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INFORMATIVO nº 16 (Especial)  

Brasília, Abril/Maio de 2013 

 

Pré-lançamento em primeira mão para os cooperados 

OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO A PREÇO DE CUSTO 
EM IMÓVEIS DE ALTO PADRÃO NO SETOR NOROESTE 

Depois do sucesso da COOPHAF na CRNW 510, Bloco A, Lotes 2 e 3, com 125 cooperados 

plenamente satisfeitos (não há mais unidades disponíveis), oferecemos uma nova 

oportunidade aos colegas servidores públicos. Agora, a Cooperativa formada pelos 

Auditores do TCU está captando adesões para um complexo comercial, composto de salas, 

lojas, e espaços corporativos. Como sempre, estaremos praticamos preços pelo menos 

30% abaixo do mercado, com alto padrão de acabamento. Enquanto salas comerciais no 

Setor Noroeste estão sendo comercializadas em média por R$ 11.000,00 o m2, estamos 

captando adesões por R$ 7.450,00 o m2. Assim, uma sala de 35 m2 sairá por R$ 

260.750,00, um preço imbatível para o mercado de Brasília. Há também lojas com pé 

direito duplo e espaços corporativos, ambos com alta expectativa de rentabilidade.  



VEJA PORQUE VALE A PENA PARTICIPAR DESTE EMPREENDIMENTO: 

���� Os analistas de mercado concordam que o Setor Noroeste será carente de salas 

comerciais, de modo que se espera que elas obtenham boa valorização e rentabilidade.   

���� Todas as lojas terão pé direito duplo, o que valoriza o imóvel. Além de bem localizadas, 

em frente a uma avenida, compartilharão um agradável espaço de convivência.  

���� A expectativa é que os espaços corporativos possam ser alugados para empresas e 

repartições públicas por valores superiores a R$ 30 mil mensais.  

 

Planta sugerida do pavimento térreo, com pé direito 

duplo, onde pode-se ver as 20 lojas harmonicamente 

dispostas, tendo ao centro um espaço de convivência. As 

vagas de garagem localizam-se nos dois subsolos 

previstos. Na solução proposta pelo arquiteto (Eduardo 

Estrela), esse espaço será ocupado por mesas, cobertas 

por uma elegante estrutura tensionada, conforme 

ilustração ao lado. Atenção! No cooperativismo, o 

projeto arquitetônico evolui ao longo do tempo, essa é 

meramente uma planta inicial, sujeita a alterações, 

inclusive por sugestões dos próprios cooperados.  

O SETOR NOROESTE. Seguindo rigorosamente o Manual Verde, que prescreve uma série de 

requisitos que resultam em baixo impacto ambiental, o Noroeste se consagra como o primeiro 

bairro ecológico do país. O parque Burle Marx foi idealizado para conferir qualidade de vida a seus 

moradores e, em relação ao Setor Sudoeste, foram concebidas diversas inovações para facilitar o 

trânsito e o acesso ao novo bairro. No Noroeste, todas as unidades precisam contar com 

estacionamento, e muitos empreendimentos contam com até três subsolos.  Avenidas largas e 

bem planejadas, corredores exclusivos para ônibus e diversas vias de acesso se traduzem em 

soluções urbanísticas eficientes e genuinamente brasilienses. O Noroeste tem apenas uma fração 

de sua área (28,6%) destinada a edifícios e equipamentos urbanos.  



 

 

 
 

 
Projeto CNRW 707 Lote C 

 TIPO E VALOR DOS IMÓVEIS  

COMPLEXO COMERCIAL 
Localizado na CRNW 707, Lote C, com 3.707,4 m2, taxa de ocupação de 50% e 4 andares. 
Todas as unidades terão ao menos 1 vaga na garagem, e há estudos para mais vagas para as lojas e 
espaços corporativos.  Estão previstos 2 subsolos de garagem.  

Tipo de Imóvel Qtde Área média 
prevista 

Valor médio  
do m2 

Valor total 
previsto 

Salas comerciais 108 35 m2 7.450,00 260.750,00 

Lojas com pé direito duplo 20 64 m2 9.950,00 636.800,00 

Espaços corporativos 8 313 m2 6.950,00 2.175.350,00 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES. Por favor, leia com atenção: 

1. Não trabalhamos com financeiro bancário, todos os custos são pagos pelos próprios 
cooperados ao longo do projeto. Assim, a entrega dos imóveis somente ocorrerá após 
realizados todos os pagamentos, ou seja, depois de pagas todas as 60 prestações.  

2. Todos os dados fornecidos são estimativos, e poderão variar em função de diversos 
fatores, como a otimização do projeto arquitetônico. O importante é que o valor do m2 
informado aproxima-se do valor de custo que será efetivamente praticado.  

3. Os valores indicados são uma estimativa de valor final para imóveis de alto padrão. Não é 
possível calcular com precisão o valor final do empreendimento porque isso depende do 
valor do lance mínimo da projeção determinado pela Terracap, e posteriormente poderá 
haver o impacto de ágio a ser praticado no processo licitatório. Dependendo desses 
valores, poderá haver variação, a qual não deverá ser superior a 5%.  

4. Os valores apresentados são valores médios, que também podem variar para cima ou 
para baixo em função do andar da sala (mais alto ou mais baixo) e da posição em relação 
ao sol (nascente ou poente). A escolha das unidades é realizada por sorteio, ou seja, cada 
cooperado recebe um número de ordem a partir do qual escolhe sua unidade de 
interesse, levando em conta sua capacidade de pagamento. Esse sorteio somente será 
realizado após a aprovação definitiva do projeto arquitetônico.  

5. Os valores não incluem o custo financeiro relacionado ao empreendimento. Assim, não 
estão incluídos os juros (0,08% a.m.) e atualização monetária do terreno praticados pela 
Terracap (IGPM), bem como os custos referentes à variação do custo da construção civil 
(INCC). Esses custos são imputados apenas anualmente ao cooperado.   

6. Os valores incluem todos os custos não financeiros relacionados ao empreendimento: 
terreno, projetos de engenharia e arquitetura, construção, impostos e taxas, bem como a 
Taxa de Suporte Administrativo da Cooperativa (no valor de 5% do total do 
empreendimento).   



7. Não está incluída, contudo, a Taxa de Adesão ao empreendimento, que somente será 
cobrada em caso de sucesso na licitação. O valor dessa taxa varia de acordo com a 
situação do interessado e do momento em que é assinada a intenção de adesão ao 
empreendimento. Veja em que faixa você se encaixa, e consulte-nos para saber se você 
faz parte de alguma entidade conveniada: 

Situação Momento 1* Momento 2* Momento 3* 

Interessado já cooperado 2.500,00 3.750,00 5.000,00 

Interessado conveniado 3.750,00 5.000,00 6.250,00 

Demais interessados 5.000,00 6.250,00 7.500,00 

*Momento da adesão: 1) antes da publicação do edital da Terracap; 2) entre a publicação do edital e o 
resultado da licitação; e 3) após o resultado da licitação.  

8. Ainda não foi publicado o edital da Terracap para o imóvel visado. A expectativa é que 
esse lote seja ofertado em breve. 

9. No momento da adesão, o interessado deve fornecer três CHEQUES CRUZADOS E 
NOMINAIS À COOPHAF (não nos responsabilizamos por cheques emitidos ao portador): 
um para garantir a caução do terreno, que será depositado assim que publicado o edital; 
outro para complementar a entrada do terreno, com prazo de 30 dias; e um terceiro 
referente à Taxa de Adesão, com prazo de 60 dias. O segundo e o terceiro cheques 
somente serão depositados em caso de sucesso na licitação. Importante ressalvar que 
nenhum cheque será depositado antes da publicação do Edital pela Terracap – tais 
cheques ficarão custodiados em instituição bancária.  

10. Todos os valores serão devolvidos em caso de insucesso no processo licitatório. Os 
editais da Terracap dispõem que o licitante não vencedor terá sua caução devolvida em 8 
dias úteis, contados da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) da 
homologação do resultado da licitação. Isso significa que a Terracap devolverá o valor 
caucionado à Cooperativa, que por sua vez repassará aos cooperados de imediato a 
integralidade dos valores individualmente passados. 

11. Uma vez arrematado o terreno, em caso de repasse de quota, a Cooperativa reterá a Taxa 
de Adesão (veja valor acima). Havendo disponibilidade de unidades e sendo possível o 
repasse da unidade originária para terceiros, poderá haver a conversão de um imóvel 
para outro. Nesse caso, não haverá retenção da Taxa de Adesão. 

Planta sugerida do 

pavimento tipo. Na torre de 

base maior, estão previstas 

28 salas por pavimento, com 

tamanho médio de 35 m2. 

Na torre de menor base, 

constam 2 espaços 

corporativos por andar, cada 

um com 313 m2. No total, 

serão 4 pavimentos acima 

do térreo. Atenção! No 

cooperativismo, o projeto 

arquitetônico evolui ao 

longo do tempo, essa é 

meramente uma planta 

inicial, sujeita a alterações, 

inclusive por sugestões dos 

próprios cooperados. 



12.   

PLANOS DE PAGAMENTO* 
* Não está incluído o valor da Taxa de Adesão em nenhum dos planos. Consulte valores acima.  

Plano 1: PRESTAÇÕES SEM INTERMEDIÁRIAS 

Desembolso Salas Lojas Corporativos 

Caução do terreno (imediato) 13.037,50 31.840,00 108.767,50 

Complementação entrada (30 dias) 26.075,00 63.680,00 217.535,00 

Prestações (60 meses) 3.693,96 9.021,33 30.817,46 

VALOR TOTAL 260.750,00 636.800,00 2.175.350,00 

Plano 2: PRESTAÇÕES COM INTERMEDIÁRIAS ANUAIS (OU SEMESTRAIS*) 

Desembolso Salas Lojas Corporativos 

Caução do terreno (imediato) 13.037,50 31.840,00 108.767,50 

Complementação entrada (30 dias) 26.075,00 63.680,00 217.535,00 

Prestações (60 meses) 3.166,25 7.732,57 26.414,96 

Intermediárias (5 anuais) 6.332,50 15.465,14 52.829,93 

VALOR TOTAL 260.750,00 636.800,00 2.175.350,00 

* Na opção pelo plano de intermediárias semestrais, basta dividir o valor das intermediárias anuais por 2.  

Plano 3: PRESTAÇÕES COM SALDO A PAGAR NO MOMENTO DA CONSTRUÇÃO 

Desembolso Salas Lojas Corporativos 

Caução do terreno (imediato) 13.037,50 31.840,00 108.767,50 

Complem. entrada (30 dias) 26.075,00 63.680,00 217.535,00 

Prestações – parte I (30 meses) 2.824,79 6.898,67 23.566,29 

Saldo a pagar (20%) 52.150,00 127.360,00 435.070,00 

Prestações – parte II (30 meses) 2.824,79 6.898,67 23.566,29 

VALOR TOTAL 260.750,00 636.800,00 2.175.350,00 
 

VOCÊ NÃO PRECISA DECIDIR ISSO AGORA!  
No momento da adesão, você apenas indica o plano que pretende adotar, para nosso 
controle. Mas somente após vencermos o procedimento licitatório é que será preciso 

escolher em definitivo um dos modelos acima. O Plano 1 é recomendável quando a 
prestação não compromete o salário ou as rendas do interessado em mais de 30%, 

considerada a renda familiar. Recomenda-se o Plano 2 para aqueles interessados que 
podem contar com valores extras periódicos, como ganhos ocasionais e décimo terceiro 
salário. Já o Plano 3 é aconselhável quando o interessado dispõe de ativos que pretende 
vender oportunamente, ou tem possibilidade de ser contemplado com alguma vantagem 

financeira, ou ainda considera interessante lançar mão de um empréstimo pessoal,  
como o consignado em folha.   

 

Em uma cooperativa, todos são donos do empreendimento. Por esse motivo, a qualidade costuma ser superior 

àquela usualmente praticada pelo mercado, pois estamos construindo para nós mesmos. Confira a seguir as 

principais perguntas referentes ao cooperativismo. Leia com atenção. Caso persista algum questionamento, 

compareça a nossas reuniões informativas ou entre em contato conosco, pelos telefones 9110-5000 ou 9136-

1112, ou ainda pelo e-mail atendimento@coophaf.org.br. Teremos o máximo prazer em atendê-lo! 



 

 

 
 

 
Projeto CNRW 707 Lote C 

DÚVIDAS MAIS FREQUENTES  

Como funciona uma cooperativa? 
A cooperativa é uma associação de pessoas com interesses comuns, economicamente organizada de 
forma democrática, isto é, contando com a participação livre de todos e respeitando direitos e 
deveres de cada um de seus cooperados, aos quais presta serviços, sem fins lucrativos. Em uma 
cooperativa, as principais decisões são tomadas por uma Assembleia Geral, que é soberana. As 
cooperativas são reguladas pela Lei 5.764/61. 

Como funciona uma cooperativa habitacional? 
As cooperativas habitacionais costumam trabalhar com preço fechado ou preço de custo. Ocorre 
preço fechado quando o preço de construção é, desde o início, fixado no termo de adesão. Por sua 
vez, ocorre preço de custo (o que é mais comum) quando o preço de construção for apurado no final 
da obra, conforme variarem seus custos. Nesse caso, haverá um preço inicial estimado, que poderá 
variar, para mais ou para menos, em conformidade com os custos das obras. 

Qual a vantagem de participar de um empreendimento imobiliário por uma Cooperativa? 
As cooperativas, em geral, não visam a lucro, de modo que o investimento necessário para adquirir 
uma unidade situa-se, em regra, de 25% a 35% abaixo do preço de mercado. Enquanto isso o imóvel 
segue valorizando. A tendência é que o valor investido seja duplicado no momento da entrega do 
imóvel, ou seja, ao final de 5 anos. 

      
Valorização média real 
dos imóveis em 5 anos 

(aprox. 50%) 
 

   
 

Ganho 
previsto 
(aprox. 

     
Margem de lucro 
da incorporadora 

Ganho decorrente 
da opção pelo 

cooperativismo 

  100%) 

     Tx. Adm. (5%)    

Valor de 
mercado 

na adesão 

    
 
 

Preço de custo 
 
 
 

 
 
 

Preço de custo 

   
Valor 

praticado 
pela 

Cooperativa  

O que garante a qualidade da construção? 
Isso depende da proposta de cada cooperativa. Na COOPHAF, os imóveis são sempre de alto padrão. 
Entendemos que estamos cuidando de um empreendimento que é de todos nós, ou seja, cada 
cooperado é dono de um pedaço daquele projeto. Nesse cenário, temos todo o interesse em atingir 

um padrão de excelência, pois o retorno em termos de valor 
agregado é bastante compensador. Por outro lado, já estamos 
fazendo uma economia significativa evitando a margem de lucro 
da incorporadora, de modo que podemos nos dar ao luxo de 
prever determinadas funcionalidades em cada projeto que 
normalmente não são oferecidas pelo mercado.  

O preço é de custo 

porque é cooperativa.  

O padrão é alto  

porque é nosso. 



Há alguma desvantagem em participar de uma licitação por meio de uma Cooperativa? 
A cooperativa pode ser um excelente negócio, mas é preciso prestar bastante atenção nas pessoas 
que a administram. Má administração e desonestidade podem por tudo a perder. Além disso, em 
uma cooperativa as pessoas não tem a mesma previsibilidade de desembolso que existe em uma 
incorporadora convencional. Assim, embora o modelo do cooperativismo seja muito vantajoso, não é 
um modelo aplicável indistintamente a todas as pessoas. Quem adere a uma cooperativa não é 
considerado consumidor, mas um dos donos do empreendimento.  

Como participar de um empreendimento? 
Cada interessado deve apresentar, inicialmente, três cheques, que serão compensados na seguinte 
ordem: a) pagamento da caução exigida pela Terracap; b) pagamento da complementação da 
entrada da projeção; e c) pagamento da Taxa de Adesão ao empreendimento. Os valores estão todos 
detalhados na planilha de desembolso. A Terracap exige 5% do valor mínimo do lote como caução, e 
mais 15% de complementação de entrada. No nosso caso, como ainda estamos em processo de 
fechamento do grupo, serão exigidos valores maiores, para garantir que, ainda que não tenhamos 
100% de participantes confirmados, possamos participar do processo licitatório.  

"A Cooperativa é uma ação entre amigos, entre 
colegas do Legislativo e outros do serviço 

público em geral, mas com todo o 
profissionalismo que um empreendimento desse 

porte requer, já que sempre nos cercamos dos 
melhores profissionais.” 

Dario Fava Corsatto,  
Auditor do TCU,  
Presidente da Cooperativa  

Como é definido o lance a ser ofertado para a Terracap? 
Esse valor é definido momentos antes pelos Diretores da Cooperativa. O sigilo da proposta 
apresentada é fundamental no processo, pois a Cooperativa tentará captar uma percepção de 
mercado para ofertar o menor lance possível, mas desde que seja um lance apto a concorrer com 
outras propostas. Na prática, é realizado um amplo estudo de mercado, com análise de valores 
históricos, para ofertar o menor lance possível.  

O que acontece se o lance for derrotado? 
Os editais da Terracap rezam que o licitante não vencedor terá sua caução devolvida em 8 dias úteis, 
contados da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) da homologação do resultado da 
licitação. Isso significa que a Terracap devolverá o valor caucionado à Cooperativa, que por sua vez 
repassará aos cooperados, na maior brevidade possível, a integralidade dos cheques individualmente 
passados, sem qualquer desconto.  

O que acontece se o lance for vitorioso? 
Prescreve o Edital que o prazo de complementação da entrada inicial deverá ocorrer em até 10 dias 
úteis, contados da publicação no DODF da homologação do resultado da licitação. Na prática, isso 
deve ocorrer em aproximadamente 30 dias após a data da licitação. Essa complementação da 
entrada inicial é calculada da seguinte forma: 20% do valor total ofertado menos o valor já dado em 
caução. O valor restante do terreno deverá ser saldado em 36 meses. Consulte a planilha de 
desembolso para acompanhar uma simulação.  

Quanto, afinal, cada interessado vai pagar pelo empreendimento? 
As cooperativas habitacionais trabalham com o preço de custo, acrescido das taxas administrativas 
(explicadas logo mais abaixo). Importante deixar claro que os imóveis são sempre de alto padrão. 
Dessa forma, haverá um preço inicial estimado, que poderá variar, para mais ou para menos, em 
conformidade com os custos das obras. Em geral, essa pequena variação é eliminada por um bom 
planejamento financeiro, de modo que haja maior previsibilidade para o cooperado. Consulte a 
planilha de desembolso para uma estimativa.  

Quando as unidades serão entregues? 
Em uma cooperativa, há apenas estimativas quanto a essa entrega. Estima-se que as obras se iniciem 
em 30 meses, de modo que a entrega das unidades ocorra em um prazo estimado de 5 anos. Caso o 
interessado tenha necessidade concreta em ocupar o imóvel em uma data certa, não recomendamos 



o modelo do cooperativismo. Importante observar que a escolha da unidade que caberá a cada 
cooperado será definida por sorteio, após a aprovação do projeto de arquitetura legal, lembrando 
que elas irão variar de preço de acordo com critérios de mercado. 

É necessário tornar-se cooperado para participar do empreendimento? 
Sim, mas isso somente ocorrerá se a Cooperativa sagrar-se vitoriosa na licitação promovida pela 
Terracap. O candidato adquire a qualidade de sócio pela assinatura do Ato Cooperativo de Adesão, o 
que o obriga a cumprir o Estatuto da Cooperativa, devendo subscrever pelo menos 1 (uma) quota-
parte de capital social. Em seguida, o cooperado inscreve-se em uma Seccional (isto é, no projeto 
habitacional) pela assinatura de um Termo de Adesão, por meio do qual indica em que proporção 
pretende participar do empreendimento e manifesta concordância com as diretrizes que nortearão o 
empreendimento, bem como com a assunção dos riscos a ele inerentes.  

Há alguma taxa que precisa ser paga? 
Sim. Cada cooperado deverá pagar, sempre que se inscrever em uma Seccional (isto é, em um 
projeto habitacional), uma Taxa de Adesão. Referida taxa é cobrada por cada unidade adquirida. 
Além disso, o cooperado deverá pagar uma Taxa de Suporte Administrativo, que é mensal e 
corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor total dos desembolsos.  

Qual a justificativa para essas taxas?  
Tais taxas viabilizam os custos iniciais referentes a cada empreendimento, vem como os correntes da 
Cooperativa, como emissão de boletos, administração financeira, contabilidade, gestão de 
relacionamento, aluguel de salas, remuneração de funcionários e colaboradores, despesas de 
escritório, pró-labore da Diretoria e despesas em geral. Vale observar que as incorporadoras em 
geral trabalham com um acréscimo de pelo menos 50% sobre o valor de custo, de forma a viabilizar 
uma margem de lucro em torno de 35%. É por esse motivo, basicamente – por não auferir o lucro da 
incorporação – que as cooperativas habitacionais conseguem ofertar imóveis a preços entre 25% e 
30%  daqueles praticados pelo mercado.  

 

 
 

Empreendimento da COOPHAF no Setor 
Noroeste, localizado na CRNW 510 Bloco A 
Lotes 2 e 3. São 114 kits e 13 lojas com 
mezanino, com valores 35% abaixo do preço 
de mercado.  
Não há mais unidades disponíveis.  

Fale conosco: 9110-5000 e 9136-1112, e-mail: atendimento@coophaf.org.br 
Visite-nos: SEPS 705/905, Bloco A, Ed. Santa Cruz, Sala 239 | www.coophaf.org.br (site em teste) 

� Com a palavra, o cooperado  

���� “Esta é mais uma demonstração da força do associativismo, e uma maneira inteligente de otimizar 
recursos. Estou muito satisfeito com o trabalho desenvolvido, e tranquilo quanto ao retorno do 
investimento que estou realizando” (Nilton Paixão, servidor da Câmara e presidente do Sindilegis). 
���� "Tive a grata surpresa de conhecer a COOPHAF. Tornei-me um cooperado após verificar a 
organização e seriedade da proposta. A relação custo x benefício é bem promissora. A experiência 
tem sido tão positiva que pretendo participar de outros investimentos por meio dessa Cooperativa" 
(Yulo Sasaki, servidor do Senado). ���� "Fui um dos últimos a aderir ao empreendimento da CRNW 
510. Hoje agradeço por ter me decidido a tomar parte dessa magnífica oportunidade. Meus 
familiares já me pediram para mantê-los informados sobre novos empreendimentos” (Juliano Costa 
Couto, advogado e diretor da OAB/DF). ���� "A COOPHAF é bem organizada e acessível. Solicitei 
boletos bancários antecipados e fui prontamente atendida. Admiro o respeito e atenção ao 
cooperado demonstrado por meio de seus comunicados. Parabéns! (Flávia Santini Picarelli, médica).   



 

 

 
 

 
Projeto CNRW 707 Lote C 

COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO  

CNPJ 15.267.429/0001-17  
  
Projeto  |___________________________| Plano de desembolso |__| 1 |__| 2 |__| S/A |__| 3 

Convênio |____________________________| Fechamento |_________________________| 

 

R  E  C  I  B  O 
 
Nome |_____________________________________________________________________| 

RG |_______________| CPF |___________________|  Unidades e Tipo |________________| 

Endereço  |__________________________________________________________________| 

E-mails (todos)  |_____________________________________________________________|  

Telefones (todos) |____________________________________________________________| 

Recibo referente à caução, complementação da entrada e subscrição de quota-parte, esta 
combinada com a Taxa de Adesão (QP+TA), para participação na licitação promovida pela 
Terracap para alienação de lotes localizados no Setor Noroeste, por meio da Cooperativa 
identificada em epígrafe. TODOS OS CHEQUES DEVEM SER CRUZADOS E NOMINAIS 
À COOPHAF. Não nos responsabilizamos por cheques emitidos ao portador.  

Desembolso Data Banco Agência Nº cheque Valor (R$) 
Caução      
Complementação entrada      
QP+TA      

Neste ato, a Cooperativa declara que restituíra ao interessado acima identificado o valor 
integral dos cheques depositados e/ou retidos caso por qualquer motivo o empreendimento 
não se viabilize, seja por não realização do procedimento licitatório, seja em função de a 
proposta apresentada pela Cooperativa não ser vencedora, ou se por qualquer motivo não for 
possível participar da Licitação, devolução esta que ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado da disponibilização de valores pela Terracap, quando este for o caso.  

Neste ato, o Interessado declara que tomou conhecimento de todas as informações, desta-
ques e ressalvas do material informativo completo do qual cópia deste recibo é parte integran-
te, amplamente disponibilizado aos interessados.  

Brasília, ____ de _________ de 2013.  
 

 ______________________________ ______________________________ 
 Cooperativa Interessado 


