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Começa o trabalho de compatibilização de projetos 
Aprovado o projeto de arquitetura legal, conforme noticiado no último Informativo, já tomamos 
todas as providências para obter o alvará de construção. Estamos encaminhando com grande ra-
pidez toda a documentação necessária. A previsão é que o alvará seja obtido até o final do ano.  

Paralelamente a isso, fez-se necessário agilizar 
uma providência de extrema importância:  a 
compatibilização entre os diversos projetos que 
integram o empreendimento (veja no quadro ao 
lado). É necessário acompanhar com rigor técni-
co a compatibilização dos diversos projetos, que 
precisam “conversar” entre si, evitando que 
haja má execução, desperdício ou retrabalho na 
obra. Ainda, é necessário elaborar o orçamento 
analítico detalhado da execução, para que as 
construtoras interessadas possam apresentar 
suas propostas e se habilitar à concorrência.  

Na moderna engenharia, e especialmente em 
Brasília, em que é significativo o quantitativo de 
normas que regulam o setor, tornou-se reco-
mendável terceirizar a compatibilização desses 
projetos a empresas especializadas. O custo-
benefício envolvido nesse tipo de contratação é 
bastante compensador. Nesse processo, deter-
minadas soluções adotadas isoladamente por 
alguns projetistas serão rediscutidas, visando a 
uma maior economicidade do projeto como um todo, tudo dentro de uma visão global.  

Sempre seguindo nossa máxima de contratar as melhores empresas do setor, desde que dentro 
dos preços normalmente praticados pelo mercado, firmamos contrato com a MTD Engenharia. 
Essa empresa não apenas foi recomendada com muita ênfase pelo nosso arquiteto, Eduardo Estre-
la, mas também recebeu expressivos elogios por parte da Diretoria da CoopTCU, a Cooperativa 
que também atua na nossa base e que está construindo um grande empreendimento na SQNW 
107. Vejamos o que foi publicado no Informativo daquela cooperativa, recentemente: “(...) regis-

tramos nossos agradecimentos à MTD. O trabalho que essa empresa desenvolveu na compatibili-

zação de nossos projetos foi importantíssimo e nos deu garantias da viabilidade técnica da obra. 

Foram identificados e corrigidos erros em vários dos projetos e alguns necessitaram ser comple-

Projetos que precisam ser compatibilizados:  

• projeto de arquitetura legal  
�concluído  

• projeto de cálculo estrutural  
�já contratado e em andamento 

• projeto de fundações e de contenção do 
terreno, complexo em função da 
escavação para os três subsolos  

• projeto de instalações técnicas: elétrica, 
telefônica, CFTV, água fria e quente, 
esgoto, águas pluviais, combate a 
incêndio, ar condicionado, exaustão e 
ventilação mecânica 
�já contratado e em andamento, mas 

necessitando de complementação 

• projeto de esquadrias e de elementos de 
fachada 

• projeto de impermeabilizações 

• projeto de canteiro de obras 



mentados. Enfim, graças à MTD temos a garantia de que qualquer empresa que venha a ser con-

tratada consiga executar a contento e elevado grau de segurança todas as fases da obra”. Vale 
observar que a empresa é certificada pela ISO 9001/2008 e pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de 
Qualidade na Produção – setor Habitação) no Nível “A”, ambos indicadores de qualidade do seg-
mento. Contratamos a empresa por 6 prestações de R$ 15 mil, valor compatível com o mercado. O 
contrato e todos os demais detalhes estão à disposição de todos os cooperados.  

Completamos 36 meses de prestações. Neste momento, 
como é habitual, as mensalidades sofrerão o necessário 
reajuste anual, para fazer frente à correção monetária do 
período. O índice utilizado é o IGPM, calculado pela Funda-
ção Getúlio Vargas, o mesmo utilizado pela Terracap. Os 
novos valores das unidades residenciais e comerciais po-
dem ser consultados no arquivo em anexo. Os boletos com 

os novos valores serão emitidos nas datas usuais para os cooperados. Con-
forme frisamos na ocasião de cada reajuste, voltamos a afirmar que, em 

favor dos cooperados, optamos por deixar os valores congelados ao longo do ano, para proceder 
ao reajuste em um único momento anual. Evidentemente, esse procedimento acarreta perdas 
financeiras quanto ao montante a ser aplicado na edificação, mas contávamos compensar essas 
perdas com a boa gestão de nossos recursos e outras estratégias, como a realização de adianta-
mentos à Terracap, reduzindo assim a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo de-
vedor das projeções. No momento, ambas as projeções em que se situam nosso empreendimento 
foram quitadas, ou seja, não há mais qualquer débito a ser saldado na Terracap. Lamentavelmen-
te, a alta elevação no preço dos insumos e o cenário de expectativas inflacionárias provavelmente 
nos obrigará a rever a estratégia inicialmente proposta, de reajustes anuais. A Diretoria estuda 
propor, na próxima Assembleia Geral, que o reajuste das prestações passe a ser semestral. 

Campanha será disparada nos próximos dias. No Informativo passado, abordamos a questão dos 
cooperados que, por motivos pessoais, desejam repassar suas unidades. Conforme informamos, 
com a aprovação  do projeto arquitetônico, a quitação das projeções e o início iminente das obras, 
pretendemos realizar, nos próximos dias, uma expressiva campanha junto à base do Sindilegis, 
composta de mais de 11 mil servidores da Câmara, do Senado e do TCU, para atender esses coo-
perados. Embora tais cooperados sejam em pequeno número, a Diretoria reafirma o compromisso 
em atender e apoiar a todos os associados em suas expectativas. Será fornecida aos interessados 
uma planilha com o nome de todos os cooperados que pretendem fazer o repasse de sua unidade, 
com dados básicos (metragem, valor já pago, valor a pagar) e outras considerações que cada coo-
perado julgar pertinente. Nosso atendimento não poderá priorizar nenhuma unidade e nem a Co-
operativa reterá qualquer percentual nessa negociação. Contudo, estaremos à disposição para 
intermediar as negociações, subsidiando de informações todos os interessados. As reuniões de 
adesão e repasse poderão inclusive ocorrer em nossa sede, mediante agendamento. 

Embora o mercado imobiliário esteja passando por um momento difícil, em que os ativos apresen-
tam desvalorização e há excesso de oferta, entendemos que nosso projeto ainda apresenta boa 
vantajosidade. Mesmo com toda a crise do setor, o preço por metro quadrado ainda continua sig-
nificativamente abaixo do valor de mercado. Além disso, nosso empreendimento é de qualidade 
superior, contando com diferenciais não usuais, como um acabamento esmerado e projetos com-
patibilizados. Estamos dando um tratamento todo especial a essa campanha, porque considera-
mos que ter liquidez associada a um ativo é um valor muito importante.  

Na próxima edição, detalharemos a disponibilidade financeira da Cooperativa e as estratégias adotadas para a 
aplicação dos recursos que, com a quitação dos terrenos, passaram a formar o “fundo de obra”. 

E FIQUE LIGADO: EM BREVE, ASSEMBLEIA GERAL COMBINADA COM REUNIÃO INFORMATIVA. AGUARDE! 

7,5538% 

Prestações sofrem 
correção monetária anual 
e Diretoria estuda propor 
reajuste semestral 


