
 

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 46  
Brasília, Janeiro/Fevereiro 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. 

EDITORIAL | A Cooperativa e a Crise Brasileira  
Estamos vivendo a maior crise da história recente brasileira. Para os mais 
velhos, com sabor amargo, de retorno a um passado que já se imaginava 
suplantado, uma dolorosa volta no tempo em que era comum conjugar in-
flação com depressão econômica, a mais perversa das combinações. Para os 
mais novos, uma crise assustadora, que a cada dia produz novas e cada vez 
piores manchetes na mídia, em uma sensação de piora contínua, gerando 
pessimismo e desalento quanto ao futuro.  

A intensidade do descalabro no cenário econômico pegou a todos de surpresa. Quando começa-
mos este projeto, ninguém imaginava que seria assim. Crises são esperadas, mas não com essa 
intensidade. Ninguém imaginava que o mercado imobiliário iria experimentar uma estagnação de 
tamanha duração, com o preço de mercado se aproximando do preço de custo, produzindo uma 
realidade que, se é boa para quem está em posição de compra, é fatal para as empresas do setor. 
Ninguém poderia antever que a gestão pública, aqui no Distrito Federal, iria experimentar o caos 
que a atingiu no Governo anterior, provocando grandes atrasos nas obras. E, principalmente, se-
quer cogitávamos que o Governo Federal fosse permitir o retorno da inflação, tanto que adotamos 
com tranquilidade, na época, uma política de reajustes anuais, a qual acabou se mostrando insus-
tentável nos últimos meses. Mas os fatos estão aí, e não adianta brigar com os fatos.   

Mas nem tudo está contra nós. Precisamos nos lembrar que estamos vivendo uma realidade que 
só depende de nós mesmos para chegar a bom termo. Não dependemos de financiamento, não 
estamos pagando juros, não estamos nas mãos de uma incorporadora que pode simplesmente 
quebrar – e muitas estão quebrando; outras estão simplesmente paralisando as obras à espera de 
conseguir retomar o fôlego financeiro. Precisamos nos manter fortes e unidos, e seguir em frente, 
com serenidade. Se for preciso, vamos conversar, vamos manter um diálogo constante. Estamos 
todos juntos nessa, e juntos vamos chegar a bom termo.  

Nestes tempos meio loucos, muita gente perdeu dinheiro. Os acionistas da Petrobras chegaram a 
ver suas ações desvalorizar em até 90% do valor investido. Quem aplicou na Bolsa, perdeu 1/3 nos 
últimos 3 anos (perda média), fora a inflação (!) – pensem em quanta gente de peso está nessa, 
quantas empresas e grandes fundos apostaram e perderam. Já quem optou por comprar um imó-
vel em uma incorporadora na mesma época em que iniciamos o nosso empreendimento, perdeu 
25%, se optar pela venda agora (mas não perderá nada se esperar a virada do mercado), ou pelo 
menos 10%, se optou pelo distrato. Já nós, não perdemos nada, pois ainda estamos operando a-
baixo do preço de mercado – claro, todos esperávamos contar com uma maior rentabilidade, mas 
é preciso ter muita clareza: não perder neste cenário tenebroso já é um feito!  



Tudo isso vai passar. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar quais ativos poderiam ter a maior 
valorização, mas não podemos jamais nos esquecer que os imóveis são tão importantes que mui-
tas vezes são considerados “bens de família”; guardam, portanto, a última fronteira no que se re-
fere às reservas da família, são historicamente os últimos ativos a serem vendidos. E todos conhe-
cemos casos de pessoas que se arrependeram de ter feito este ou aquele investimento, mas é ra-
ríssimo que, cinco ou dez anos depois da entrega de um imóvel, alguém diga: “puxa, me arrependi 
de comprar tal imóvel”. Isso porque as variações atingem todos os ativos, mas apenas os imóveis 
permanecem como algo concreto e plenamente utilizável (você pode morar, alugar etc).  

É fácil para qualquer um transformar um CDB em uma aventura empresarial, ou converter uma 
posição em dólares em uma viagem internacional – todas iniciativas muito válidas, vale observar –, 
mas é psicologicamente mais complexo vender um imóvel para fazer essas mesmas coisas, porque 
aí pensamos muito mais vezes no passo a ser dado: a questão se torna bem mais séria. Por fim, 
devemos nos lembrar que em períodos inflacionários, há uma corrida natural para os bens imó-
veis, como mecanismo de proteção contra a delapidação contínua do valor da moeda. Historica-
mente, no Brasil, podemos constatar que, nos períodos de alta inflação, os imóveis não apenas 
deixaram de ser atingidos, mas experimentaram alguma valorização real. Assim, é importante con-
siderar que, se os diamantes são eternos, são os imóveis que permanecem. Vamos em frente!   
 

Diretoria irá propor a suspensão dos 
pagamentos por 60 dias e convoca 
Assembleia Geral  
Voltamos a abordar um ponto extremamente relevante, 
e que já foi discutido na edição anterior. Na Assembleia 
de 26/11/2015, comentou-se a possibilidade de suspen-
são dos pagamentos enquanto as obras não se iniciam. 

Essa é uma reivindicação de parte dos cooperados, mas temida por alguns por colocar em risco 
um fluxo financeiro que atualmente é constante. Após uma grande reflexão e um estudo detalha-
do de nossa realidade fática, a Diretoria avaliou que o melhor encaminhamento seria mesmo pro-
por a suspensão até o início das obras, até porque estas já são iminentes. Agora em fevereiro, 
completaremos 42 prestações, e cremos que é um bom momento para que os cooperados possam 
tomar um fôlego antes das obras. Uma vez iniciadas estas, não será mais possível interromper o 
processo. Estamos agendando uma Assembleia para 22/2 (veja a seguir), onde, a par de votar as 
contas de 2015, discutiremos essa possibilidade, com todas as suas possíveis consequências.  

Ainda na Assembleia de 26/11/2015, discutiu-se o índice de inadimplência da Cooperativa, e foi 
informado que ele é baixo, embora tenha crescido um pouco. A Diretoria explicou que o mais co-
mum é um cooperado não pagar em um determinado mês para então compensar no mês seguin-
te, e que não são os mesmos cooperados que fazem isso; por esse motivo, não há cobrança de 
multas por atraso por pagamento. Esse ponto – não cobrança de multas por parte de cooperados 
que atrasam pagamentos – foi fortemente criticado pelos cooperados presentes, pois gera dese-
quilíbrio e desvantagem quanto aos que cumprem suas obrigações em dia. Diante disso, a Direto-
ria concordou em também submeter à próxima Assembleia uma política de cobrança de multas 
por atraso, de modo que o inadimplemento, qualquer que seja ele, seja devidamente apenado.  

Cabe ainda apontar a situação daqueles cooperados que se encontram em débito com a Coopera-
tiva há mais de 3 meses. Embora eles sejam em pequeno número, com a nova sistemática a ser 
inaugurada a partir do início das obras – multa por atrasos no pagamento, após um prazo de ca-
rência, para que todos tomem fôlego financeiro e para que aqueles em débito regularizem sua 
situação – a Diretoria se verá obrigada a tomar medidas mais duras, para que o ritmo das obras 



não seja de forma alguma comprometido. Para esses casos, o Estatuto prevê que o atraso injustifi-
cado por parte do cooperado, quanto a qualquer de suas obrigações, por um período de 3 (três) 
meses a cada ano, constitui, por si só, motivo para a sua eliminação do quadro da Cooperativa, 
sem prejuízo da cobrança na esfera judicial, hipótese essa em que a Cooperativa poderá cobrar, 
ainda, 10% (dez por cento) do montante restituível, a título de honorários advocatícios, ou o valor 
determinado em sentença judicial (art. 12, § 1º). Ou seja, a Cooperativa poderá reter 10% dos va-
lores pagos. Com a eventual exclusão desse associado, reza o estatuto que a devolução do capital 
investido pelo cooperado será efetuada somente após a conclusão do projeto ao qual estiver vin-
culado, em tantas parcelas quantas ele despendeu, devidamente corrigidas, deduzido o montante 
que ele venha eventualmente a liquidar nesse interregno (interpretação do art. 14, § 5º). Assim, 
alertamos a todos os cooperados em atraso para que regularizem a sua situação. 

Em suma, os cooperados terão os meses de MARÇO e ABRIL para colocar em dia sua situação com 
a Cooperativa. Aqueles que já estão em dia (a grande maioria), terão uma boa oportunidade para 
tomarem um fôlego. A partir de maio, possivelmente já estaremos iniciando as obras, e de manei-
ra alguma poderemos colocar em risco o cronograma de execução. Os pagamentos serão auto-
maticamente retomados em MAIO, e somente serão suspensos novamente, em caso de necessi-
dade, por meio de nova Assembleia.  

ATENÇÃO:  

• A MENSALIDADE DE FEVEREIRO DEVERÁ SER PAGA NORMALMENTE. APENAS EM MARÇO E ABRIL, 
CASO A PROPOSTA DA DIRETORIA SEJA APROVADA, É QUE HAVERÁ A SUSPENSÃO DOS 
PAGAMENTOS. EVITE MULTAS, REGULARIZE SUA SITUAÇÃO COM A COOPERATIVA!  

• AS CONTAS DETALHADAS DO ANO DE 2015, BEM COMO AS DE CADA MÊS, ESTARÃO DISPONÍVEIS 
EM BREVE NA SEDE DA COOPERATIVA, E PODERÃO SER ANALISADAS POR QUALQUER COOPERADO 
MEDIANTE AGENDAMENTO. SERÃO DISPONIBILIZADAS TAMBÉM NA ASSEMBLEIA. 

• CONFIRA ABAIXO O CRONOGRAMA PARA OS PRÓXIMOS MESES. 
    

Mês Prestação Evento 

Fevereiro 
Prestação 
NORMAL 

• Pesquisa de construtora, com o apoio do Conselho de Obras e demais 
cooperados que desejem participar do processo.  

• Em 22/2, às 19 horas, no Centro de Atividades do Sindilegis, localizado na 
610 sul, será realizada ASSEMBLEIA GERAL (convocação oficial em ane-
xo) para: a) prestação de contas; b) autorização da Assembleia para a 
suspensão dos pagamentos nos meses de MARÇO e ABRIL; c) estabele-
cimento de penalidade válida a partir da retomada dos pagamentos, ou 
seja, a partir de MAIO, como segue, cobrada a partir do primeiro dia do 
mês subsequente à data do vencimento de cada boleto, sendo esta li-
vremente definida pelo cooperado como qualquer dia do 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 a-
crescido dos honorários  cobrados por empresa especializada, em caso de 
acionamento desta, o que poderá ser feito após atraso de mais 30 dias; d) 
aplicação dos arts. 12, § 1º, e 14, § 5º, para cooperados em atraso há 
mais de 90 dias; e) informes gerais.  

Março 
Prestação 
SUSPENSA 

• Provável obtenção do alvará de construção. 

• Continuação da pesquisa por construtoras. Fase de negociações.  

Abril 
Prestação 
SUSPENSA 

• Provável nova Assembleia para definição da construtora, dentre aquelas  
previamente selecionadas pela Diretoria, pelo Conselho de Obras e coo-
perados participantes do processo. Assinatura do contrato.  

Maio 
Prestação 
NORMAL 

• Provável início das obras. A retomada dos pagamentos ocorrerá automa-
ticamente, com a aplicação de sanções em caso de atrasos. Como sem-
pre, manteremos a todos informados, mas FIQUE ATENTO! 



Compatibilização de projetos e alvará de 
construção seguem avançando 

Em 21/12/2015, foi realizada mais uma rodada de en-
tendimentos com a MTD Engenharia acerca dos deta-
lhamentos para a compatibilização de projetos. Pes-
quisa de prospecção apontou água a 14,90 metros 
abaixo do solo, enquanto o ponto mais baixo da obra – 
o poço do elevador – encontra-se a 12,41 metros. Con-
tudo, uma vez que o nível máximo de água ocorre nos 
meses de março e abril, chegou-se à conclusão que é 
factível a possibilidade de que, em algum momento, 

haja infiltração de água para o poço do elevador e mesmo para o terceiro subsolo. Há duas solu-
ções técnicas para o problema: laje sob pressão ou sistema de drenagem. O sistema de laje sob 
pressão, apesar de ser um pouco mais caro, encarecendo a obra em torno de 1,25%, resolve defi-
nitivamente o problema, vedando completamente qualquer possível acesso de água por parte do 
lençol freático. Já o sistema de drenagem precisará sempre funcionar com o sistema de bombas, 
que exige uma manutenção constante e permanente. Caso haja uma falha no sistema de bombas 
e o volume de água seja pontualmente atípico, o subsolo poderá encher de água, causando graves 
prejuízos aos usuários do terceiro subsolo.    

Lembremos que na Assembleia de 26/11 foi informado 
aos cooperados que a central de gás estaria disponível 
apenas para as lojas e para o aquecimento da água, e 
que as unidades residenciais teriam água quente no chu-
veiro, visto que chuveiros elétricos são proibidos no No-
roeste, e nas pias do banheiro e da cozinha, mas não 
contariam com um ponto de gás para o fogão – prática 
usual do mercado quando se trata de kits. Isso porque o 
corpo de bombeiros exige que, no local onde seria insta-
lado o ponto de gás não tenha bancada, de modo que a opção pelo gás individualizado, combina-
da com o ponto para a máquina de lavar, implicaria uma drástica redução no tamanho da bancada 
da cozinha, inviabilizando assim, por consequência a cuba da pia. Entre uma e outra opção – gás 
canalizado ou ponto para a máquina de lavar roupa –, a Cooperativa havia optado pela segunda 
alternativa. Contudo, tendo em vista as manifestações de diversos cooperados, a MTD Engenharia 
solicitou um estudo ao arquiteto para que pensasse em uma solução para o problema. Posterior-
mente, ficou agendada uma reunião para 7/12, no escritório do nosso arquiteto, Eduardo Estrela, 
com a presença da MTD Engenharia, bem como dos cooperados que mais diretamente demons-
traram interesse pelo assunto. Na reunião, que contou com a presença dos membros da Comissão 
de Obras, Paulo Roberto Alonso Viegas e Egnaldo Rocha Costa, conseguiu-se encontrar uma solu-
ção que compatibiliza gás canalizado para as kits com ponto para máquina de lavar roupa. 

Em 17/12/2015, a Central de Aprovação de Projetos publicou no DODF (veja em anexo) a “Ratifi-
cação de Inexigibilidade de Licitação”, que permite que seja assinado o Contrato de Concessão de 
Direito Real de Uso por parte da COOPHAF, de modo que a Cooperativa possa fazer uso das áreas 
públicas pertinentes ao projeto – mais precisamente, área pública em espaço aéreo para varan-
das/ expansão de compartimento, na metragem total de 221,88 m2. A assinatura desse contrato é 
a penúltima etapa para que seja liberado o alvará de construção. Antes, ainda é formalizado um 
processo na AGEFIS, para que esta faça todas as checagens finais. A obtenção do alvará de cons-
trução experimentou um certo atraso porque foi necessário registrar a ata que reelegeu os atuais 
diretores e deu posse ao novo conselho fiscal. Estamos tentando agilizar ao máximo!  



Começa a pesquisa por construtoras 
Tendo em vista os avanços experimentados na compa-
tibilização de projetos e na obtenção do alvará de cons-
trução, mesmo com alguns atrasos burocráticos (veja 
matéria anterior), a Diretoria da Cooperativa passou a 
pesquisar possíveis construtoras para realizar a obra. A segurança da empreitada é uma necessi-
dade imperiosa para nós, visto que temos uma imensa responsabilidade quanto à gestão respon-
sável da poupança de dezenas de famílias. Por esse motivo, só poderão participar as empresas que 
atendam aos seguintes requistos: a) atestado de capacidade técnica registrado no CREA, conten-
do, em um único atestado, a construção de edificação residencial ou comercial com área mínima 
de 10 mil m²; b) certificação ISO 9001:2008 e certificação PBQP-H (Programa Brasileiro da Quali-
dade e Produtividade do Habitat) SIAC Nível A; c) certificado de regularidade do FGTS/CRF; d) cer-
tidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros; e) certidão 
conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União; f) declaração 
de registro SICAF; g) certidão positiva de débitos com efeito de negativa; h) certidão de dívida ati-
va positiva com efeito de negativa; i) certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Solicitamos, ainda, que a proposta de cada construtora contemple um ou ambos os modos comu-
mente praticados pelo mercado: por empreitada global e pelo regime de administração. Pelo pri-
meiro modelo, a construtora estipula um valor global pelo qual se responsabiliza pela entrega da 
obra; já pelo regime de administração, a Cooperativa se responsabiliza pela aquisição de materiais 
e pela contratação de mão de obra, devendo a construtora estabelecer um percentual sobre o 
valor total, a título de gestão da obra. Quanto a esse último modelo, solicitamos, ainda, que a pro-
posta seja detalhada de acordo com um preço-alvo, em que a taxa de administração contratual-
mente estipulada seja honrada em qualquer caso, mas com as seguintes particularidades: a) se a 
execução da obra ficar abaixo do orçamento comumente acordado (chamado de preço-alvo), a 
diferença será rateada igualmente como prêmio para a construtora e a favor dos cooperados; b) 
se a execução da obra ficar entre o valor orçado e o preço máximo, apenas a taxa de administra-
ção será devida para a construtora, mas calculada sobre o preço-alvo estipulado; e c) se a execu-
ção da obra ficar acima do preço máximo, a construtora deverá arcar com esse excedente. O pri-
meiro modelo tende a ser mais caro, pois as construtoras costumam embutir uma taxa de risco 
para se proteger de imprevistos; contudo, ambos os modelos trazem vantagens e desvantagens, e 
oportunamente apresentaremos todos os detalhamentos aos cooperados.  

Estamos pesquisando diversas construtoras, como Conbral, Faenge, GCE, JC Gontijo, MTD Enge-
nharia, Supera, Vega e Vilela & Carvalho. Essas empresas foram previamente analisadas e selecio-
nadas pela CoopTCU, cooperativa similar à nossa e que é administrativa de forma muito compe-
tente por uma trinca de colegas que são Auditores do TCU, como nós da Diretoria, de modo que 
estamos nos valendo da experiência prévia deles no assunto. Caso algum cooperado deseje indicar 
uma construtora, basta entrar em contato conosco, mas deve fazê-lo na maior brevidade possível. 
Carta-convite já foi enviada 
a essas empresas (veja em 
anexo), juntamente com 
planilha orçamentária a ser 
preenchida, assim como 
toda a documentação ne-
cessária foi disponibilizada 
em nosso site (veja figura 
ao lado). 


