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Projeto de arquitetura é protocolado na Administração de Brasília 
O projeto de nosso empreendimento foi protocolado na Administração de Brasília (RA I) e no Cor-
po de Bombeiros (CBM), em 27/05 (veja Anexo 1). Referidos órgãos têm 30 dias para analisar o 
projeto e se manifestar sobre possíveis exigências. Foram entregues também as cartas de anuên-
cia das concessionárias (CEB, Caesb e Novacap), quanto às quais o escritório de arquitetura Estrela 
obtivera resposta durante o processo de desenvolvimento do projeto. Os arquitetos estão na ex-
pectativa de receber as exigências em breve, e não veem dificuldades para aprovar o projeto no 
prazo estimado de 120 dias (já contando a lentidão do GDF). De nossa parte, temos motivos para 
avaliar que o escritório de arquitetura está mais otimista do que as dificuldades burocráticas en-
frentadas pelas construtoras junto ao GDF nos permitem sê-lo. Seja como for, podemos trabalhar 
com a estimativa de ter o projeto de arquitetura legal aprovado até outubro. Uma vez aprovado o 
projeto, podemos então proceder à individualização das kits. Será realizada pesquisa no mercado 
para detectar a variação de preços em relação à posição da unidade (nascente ou poente, andar 
alto ou baixo etc), com posterior submissão aos cooperados, antes do sorteio. Outra questão inte-
ressante é que conversamos com um de nossos vizinhos, RH Empreendimentos, que demonstrou 
grande interesse em desenvolver projeto arquitetônico harmônico com o nosso. Eles ainda não 
começaram a desenvolver o projeto, e estão considerando seriamente a hipótese de contratar o 
Eduardo Estrela para essa missão. Isso é uma ótima notícia, pois quanto mais harmônica for a fa-
chada, maior a valorização de nosso edifício.  

���� Demonstrativo do mês. Confira o demonstrativo referente ao mês de maio (Anexo 2), em que é 
possível verificar o adiantamento de R$ 350 mil à Terracap. Reforçamos mais uma vez que esse 
adiantamento não alterou o quantitativo de prestações das projeções, mas reduziu o saldo deve-
dor junto à Terracap, de modo que as prestações da primeira projeção já estão vindo em montan-
te menor (com menor incidência de juros e correção monetária). Um novo adiantamento está 
previsto para ser realizado nos próximos dias, no valor de R$ 150 mil. Novos adiantamentos pode-
rão ser realizados, oportunamente, desde que observada uma margem de segurança.   

���� Registro da ata em cartório. Conforme ficou decidido na Assembleia Geral Extraordinária reali-
zada em 25/03, a ata da assembleia, em que constam os cooperados que participam do empreen-
dimento, deverá ser levada a cartório, para conferir maior segurança jurídica ao cooperado. Noti-
ciamos no último Informativo que esse passo, contudo, depende do registro da ata na Junta Co-
mercial, que levaria de 30 a 45 dias para analisar o documento e estabelecer exigências. Infeliz-
mente, já ultrapassamos 60 dias sem solução para a questão, já que a Junta Comercial a cada se-
mana faz novas exigências. A última delas consistiu em ser necessário acrescentar na ata o seguin-
te fecho: “Esta ata é cópia fiel daquela constante no livro de atas”. Não ficaremos surpresos se 
novas exigências meramente formais forem feitas, mas contamos resolver essa questão em breve.  



Sua dúvida 

Eventualmente, publicaremos aqui 
perguntas dos cooperados que 
possam ser do interesse de todos. 
Participe, envie sua dúvida para: 
atendimento@coophaf.org.br.   

Já temos previsão para o início e 

conclusão da obra e sobre qual 

construtora irá realizá-la? 

O início das obras vai depender de 
dois fatores. O primeiro refere-se à 
expedição do alvará de constru-
ção, o qual acreditamos que tere-
mos em mãos no primeiro semes-
tre de 2014.  Essa é a autorização 
legal para que se dê início às o-
bras. O segundo refere-se ao me-
lhor momento para começar a 
construir. Todos os nossos cálculos 
foram realizados para que o início 
das obras ocorra quando do pa-
gamento da 30ª. prestação, ou 
seja, em fevereiro de 2015. Isso 
porque não é aconselhável que a 
obra se alongue por um prazo mui-
to extenso, e o prazo de 30 meses 
(quando então se completam os 
60 meses do plano de pagamen-
tos) é considerado ideal para o 
transcurso das obras. Consideran-
do que a estação das secas é o 
momento mais apropriado para 
construir em Brasília, provavel-
mente faremos todos os prepara-
tivos no segundo semestre de 
2014 e iniciaremos as obras no 
primeiro semestre de 2015. Entre 
esses preparativos figura a escolha 
da construtora, processo que de-
verá transcorrer dentro de crité-
rios técnicos, conjugados com o 
critério de melhor preço. Assim, as 
construtoras que preencherem 
determinados requisitos (em geral, 
as melhores) serão convidadas a 
ofertar preço para a obra, que 
provavelmente será realizada sob 
o regime de preço global, garan-
tindo maior segurança. 

Em compasso de espera 

 

O complexo comercial localizado na CRNW 707, Bloco C, 
recentemente lançado pela Cooperativa, passa por algu-
mas dificuldades referentes ao fechamento do grupo. Tí-
nhamos esperança de que a projeção em tela somente 
seria licitada no mês de julho, conforme informações pre-
liminares. Contudo, a Terracap surpreendeu e publicou 
edital em que licitará a projeção já no final de junho (em 
27/06). As lojas tiveram ótima receptividade, mas as salas 
e os espaços corporativos não experimentaram adesão na 
mesma velocidade, embora tenham havido diversas ade-
sões. Assim, apesar do belíssimo projeto (veja fachada 
acima) e da enorme vantajosidade em relação aos preços 
de mercado, provavelmente não conseguiremos fechar o 
grupo a tempo de participar da Licitação 6/2013.  

Buscando agilizar o fechamento do grupo, passamos a 
trabalhar com um público-alvo que guarda boa pertinên-
cia com nosso público original, qual seja, os advogados 
associados à Caixa de Assistência da OAB/DF. É uma par-
ceria interessante, que muito nos honra, mas que, como 
toda novidade, demanda tempo para aproximação e con-
solidação. Também estivemos conversando com o Sindica-
to dos Médicos, outro potencial parceiro.  

Aqueles que desejarem, poderão ter restituídos os che-
ques emitidos, ou aguardar um pouco mais. Prosseguire-
mos com o trabalho de captação, porque acreditamos 
neste projeto, que foi concebido para ser um charmoso 
complexo comercial, com grande potencial de retorno do 
investimento. Ademais, mesmo que o lote por nós visado 
seja arrematado em 27/06, já verificamos junto à Terracap 
que projeções idênticas serão licitadas na nova fase do 
Noroeste. Técnicos da Terracap vêm dizendo informal-
mente que a nova fase será lançada em agosto. Estaremos 
presentes inclusive com residencial de 2 quartos.  

 


