será devolvido ao final do leilão; e c) não será devolvido em caso de desistência 
de participante vencedor. 

3. A Diretoria irá sortear a ordem de oferta das unidades disponíveis, de modo que todas as uni-
dades concorram em igualdade de condições. Caso restem unidades disponíveis ao final da 
primeira rodada, a Diretoria repetirá o processo na ordem já sorteada.  

4. Os lances terão como base o valor do m2, considerando tal como pagamento a prazo. O preço 
mínimo será de R$ 6.625,00 p/m2 para as unidades residenciais e de R$ 10.625,00 p/m2 para a 
unidade comercial, levando em conta que o terraço das unidades do 1º andar é considerado à 
metade de sua metragem, e o mezanino da loja é considerado a 65%. Não haverá qualquer ou-
tro tipo de diferenciação (relacionadas à localização da unidade, por exemplo).  

5. Os lances do leilão deverão evoluir em gradações de R$ 125,00 p/m2.  

6. As unidades poderão ser saldadas em 8 prestações iguais, sem acréscimo, ou à vista com 10% 
(dez por cento) de desconto sobre o preço final. Em caso de pagamento a prazo, a primeira 
parcela deverá ser saldada de imediato, ou seja, logo após o encerramento do leilão, e as se-
guintes a cada 30 dias. Em caso de pagamento a vista, é necessário emitir cheque no valor total 
do pagamento, sendo possível, contudo, que seja concedido prazo de até 30 dias para depósito.  

7. Não poderá ser utilizado para pagamento os valores já investidos no empreendimento, quando 
decorrentes da eventual desistência de participação ou referentes a direitos de devolução aos 
inadimplentes. Poderá ser utilizado, contudo, créditos existentes face à Cooperativa, desde que 
decorrentes de adiantamentos efetuados ou ajustes de quotas já realizados. Nesse caso, é im-
prescindível que haja a comunicação prévia com a Direção da Cooperativa, nesse sentido.  

8. O leilão será realizado em um sábado, 9 de dezembro, às 15 horas, na Sede Social do Sindile-
gis, localizada na 610 sul, e contará com o apoio de uma ampla campanha publicitária, que já 
começou e será intensificada nos próximos dias (estamos estudando a utilização de rádio ou te-
levisão). Pedimos a todos os cooperados que divulguem o mais amplamente  possível a imagem 
que está sendo divulgada no whatsapp de cada um (veja página anterior). Se você não a rece-
beu, solicite-a para nosso atendimento: o sucesso do leilão reverte-se em benefício de todos!  

� As unidades que serão vendidas ou submetidas a leilão estão listadas a seguir, sendo possível 
que essa lista seja alterada a qualquer tempo (consulte nosso site: www.coophaf.org.br):   

 



Cooperados atendem a apelo da Diretoria e atrasos caem significativamente. Conforme noticia-
mos no último Informativo, o fundo de obra reverteu a tendência acumulatória que vinha man-
tendo desde há muito, e, a partir de abril, a curva se inverteu. Com a proximidade do fim das 
obras, é natural que as reservas acumuladas ao longo do tempo comecem a ser utilizadas. Assim, 
na ocasião alertamos a todos que seria crucial que as prestações fossem pagas em dia, de modo a 
evitar atrasos na obra. Até o momento, eventuais atrasos não prejudicavam o grupo como um 
todo, e podiam ser sancionados individualmente pelas taxas de mora. Contudo, atrasos no paga-
mento passaram a ter poder de comprometer todo o grupo. É que quando diversos cooperados 
atrasam simultaneamente, pode haver comprometimento do fluxo financeiro da obra, o que evi-
dentemente pode levar a uma insolvência momentânea frente a compromissos assumidos ou a 
assumir com fornecedores, retardando assim o empreendimento. Dessa forma, solicitamos a to-
dos que tentassem o tanto quanto possível ser pontuais com seus compromissos com a Coopera-
tiva. Ficamos felizes que, após esse apelo, os atrasos diminuíram sensivelmente.  

Cabe acrescentar que o preço dos materiais começa a apontar para uma tendência de alta, prova-
velmente sinalizando uma recuperação do mercado imobiliário, hipótese que vem sendo comen-
tada com frequência cada vez maior – sem dúvida, uma boa notícia, mas que não deixa de ser um 
alerta para o fato de que, quanto antes concluirmos as obras, melhor será para nós. Os boletos da 
Cooperativa são enviados sempre no início do mês, continue ligado! 
 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES   

INCC para a prestação de 
Novembro: 0,06% 

Fundo de obra (em 1/11):  
R$ 6.140.339,60 em CDBs da Caixa 

Percentual de obra já 
concluído: aprox. 47,5% 

 
 

Relatório de obra. Completamos no mês de outubro, com a 12ª medição técnica, a marca de 
47,5% de obras executadas, tomando como base o método de medição por valor agregado. Esta 
marca é importante por refletir, principalmente, entre outros serviços, a conclusão quase total da 
etapa de estruturas. Remanesce dessa etapa apenas a concretagem dos dois reservatórios superi-
ores, que será realizada em novembro. Avançamos significativamente neste mês também com 
serviços de instalações, de alvenaria e de impermeabilizações, tanto nos subsolos quanto nos pa-
vimentos. As próximas etapas, comumente denominadas de “obra bruta”, concentrarão esforços e 
recursos nas alvenarias, nos revestimentos argamassados, nas instalações de base, impermeabili-
zações e isolamentos. A etapa de “obra bruta” é preparatória e pré-requisito obrigatório para a 
fase de acabamentos, em que os revestimentos finos se iniciarão. Dentro de uma visão global, a 
obra tem obtido rendimentos físicos que indicam o cumprimento dos prazos contratuais previstos. 
Da mesma forma, a obra se encontra dentro dos parâmetros de custos previstos no contrato, com 
viés de baixa, embora não se possa afirmar que tal se mantenha. A Diretoria e a Assessoria Técnica 
contratada continuarão com o acompanhamento metódico e sistemático das obras, visando man-
ter os bons indicadores alcançados até o momento. Por oportuno, informamos que estamos sem-
pre muito atentos com as exigências necessárias para a agilização do “habite-se”, de modo a libe-
rar a escrituração das unidades tão logo as obras sejam concluídas.  

 

Visita à obra! 
Anote em sua agenda: em 25 de novembro, a partir das 10 da manhã, faremos uma visita 
guiada à obra. Os cooperados serão recepcionados com um pequeno lanche e receberão 

instruções de segurança. É importante que todos estejam portando roupas esportivas e sapatos 
fechados. Sabemos do desejo das famílias de mostrar as unidades para os familiares; contudo,  

recomenda-se não levar crianças, pois o local apresenta perigos. Por fim, incentivamos os 
cooperados a convidar eventuais interessados em participar do leilão das unidades 

inadimplentes: estaremos prontos para dar um atendimento especial a eles.  

 


