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Assembleia decide por contratação de construtora 
e início das obras é iminente  

Contrato com a construtora já está em fase final de análise e alvará de construção segue para a 

última etapa antes da aprovação 

 
Reunidos em 5/7 em Assembleia-Geral Extraordinária, os cooperados decidiram o que se segue. 
ITEM 1. Informes gerais. A Diretoria traçou uma pormenorizada descrição de toda a situação atual 
do empreendimento, explicando especialmente por que será necessária a cobrança de parcelas 
extras (veja “Perguntas e Respostas” nesta edição, mais abaixo). Nessa fase, muitos questiona-
mentos foram levantados, e procedeu-se a um longo debate. ITEM 2. Autorização da Assembleia 
para a contratação da empresa VEGA CONSTRUTORA LTDA para a edificação do empreendimento, 
pelo preço-alvo de R$ 19.831.316,22. A proposta foi aceita por unanimidade, após intenso debate 
acerca desse encaminhamento pelo grupo de cooperados que atuou mais de perto nesse proces-
so. ITEM 3. Autorização da Assembleia para a atualização monetária mensal das obrigações men-
sais dos cooperados, a partir de setembro de 2016, pela variação do Índice Nacional da Construção 
Civil (INCC). Foi explicado que o preço-alvo a ser contratado com a construtora sofrerá essa varia-



ção mensal. A Assembleia propôs uma modificação no texto, alterando de “a partir de setembro 
de 2016” para “a partir do início das obras”. Assim, foi aprovada por unanimidade a atualização 
monetária mensal das obrigações dos cooperados, a partir do início das obras, pela variação do 
Índice Nacional da Construção Civil (INCC). A Diretoria lembrou, contudo, que o mês de setembro 
marca a atualização anual das prestações da Cooperativa, a qual deverá ocorrer em qualquer ce-
nário, pelo IGPM acumulado dos últimos 12 meses. ITEM 4. Autorização da Assembleia para a co-
brança de até mais 12 prestações mensais, para fazer frente aos investimentos totais necessários à 
edificação do empreendimento. Alguns cooperados consideraram essa proposta inconsistente, por 
entender que não faz sentido obter autorização para a cobrança de um quantitativo de prestações 
que ainda não se sabe qual será. Assim, se há possibilidade de que as prestações extras perfaçam 
um menor número, não caberia conceder essa autorização desde já. A Diretoria avaliou a argu-
mentação como razoável e decidiu considerar a proposta prejudicada, retirando-a de pauta.  

���� ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. A boa notícia é que expedição do alvará de construção é esperada 
para os próximos dias! Após um longo calvário, enfim todas as etapas foram vencidas, as inúmeras 
exigências da espantosa teia burocrática da máquina pública foram cumpridas. A empresa VEGA 
está a par disso e já está atuando no planejamento da obra, e prepara-se para que os trabalhos se 
iniciem praticamente tão logo o alvará seja expedido e o contrato assinado.  

���� CONTRATO COM A CONSTRUTORA. Enquanto isso, segue a 
todo o vapor a análise do contrato com a empresa VEGA CONS-
TRUTORA LTDA, novamente com a participação dos cooperados. 
O preço-alvo passou a prever um escalonamento, variando dos 
originais R$ 19.831.316,22 (dezenove milhões oitocentos e trinta 
e um mil e trezentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), 
caso a obra seja conclsuída em 30 meses, e reduzindo para R$ 
19.414.858,58 (dezenove milhões quatrocentos e quartorze mil 
e oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito 
centavos), caso a obra seja concluída em 24 meses. Esses valores 
referem-se a janeiro de 2016 e precisam ser atualizados pelo 

INCC acumulado no ano, até o momento da assinatura do contrato. Cabe observar que todas as 
propostas apresentaram valores referentes a janeiro de 2016, pois, à época em que a pesquisa 
de cosntrutoras foi realizada (início do ano), foi necessário estabelecer uma data que servisse de 
parâmetro igualitário de comparação.  

���� CRONOGRAMA. Cabe observar que, na Assembleia de 5/7, discutiu-se a possibilidade de adia-
mento das obras, em função da iminiência das chuvas. Por essa proposta, as obras teriam início 
apenas em março, momento em que, com boa margem de certeza, durariam apenas 24 meses. 
Nesse cenário, haveria redução no preço-alvo, conforme conversado anteriormente com as cons-
trutoras que chegaram à seleção final. A Diretoria entende que o adiamento das obras para março 
seria muito traumático para um grupo de cooperados que espera ansiosamente pelo seu início. A 
questão foi levada pela Diretoria à VEGA, que, em princípio, assentiu que conseguiria concluir a 
obra em 24 meses, mesmo que ela se inicie em setembro. Contudo, há dois fatores que podem 
prejudicar essa meta: uma quantidade de chuvas muito acima do normal ou com muita antece-
dência do que costuma ocorrer em Brasília (prejudicando o início das escavações); ou uma situa-
ção de inadimplência acima do esperado junto ao corpo de cooperados, combinada com dificulda-
des no repasse de quotas. Foi nesse sentido que o contrato foi aperfeiçoado para incluir uma cláu-
sula em que o preço-alvo será menor caso a obra seja concluída em 24 meses. Entendemos que 
essa foi a melhor maneira possível que a Diretoria encontrou de conciliar duas correntes de coo-
perados: aqueles que desejam o início imediato das obras e aqueles que preferem esperar um 
pouco mais para iniciá-la após as chuvas. Assim, pedimos a compreensão de todos, eis que opta-
mos pelo caminho mais consensual.   



���� PROJETO EXECUTIVO. Na Assembleia de 5/7, alguns cooperados solicitaram acesso ao projeto 
executivo, em que são detalhados os materiais que serão utilizados no empreendimento. Infor-
mamos que os projetos completos já estão disponíveis em nosso site (www.coophaf.org.br). Ha-
vendo qualquer dificuldade, estamos à disposição para atendê-lo.  

���� CONTROLE FINANCEIRO.  Informamos que o Fundo de Obras atingiu em 29/7 o montante de R$ 
5.106.606,57, aplicado em CDBs da Caixa Econômica Federal com rentabilidade variando de 
97,25% a 101,5%  do 
CDI (Certificado de 
Depósito Interbancá-
rio), dependendo do 
prazo de aplicação.  

REPUBLICAÇÃO (COM ATUALIZAÇÃO) 

Tendo em vista a importância das explicações que se seguem, que elucidam uma série de dúvidas 
dos cooperados e que foram publicadas originalmente na edição passada, decidimos republicá-las 
nesta edição, com algumas alterações e atualizações. Sugerimos a leitura atenta! 

10 PERGUNTAS E RESPOSTAS 

1) Por que o grupo de cooperados optou pela VEGA Construções? 

Ao longo do mês de maio, diversas reuniões ocorreram com os cooperados para a escolha da 
construtora que irá administrar nosso empreendimento, conforme informamos que ocorreria. Um 
grupo de aproximadamente 18 cooperados acompanharam de perto esse processo. A participação 
desse grupo foi bastante intensa e muito profícua. Em 5/5, ocorreu uma reunião inicial de esclare-
cimentos, em que todos puderam ter contato com a metodologia utilizada para a seleção prévia 
das construtoras, os prós e contras de cada proposta e os detalhes relacionados ao comparativo 
entre receitas disponíveis x gastos previstos. Após essa discussão preliminar, foram selecionadas 
duas construtoras, entre as sete originalmente interessadas (nove foram convidadas, mas duas 

Atraso de pagamentos na Cooperativa (posição em 29/7):  
Cooperados com atraso de até 30 dias: 11 (eram 4 em 28/4).  
Cooperados com atraso entre 30 e 90 dias: 3 (eram 4 em 28/4).  
Cooperados com atraso há mais de 90 dias (inadimplentes): 5 (manteve-se).   



declinaram), para a edificação do empreendimento: a Vega Construtora e a MTD Engenharia. De-
cidiu-se então que referidas empresas fariam uma apresentação para todos os interessados nas 
duas semanas seguintes (em 12/5 e 19/5, respectivamente). As apresentações foram consideradas 
muito esclarecedoras. Ainda assim, alguns cooperados sentiram necessidade de novas informa-
ções, de modo que reuniões suplementares foram realizadas nos escritórios das referidas constru-
toras, onde puderam ser elucidadas todas as dúvidas, em especial aquelas envolvendo detalhes 
dos orçamentos apresentados. Por fim, tendo em vista um Comparativo Síntese elaborado pela 
Diretoria, o grupo se reuniu em 6/6 e decidiu, por maioria, com a abstenção dos votos dos Direto-
res, recomendar para a Assembleia a contratação da Vega Construções. 

O grupo considerou que se trata de uma construtora com maior qualidade técnica e maior experi-
ência no Noroeste (bairro que detém suas particularidades). Além disso, foi levada em conta a 
capacidade da empresa em bancar um eventual sobrepreço, eis que a partir de um certo valor 
quem deve arcar com os custos é a empresa construtora (veja próximo item). O grande conheci-
mento que a MTD Engenharia detém dos detalhes do empreendimento, por ter feito a compatibi-
lização dos projetos, foi considerado por alguns uma importante vantagem, mas para outros aca-
bou sendo sopesado a favor da VEGA, com base no princípio de que quem analisa o projeto não 
deve executá-lo, pois se torna imune à detecção de oportunidades de melhoria. Outro importan-
tíssimo fator que pesou a favor da VEGA foi a possibilidade de esta empresa aceitar uma loja como 
parte do pagamento, o que trás mais segurança financeira ao empreendimento como um todo, já 
que o grupo enfrenta algumas situações de inadimplência – que são poucas, mas que, de qualquer 
maneira, preocupam.  

2) Essa decisão sobre a construtora é definitiva? 

Agora é. A decisão definitiva cabe à Assembleia Geral de cooperados, que é soberana para esse 
nível de decisão. A Assembleia convocada referendou o trabalho do grupo de cooperados, que se 
debruçou sobre todos os detalhes do processo de contratação. Essa metodologia é utilizada por-
que seria impraticável tomar uma decisão dessa monta em sede de uma Assembleia, embora to-
dos os esclarecimentos solicitados tenham sido prestados.  

3) Afinal, quanto vai custar a obra? 

A VEGA Construtora orçou a obra em R$ 19.831.316,22. Como adotamos o modelo de administra-
ção por preço-alvo, a empresa deverá honrar esse valor, mas sendo aceitável uma variação de até 
5% para cima de margem de erro. Isso significa que a obra poderá custar até R$ 20.822.882,03. 
Qualquer custo de obra acima desse valor será de responsabilidade da construtora. Contudo, caso 
a obra custe menos do que o preço-alvo, a economia reverterá integralmente a favor da Coopera-
tiva. Esse, aliás, foi outro fator a favor da VEGA, já que a MTD considerou que eventuais economi-
as deveriam ser rateadas entre a Cooperativa e a empresa. Cabe observar que o preço-alvo passou 
a prever um escalonamento, podendo ser reduzido para R$ 19.414.858,58, caso a obra seja 
concluída em 24 meses. 

4) É possível que a obra custe menos do que o orçado? Como controlar os custos da obra?  

Em valores reais, sim, é possível que a obra custe menos do que o valor orçado (preço-alvo). O 
preço-alvo sofrerá variação mensal segundo o INCC, assim a tendência é que, em valores nomi-
nais, haja uma elevação do custo total. Contudo, em termos reais, ou seja, em dinheiro de hoje, 
pode ser que a obra custe menos do que o valor orçado, por dois motivos: a) se o INCC variar me-
nos do que a inflação e a obra sair pelo preço-alvo; e b) por meio do acompanhamento da Coope-
rativa, que deverá autorizar previamente todas as compras, bem como controlar o estoque de 
materiais. Essas últimas medidas podem ser viabilizadas pela contratação de um orçamentista e 
de um fiscal de obras. Ou seja, teremos a importante incumbência de acompanhar de perto a 
obra, tarefa para a qual contrataremos profissionais especializados.  



5) A Cooperativa dispõe de recursos para fazer frente ao dispêndio estimado? Há mais dispên-
dios a serem realizados? 

Além do valor da obra, há outros dispêndios previstos (veja o quadro abaixo). Merece destaque a  
taxa de administração da construtora, que no caso da VEGA corresponde ao valor fixo de R$ 
1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) e a dação em pagamento da Loja 6 (estimada 
em R$ 750.000,00, valor de custo). Infelizmente, será necessária a cobrança de prestações extras.  
Acompanhe os cálculos (que não incluem a loja que será negociada com a construtora): 

PREVISÃO DE RECEITAS Valor (em R$) 

Total 17.369.644,24 

PREVISÃO DE DESPESAS Valor (em R$) 

Valor máximo da obra 20.822.882,03 

Taxa de administração da construtora 1.400.000,00 

IPTU do terreno (2016 a 2018) 385.244,40 

Pagamentos pendentes (compatibilização de projetos e projetos complementares)  112.000,00 

Fiscalização da obra e orçamentação de materiais 75.000,00 

Taxa de administração da Cooperativa e outras despesas (taxas etc) 950.000,00 

Total 23.745.126,43 

DÉFICIT  Valor (em R$) 

Previsão de Despesas menos Previsão de Receitas 6.375.482,19 

Quantidade de meses para compensar o déficit* 9 a 12 meses 

* Considerando a arrecadação mensal potencial de R$ 701.709,60, neste valor já incorporando o reajuste do IGPM 
estimado de 10% em setembro, data do provável início das obras.  

6) O que foi feito com o dinheiro arrecadado até o momento? 

A Cooperativa quitou os terrenos adquiridos em licitações da Terracap (mais de R$ 16 milhões, já 
incluído o custo financeiro), pagou o IPTU correspondente e diversas taxas, pagou o projeto de 
arquitetura e todos os projetos complementares, providenciou a compatibilização desses projetos 
e a sondagem dos terrenos e formou um fundo de obra no valor de mais de R$ 5 milhões.  

7) Então os cooperados terão prejuízo ao final do projeto? 

Os cooperados não terão qualquer prejuízo. Terão, na verdade, uma expectativa de ganho a me-
nor, e isso apenas se considerarmos o momento atual do mercado imobiliário, que todos reconhe-
cem que passa por grave crise. A verdade é que o empreendimento continua saindo a preço de 
custo. Estima-se que as kits sairão, em média, a R$ 8.125 o m2 (será maior ou menor a depender 
da posição da unidade). Esse valor só se aproxima do valor de mercado se considerarmos aquisi-
ções a vista de imóveis usados. Contudo, para lançamentos, o mercado está praticando o preço de 
R$ 11.000 a 12.000 o m2. E por um motivo muito simples: abaixo desse valor, as incorporadoras 
deixam de realizar lucro. Assim, salvo por uma ou outra queima de estoques, as construtoras estão 
preferindo reter os imóveis a baixar os preços. A expectativa é que, com a consolidação do bairro 
e a recuperação da economia, a médio prazo o preço do imóveis se reposicione. Não existe mági-
ca: os imóveis têm, historicamente, um sobrepreço de 50% sobre seu preço de custo (o que pro-
porciona uma margem de 30% de lucro bruto), acréscimo quanto ao qual não incorremos.  

8) Mas por que, afinal, a obra demandará prestações extras? Houve erro de cálculo?  

Não houve erro de cálculo, mas mudança na interpretação das normas técnicas que regem nossa 
área. No entendimento inicial dos arquitetos, seriam necessários apenas dois subsolos para aten-
der às vagas de garagem necessárias, sendo que algumas kits ficariam sem vaga (poderiam ser 
utilizadas as vagas públicas em frente do empreendimento). A NGB do setor permitia essa inter-
pretação. Contudo, o entendimento do órgão técnico evoluiu para considerar que o empreendi-



mento deveria contemplar um terceiro subsolo, o que aumentou em 13,6% a área construída. 
Além disso, a Cooperativa adotou a política de promover reajustes apenas anuais das prestações, 
tendo em vista a baixa inflação na época, e considerando algumas estratégias de compensação 
que acabaram não se confirmando, tendo em vista o agravamento da crise econômica, que reper-
cutiu dramaticamente no preços dos imóveis. Em uma das Assembleias, a Direção da Cooperativa 
alertou para o problema e tentou implantar uma política de reajustes semestrais, mas a proposta 
foi descartada, sob a alegação compreensível de que não seria cabível alterar o regime de paga-
mentos se sequer havia previsão para o início das obras. No total, as imprevisibilidades deveriam 
fazer a obra aumentar 22,25%, mas, após duras negociações do preço-alvo com as construtoras, 
conseguimos que o acréscimo no total de prestações corresponda a no máximo 20% (mais até 12 
prestações além das 60 originalmente previstas).  

13,6% (A) 
Foi o quanto cresceu a área total a ser construída com a obrigatoriedade de 
construção do terceiro subsolo , que tem 1.468 m2 de área. Com isso a área de 
construção passou a ser de 10.820,26 m2.   

9,15% (B) 
Esse foi o percentual estimado de perda com a política de reajuste anual aplicada pela 
Diretoria. Naquela época não era cogitada a volta da inflação.  

1,25% (C) 
Esse foi o percentual de perda da Cooperativa com as diversas renúncias de 
arrecadação que ocorreram até o momento, em função de ajustes*.  

1,75% (D) 
Esse foi o percentual de economia da Cooperativa com a política de adiantamento das 
prestações à Terracap, com redução na incidência de juros**.  

22,25% 
(A+B+C–D) 

Esse foi o percentual de perda total, considerando todas as compensações acima, que 
agora precisa ser reposto.  

 

<20% 
Esse foi o limite de acréscimo nas prestações que a Diretoria conseguiu após negociar 
o preço-alvo com as construtoras (até 12 prestações a mais, após as 60 previstas).  

** Em maio de 2014, foi realizado o recálculo do valor das unidades do 1º andar com terraço, que haviam sido precifi-
cadas acima do ideal de equalização da vantajosidade para todas as unidades, medida que implicou uma arrecadação 
global a menor de R$ 212.616,75. Em outubro de 2014, foi realizado novo ajuste, dessa vez para reduzir o gravame 
das lojas com vitrine maior, o que implicou uma renúncia de R$ 150.109,34 no total a ser arrecadado.  
* O percentual de ganho obtido com as aplicações financeiras do fundo de obras não é considerado porque, na práti-
ca, apenas protege a aplicação da corrosão inflacionária.  

9) Quando as obras enfim terão início?  

O início das obras é iminente. O contrato com a construtora já está em fase final de análise e o 
alvará de construção segue para a última etapa antes da aprovação. A previsão é que o canteiro 
de obras seja instalado já em setembro.  

10) Qual o prazo para a conclusão das obras?  

As obras estão previstas para se estender por, no máximo, 30 meses. Contudo, como os pagamen-
tos deverão se estender por 24 a 26 meses depois do início das obras, é possível que sejam conclu-
ídas nesse prazo. Existe uma cláusula no contrato com a construtora que reduz o preço-alvo caso a 
obra seja concluída em 24 meses, sendo portanto nossa meta que o edifício seja concluído e en-
tregue nesse prazo. Tudo vai depender de alguns fatores, sob os quais não temos total controle, 
como a intensidade das chuvas e a situação financeira do grupo, por exemplo. 


