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Obras seguem 
avançando rapidamente  

 

Depois dos bem-sucedidos testes de impermeabilização de 
água, a cobertura foi toda concretada, assim como foi execu-
tado todo o reboco externo de alvenaria. As instalações hi-
dráulicas e a exaustão dos banheiros já atingiram o terceiro 
piso, assim como toda a infraestrutura de ar condicionado. 
Os terraços do primeiro andar já foram parcialmente imper-
meabilizados. Os corrimões das escadas dos subsolos tam-
bém foram instalados. As atenções agora se concentram nos 
materiais de acabamento. Louças e metais foram orçados e, 
a par de serem buscados os melhores preços, deu-se uma 
atenção toda especial à qualidade do material a ser adquiri-
do. Enquanto isso, a comissão encarregada de agilizar a ob-
tenção da “carta de habite-se” segue reunindo-se todos os 
meses, vencendo etapas e prevenindo possíveis problemas.  

  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES Término da obra (previsão): Novembro/2018 

INCC para a prestação de 
Março: 0,31% 

Fundo de obra (em 6/3):  
R$ 4.815.937,48 em CDBs da Caixa 

Percentual de obra já 
concluído: 63,0% 



Leilão de unidades remanescentes será em 28 de abril 
A Cooperativa está prestes a vencer uma importante etapa para a conclusão das obras e entrega 
das unidades aos cooperados: o leilão das unidades que se tornaram inadimplentes. Esse leilão 
esteve previsto para ser realizado em dezembro do ano passado, mas foi adiado por questões es-
tratégicas. Elaboramos um roteiro na forma de “perguntas e respostas” para que você saiba mais 
sobre esse importante momento da Cooperativa e o que ele tem a ver com você.   

1) Por que é tão importante realizar esse leilão? Por que a Diretoria está tão focada nisso? 

A adesão a todas as unidades residenciais pelo valor mínimo resultará na desnecessidade de novas 
parcelas extras para a conclusão das obras. Para isso, não é preciso nem mesmo que haja adesão à 
loja, avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão – basta que as 8 kits disponibilizadas sejam arre-
matadas no leilão. Por esse motivo, todas as unidades estão sendo ofertadas por valores bastante 
convidativos. A loja também está sendo ofertada por um valor sem paralelo no mercado, mas é 
claro que a adesão a ela é mais dificultosa, por envolver um valor maior. O repasse da loja ou a 
obtenção de bons ágios no leilão permitirão que a Cooperativa devolva valores a todos os coope-
rados, no final, os quais podem ser significativos. O mesmo raciocínio vale para economias com a 
obra, e nesse sentido temos acompanhado de perto todos os gastos realizados pela construtora.     

2) Mas a adesão pelo mínimo não trará prejuízo para a Cooperativa? 

Estamos falando de uma situação atípica, relacionada ao inadimplemento de cooperados. A Coo-
perativa depende de que todos honrem seus compromissos para que possa concluir a obra, eis 
que não dispõe de recursos extraordinários. Prejuízo muito maior seria retardar a conclusão da 
obra. Poderia haver, alternativamente, o rateio da parte correspondente por todos os cooperados, 
de modo todos fossem posteriormente ressarcidos, quando da venda dessas unidades. Na verda-
de, essa seria uma opção interessante, até porque há claros sinais de que o mercado está reagin-
do, mas em Assembleia realizada em 16/10/2017, o corpo de cooperados rechaçou essa possibili-
dade e optou pelo leilão.        

3) O que a Diretoria está fazendo para 
que o leilão seja bem sucedido?  

A Cooperativa encomendou uma ampla 
campanha de divulgação, por intermé-
dio do Grupo Capital de Comunicações. 
Na Assembleia de prestação de contas 
realizada em 26/2, a Diretoria fez uma 
consulta ao corpo de cooperados sobre 
o volume de recursos a ser investido em 
uma eventual campanha de mídia, e 
decidiu-se pelo investimento de R$ 50 
mil. Considerando o Valor Global de 
Vendas envolvido, da ordem de mais de 
R$ 2,7 milhões, pode-se considerar esse 
valor bem modesto. O investimento será 
realizado em televisão fechada e rádio noticiosa, tendo em vista o perfil mais qualificado do públi-
co desejado. Também, contratamos a Acontece Imobiliária, especializada no atendimento ao pú-
blico de cooperados. Essa empresa aplicará valor equivalente em folhetos, cavaletes, blimp (balão 
sobre a obra), publicidade em jornais locais, banners em sites especializados (wimóveis e zap) e 
outros investimentos, como plantão no local e a disponibilização de central de atendimento. Cada 
cooperado também poderá ajudar nesse processo, bastando que divulgue, por WhatsApp, para 
todos os seus contatos, um prático banner de divulgação que disponibilizaremos em breve.    



4) Por que o valor mínimo do lance aumentou? 

A Acontece Imobiliária reterá 5% das receitas com o leilão. O aumento deve-se a esse valor, apro-
ximadamente. Chegamos à conclusão de que seria inviável realizar um evento dessa magnitude 
sem o apoio de uma empresa especializada. Em contrapartida, além de todo o esforço de divulga-
ção e do apoio de recursos humanos, citados no item anterior, poderemos também contar com 
um stand permanente no local (plantão). Importante lembrar que, para participar do leilão, as 
pessoas precisam estar motivadas, perceber a oportunidade de adquirir um imóvel em condições 
muito vantajosas, conhecer a obra e se encantar pela qualidade técnica do empreendimento, que 
é indiscutível, e para tudo isso é importante o apoio de uma imobiliária.          

5) Qual será o valor das unidades, afinal? 

A tabela seguinte demonstra o novo valor das unidades que serão submetidas a leilão. São 8 kits e 
1 loja. O valor a prazo é calculado com o acréscimo de 5% ao valor à vista, podendo, nesse caso, 
ocorrer o pagamento em 6 parcelas.    

 

6) As unidades também estão à venda? Ou seja, é possível adquiri-las antes do leilão? 

Sim, mas os valores não são os mesmos do leilão, porque naquele caso estamos falando de um 
valor de piso, a partir do qual poderá haver disputa. Abaixo pode-se ver a tabela para venda:  

 

Regras do leilão. O leilão da Cooperativa Habitacional dos Auditores e Servidores Ltda (Coophaf) será 
regido pelas seguintes regras:  
1. Data, horário e local. O leilão será realizado em 28 de abril (sábado), no próprio local do empreendi-

mento (CRNW 510, bloco A, lotes 2 e 3), no galpão de obras, que será especialmente adaptado para 
esse fim, tendo início pontualmente às 10 horas, com qualquer quórum.  

2. Como participar. Para participar do leilão, será necessário deixar cheque-caução, no valor de R$ 
1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), ou efetuar depósito identificado nesse valor na conta da 
Cooperativa (banco Caixa, agência 0974, operação 003, conta-corrente 2298-6, CNPJ 15.267.429/0001-
17) e enviar e-mail para coophaf@gmail.com. O interessado será então cadastrado e terá seus dados 
básicos coletados, assim como assinará um termo de concordância com as presentes regras e os regu-
lamentos da Cooperativa. O prazo final para o cadastramento se encerra 15 (quinze) minutos antes do 
início do leilão.  



3. Destino da caução. O montante referido no item anterior: a) no que se refere aos participantes vence-
dores, 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. 

4. Abatimento especial. O abatimento do valor a que se refere a alínea “a” do item anterior será realiza-
do em dobro – ou seja, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – se a inscrição para o lei-
lão ocorrer até 21/4.  

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

6. Lances. Os lances terão como base o valor do m2 à vista e deverão evoluir em gradações em R$ 125,00 
(cento e vinte e cinco reais) por m2. À medida em que as ofertas forem feitas, um painel irá atualizan-
do automaticamente os valores totais (à vista e a prazo) e das parcelas, para a visualização de todos. 
Em caso de empate, os lances evoluirão em gradações de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).       

7. Prazos. Em caso de pagamento à vista, é necessário emitir cheque no valor total do pagamento, sendo 
possível, contudo, que seja concedido prazo de até 30 (trinta) dias para depósito. Em caso de paga-

mento a prazo, a pri-
meira parcela deverá 
ser saldada de imedi-
ato, ou seja, logo 
após o encerramento 
do leilão, e as seguin-
tes a cada 30 (trinta) 
dias, em um total de 
6 (seis) parcelas. O 
valor a prazo sofrerá 
acréscimo de 5% (cin-
co por cento) em re-
lação ao valor à vista. 
A condição de coope-
rado somente será 
adquirida após ocor-
rer a compensação do 
primeiro valor a favor 
da Cooperativa (valor 
integral, no caso de 
pagamento à vista, ou 

valor da primeira parcela, no caso de pagamento a prazo).  

8. Perda da caução. Qualquer problema referente à não possibilidade de compensação de valores dados 
em garantia ou referentes à impossibilidade de assumir os compromissos firmados perante a Coopera-
tiva implicarão a perda integral do valor de inscrição (caução) no leilão.   

9. Créditos válidos e inválidos. Não poderão ser utilizados 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 
imprescindível que haja a comunicação prévia com a Direção da Cooperativa, sob pena de invalidação 
da participação no leilão.  

10. Disposições finais. As unidades que serão submetidas a leilão estão permanentemente disponíveis no 
site da Cooperativa (www.coophaf.org.br), sendo possível que essa lista seja alterada a qualquer tem-
po. O terraço das unidades do primeiro andar é considerado à metade de sua metragem, e o mezanino 
da loja é considerado a 65% (sessenta e cinco por cento). Não haverá qualquer outro tipo de diferenci-
ação (relacionadas à localização da unidade, por exemplo). Os casos omissos serão decididos pela Dire-
toria no momento da realização do leilão.  



CURTAS 

Informações para Imposto de Renda 2018. A partir deste ano, a Receita Federal passou a solicitar, 
na declaração anual de ajuste, alguns dados que, por enquanto, são optativos, mas que, a partir 
do ano que vem, passarão a ser obrigatórios. Para quem desejar informá-los, de forma a já deixá-
los registrados, aqui estão eles: Endereço: SHCNW CRNW Qd 510, bloco A, lotes 2 e 3; Inscrição no 
registro de imóveis (Cartório do 4º Ofício de Notas do DF): 154.783; Inscrição no IPTU: 53120736; 
CEP: 70688-120; Metragem: é da sua unidade, mas somando todas as áreas extras, como área 
descoberta, mezanino, garagem (cada vaga contém 12 m2) etc. Para saber a metragem exata de 
sua unidade, consulte o arquivo que estamos enviando em anexo. Havendo qualquer tipo de dúvi-
da, consulte nosso Atendimento (99144-3552), a qualquer hora, e a qualquer momento ou no ho-
rário comercial você receberá a informação desejada.  

Prestação de contas 2017. Em 26/2, realizou-se a Assembleia de contas, em que diversos esclare-
cimentos foram prestados. As contas foram aprovadas por unanimidade. A Diretoria esclarece que 
qualquer cooperado, em qualquer tempo, pode ter acesso às contas da Cooperativa, bastando que 
haja uma simples solicitação nesse sentido. O pedido de esclarecimentos pode se referir a dados 
genéricos ou específicos. Também estamos à disposição para discutir detalhes da obra. Você já 
sabe: temos como premissa sempre dar a máxima atenção ao cooperado.  

Problemas com os boletos. Desde o início do ano, temos sido surpreendidos com uma infinidade 
de problemas com o sistema de boletos da Caixa. Na verdade, entendemos que o problema não 
seja desse banco em específico, pois a Central de Atendimento do banco tem se esmerado em 
solucionar todas as pendências apresentadas. A nova sistemática de boletos determinada pelo 
Banco Central, em que uma infinidade de informações passaram a se fazer necessárias, tem difi-
cultado o processamento por parte do sistema bancário. O problema se agrava quando ocorre 
uma transação entre bancos diferentes. Acreditamos que seja uma questão de tempo até que tu-
do se normalize. Para piorar todo esse cenário, o nosso sistema em específico apresentou proble-
mas técnicos que demoraram muito tempo para serem detectados, baldados todos os esforços. 
Pedimos sinceras desculpas 
por todos os transtornos 
causados.  

Nome do edifício. Volta-
mos a alertar a todos que, 
com a proximidade do fim 
das obras, surge a necessi-
dade de escolhermos um 
nome para o nosso edifício. 
Até o momento, temos as 
seguintes sugestões (em 
ordem alfabética): Green 

Space, Harmonia, Infinite, 
Paradise e Sunset View. 
Aguardamos mais sugestões 
para, no momento oportuno, proceder a uma votação. Um nome bem escolhido tem o condão de 
proporcionar valorização ao empreendimento. Assim, conclamamos a todos que mentalizem um 
nome que possa transmitir uma ideia favorável ao nosso edifício. Envie quantas sugestões quiser.  

Excepcionalmente, este Informativo não circulará em abril, pois estaremos em esforço 
concentrado em prol do sucesso do leilão da Cooperativa. Em caso de necessidade, emitiremos 
um Comunicado Especial. Na próxima edição, após o leilão, divulgaremos a data para a próxima 
visita coletiva à obra, que será realizada provavelmente na segunda quinzena de maio.    


