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Leilão foi convertido em concorrência por problemas 
técnicos, tem sucesso parcial e Diretoria decide 

convocar Assembleia conjugada com visita à obra 
O leilão realizado em 28/4, convertido em concorrência por problemas técnicos (detalharemos essa 
questão no próximo parágrafo), teve um resultado aquém do esperado, apesar da ampla divulgação na 
imprensa. Das 9 unidades oferecidas (1 loja e 8 kits), foram comercializadas 3 kits (unidades 129, 210 e 
330). Duas unidades residenciais (108 e 129) chegaram a ter uma oferta confirmada, mas o concorren-
te desistiu, posteriormente. Foram centenas de telefonemas e dezenas de visitas, mas a participação 
efetiva foi muito aquém da esperada. Mesmo assim, foram realizados 12 depósitos de caução. Apenas 
a kit 330 apresentou concorrência de preços, tendo sido arrematada com ágio de 15,2% sobre o preço 
mínimo fixado. As outras duas unidades foram arrematadas pelo preço mínimo.  

Às vésperas da realização do leilão, recebemos um comunicado de leiloeiro oficial dando conta de que 
não poderíamos realizar o leilão sem a contratação de profissional legalmente habilitado, em vista do 
que dispõe o Decreto 21.981/32. Em nossa interpretação da referida norma, havíamos entendido que 
entidade sem fins lucrativos poderia realizar leilão sem a necessidade de observância dos inúmeros 
requisitos normativos. A solução seria adiar o leilão, de modo a adequá-lo à legislação – o que implica-
ria em significativos custos para a Cooperativa, além dos transtornos naturalmente decorrentes – ou 
convertê-lo em concorrência na modalidade de proposta fechada, nos moldes do que realiza a Terra-
cap. Consultamos então todos os presentes, e tendo em vista estarem atingidos todos os princípios 
que nortearam o evento – em especial os princípios da publicidade e da isonomia –, não havendo 
qualquer prejuízo para quem quer que seja, demos seguimento ao certame, apenas alterando o pro-
cedimento para que os participantes indicassem em envelope fechado suas propostas.  

A grande campanha publicitária deflagrada despertou a atenção de muitos interessados, que seguem 
com interesse em aderir a unidades pelo preço anunciado, o que de fato apresenta uma vantajosidade 
evidente. Assim, acreditamos que não teremos dificuldade em repassar todas as unidades remanes-
centes em prazo razoável, mas dessa vez no formato de adesão direta, sem que seja necessário recor-
rer a leilão ou concorrência. Assim, aquele que se interessar poderá aderir à Cooperativa pelo preço 
mínimo, bastando que realize os pagamentos pertinentes e assine os documentos apropriados junto à 
Cooperativa ou à imobiliária contratada (a Acontece, que, assim, continuaria nos ajudando nesse es-
forço de repasse das unidades). É nesse sentido que precisamos convocar Assembleia específica, para 
que sejamos autorizados a seguir em frente com essa possibilidade. Nesse nova fase, os cooperados 
teriam prioridade na adesão, mas apenas durante um curto período, findo o qual a adesão ficaria livre 
para o mercado em geral, na ordem em que efetivamente se concretizarem as propostas. 

Na mesma ocasião, precisaremos formar uma Comissão Especial para tratar de dois assuntos de gran-
de interesse dos cooperados: a) a minuta do regimento do condomínio do prédio, que será votada em 



convenção dos futuros condôminos, com eleição do síndico e demais cargos; e b) constituição de um 
grupo de compras coletivas, para auxiliar os cooperados que desejarem adquirir, em vista do maior 
volume, equipamentos para as kits com preços mais competitivos – como eletrodomésticos sob medi-
da, armários planejados etc. Nosso cooperado Edmundo Rocha Costa, investidor, tem larga experiên-
cia com o aluguel de imóveis, e, segundo ele, há indicativo de que kits semi-mobiliadas podem ser in-
teressantes do ponto de vista do custo-benefício. Nosso cooperado Lúcio Meireles, por outro lado, a 
par de estar nos ajudando enormemente com economias na obra, é bastante detalhista no que se re-
fere à relação custo x benefício, sem perda de qualidade. Para felicidade de todos nós, ambos já acei-
taram compor referida Comissão Especial. Estamos abertos a outros cooperados que, da mesma for-
ma, queiram colaborar. Aqueles que não quiserem propriamente compor referidas comissões pode-
rão, é claro, atuar contribuindo eventualmente.       

Então, fique ligado: 

• Assembleia seguida de visitação em 19/5, sábado, às 9 da manhã, no galpão de obras.  

• Pauta: 1) solicitação de autorização do corpo de cooperados para prosseguir com o esforço de 
repasse das unidades inadimplentes, na modalidade de “adesão direta”, pelos mesmos valores 
praticados no evento realizado em 28/4; 2) estipulação de data de preferência para adesão de 
já cooperados (sugestão: 21/5) – haverá plantão no local, exclusiva para os cooperados; 3) for-
mação de Comissão Especial para atuar na implantação do condomínio do edifício, bem como 
na formação de um grupo de compras coletivas. 

Logo após a Assembleia, ocorrerá visita à obra 

Logo em seguida, por volta das 10 da manhã, faremos então uma visita guiada à obra, em 
pequenos grupos. É importante que todos estejam portando roupas esportivas e sapatos 

fechados. Os cooperados receberão breves instruções de segurança. Aqueles que ficarem na 
espera, terão a oportunidade de tirar todas as dúvidas sobre o empreendimento.  

Voltamos a lembrar a todos os cooperados que a adesão às unidades remanescentes pelo valor míni-
mo 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$ 1,5 milhão – basta que 
as 5 kits remanescentes sejam repassadas. 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. Solicitamos a 
todos que auxiliem no esforço de divulgação. Acompanhe aqui as unidades ainda disponíveis:  

 

Nome do edifício. Novos nomes foram sugeridos. Até o momento, temos as seguintes propostas (em 

ordem alfabética): Acqua, Constantino (homenagem ao imperador romano), Green Space, Harmonia, 
Infinite, L’Essence du Parc, Paradise, Porto Itália, Soleil e Sunset View. Aguardamos mais sugestões para, 
no momento oportuno, proceder a uma votação. Lembramos que um nome bem escolhido pode 
conferir valorização ao empreendimento.  

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

INCC para a prestação de 
Maio: 0,24% 

Fundo de obra (em 2/5):  
R$ 3.257.561,09 em CDBs da Caixa 

Percentual de obra já 
concluído: 72,04% 

 


