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

Processo de escolha da construtora avança  
A Diretoria da Cooperativa envidou grandes esforços ao longo do mês de março no processo de 
escolha da construtora que realizará nossa obra. Em um primeiro momento, realizamos convite 
para as construtoras que foram pré-classificadas no processo seletivo da CoopTCU, entidade simi-
lar a nossa e que está prestes a construir um edifício com 120 apartamentos com 3 suítes cada na 
SQNW 107 (interessados em adquirir repasse de quotas nessa cooperativa podem entrar em con-
tato com nosso atendimento). Referida cooperativa é administrada de forma muito competente 
por uma trinca de colegas que são Auditores do TCU, como nós da Diretoria, de modo que esta-
mos nos valendo da experiência prévia deles no assunto. Além disso, incluímos nos convites outras 
construtoras, recomendadas por cooperados ou terceiros.  

As construtoras convidadas tinham que comprovar o atendimento dos seguintes requisitos, cumu-
lativamente: a) atestado de capacidade técnica registrado no CREA, contendo, em um único ates-
tado, a construção de edificação residencial ou comercial com área mínima de 10 mil m²; b) certi-
ficação ISO 9001:2008 e certificação PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 
do Habitat) SIAC Nível A; c) certificado de regularidade do FGTS/CRF; d) certidão negativa de débi-
tos 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 ativa positiva com efeito 
de negativa; e i) certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

As seguintes construtoras foram classificadas nessa fase: GCE, Faenge Engenharia, MTD Engenha-
ria, 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 co-
mumente praticados pelo mercado: por empreitada global e pelo regime de administração. Pelo 
primeiro 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 mate-
riais 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 
proposta fosse detalhada de acordo com um preço-alvo, em que a taxa de administração contra-
tualmente estipulada seria a mesma 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 preço-alvo e 5% desse valor, a diferença será paga pela Coope-



rativa; e c) se a execução da obra ficar acima de 5% do preço-alvo, a construtora se responsabiliza 
por essa despesa. Em qualquer caso, a taxa de administração da construtora não se altera.  

O primeiro modelo mostrou-se inviável, pois os valores apresentados foram muito altos. Isso ocor-
re porque as construtoras costumam embutir uma taxa de risco para se proteger de imprevistos. 
Concentramo-nos, então, no segundo modelo, e ficamos surpresos ao constatar que os orçamen-
tos apresentados pelas construtoras diferiam bastante entre si, ou seja, para um mesmo objeto a 
ser executado, os preços 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, de-
cidimos apontar algumas possíveis inconsistências nas planilhas de cada construtora, e dar nova 
oportunidade de elaboração do orçamento para cada uma, de modo a obter valores mais enxutos. 

A iniciativa se mostrou bastante 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 tem se mostrado mais demorada e trabalhosa do que tí-
nhamos imaginado, mas, de qualquer forma, podemos nos deter nela ainda por algum tempo, pois 
o alvará de construção ainda não foi liberado (veja matéria a esse respeito). Para não prejudicar as 
negociações com as construtoras, não podemos ainda divulgar os valores ofertados por cada em-
presa, eis que cada uma desconhece os valores ofertados pelas demais. Acreditamos, contudo, 
que até o final de abril toda essa fase preliminar de negociações esteja encerrada, de modo que 
teremos condições de publicizar a oferta final de cada empresa e convocar os cooperados interes-
sados para uma minuciosa análise que anteceda a decisão definitiva por parte da Assembleia Ge-
ral. Estamos estimando que essas reuniões ocorram na segunda quinzena de abril. Manteremos 

todos informados (por e-mail e SMS).   

���� Compatibilização de projetos. Os trabalhos seguem em ritmo acelerado e se aproximam da reta 
final. Até a presente data foram entregues os seguintes projetos básicos executivos: �Arquitetura 
Executivo; �Mapa de Esquadria; �Contenção/Revisão; �Formas Estruturais; �Estimativa de con-
sumo de estrutura; �Locação e Carga; �Incêndio; �Pressurização das escadas; �Ar Condiciona-
do; �Exaustão; �Infraestrutura de antena de TV, CFTV e Segurança; �Aquecimento; �Elétrica;  
�Hidrossanitária (água, esgoto e águas pluviais); �Fundação.  

Os seguintes projetos ainda se encontram em desenvolvimento:  Detalhamento de Arquitetura;  
Detalhamento da Estrutura;  Laje sob pressão (em análise);  Esquadrias de Alumínio e ACM.  

���� Alvará de construção.  Já assinamos 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 proje-
to – mais precisamente, área pública em espaço aéreo para varandas/ expansão de compartimen-
to, na metragem total de 221,88 m2. A assinatura desse contrato é uma das últimas etapas para 
que seja liberado o alvará de construção. Após a publicação do extrato do contrato no DODF, de-
verá haver o devido registro no cartório de imóveis correspondente (fase atual). O alvará de cons-
trução é então emitido pela Central de Aprovação de Projetos (CAP) do GDF.  

���� Cronograma. Fique atento para o nosso cronograma de atividades e desembolsos, atualizado 
com os últimos eventos. Manteremos a todos informados, e em caso de dúvida, estamos à dispo-
sição para prestar todos os esclarecimentos.  

Mês Prestação Evento 

Abril 
Prestação 
SUSPENSA 

• Reuniões para pré-seleção da construtora, dentre aquelas  previamente 
selecionadas. Provável expedição do alvará de construção.   

Maio 
Prestação 

NORMAL 

• Assembleia para definir nova política de desembolsos e escolha da cons-
trutora. Retomada dos pagamentos, com a aplicação de sanções em caso 
de atrasos. Assinatura do contrato com a construtora. Início das obras.  

 


