
 

SEPS 705/905, Bloco A, Ed. Santa Cruz, Sala 239 
 atendimento@coophaf.org.br 

Fale conosco: 9110-5000  
Fale com o Presidente: 9144-3552 

INFORMATIVO nº 52  
Brasília, Setembro de 2016 

 
  

 

 

SECCIONAL da CRNW 510 | Bloco A | Lotes 2 e 3 

COOPERATIVA EM RITMO DE INÍCIO DAS OBRAS 
Após a expedição do alvará de construção e o fechamento do contrato com a construtora, 

avançam em ritmo acelerado os preparativos para o início das obras 

Foi uma luta, mas enfim conseguimos o alvará de construção (Anexo 1). A expedição do alvará 
coincidiu com as tratativas finais com a construtora. Após os aperfeiçoamentos sugeridos por al-
guns cooperados, o contrato foi assinado com a VEGA CONSTRUTORA LTDA (Anexo 2), contem-
plando um escalonamento no preço-alvo. Conforme já noticiado, o preço-alvo vai variar dos origi-
nais R$ 19.831.316,22, caso a obra seja concluída em 30 meses, até R$ 19.414.858,58, caso seja 
concluída em 24 meses. Esses valores referem-se a janeiro de 2016 e precisam ser atualizados 
pelo INCC acumulado até o momento da assinatura do contrato. Cabe observar que todas as 
propostas apresentaram valores referentes a essa data, pois à época em que a pesquisa foi 
realizada (início do ano), era necessário estabelecer uma mesma data que servisse de parâmetro 
de comparação. A construtora já está tomando todas as providências necessárias para o início 
dos trabalhos, como a aprovação do projeto de canteiro de obras.  

Ao lado, para registro 

hitórico, pode-se ver uma 

foto do nosso terreno, 

prestes a receber as 

primeiras intervenções. 

Foi longa a caminhada 

até aqui, e tem nos 

guiado a certeza de que 

estamos fazendo o 

melhor para cuidar da 

poupança de nossos 

entes queridos. Imóvel 

sempre foi e sempre será 

um bom investimento, 

qualquer que seja a 

rentabilidade, pois os 

ciclos econômicos vêm e 

vão, mas o patrimônio 

que ele representa 

permanece.  

Quem começou, tem metade da obra executada. (Horácio) | Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. 
(Fernando Pessoa) | Nenhuma obra grandiosa jamais foi realizada sem entusiasmo. (Ralph Waldo Emerson) 



Prestação sofrerá último reajuste anual em setembro e passará a ser 
corrigida mensalmente a partir de outubro. As mensalidades sofrerão o 
habitual – e derradeiro – reajuste anual, para fazer frente à correção mone-
tária do período. O índice utilizado, anunciado no quadro ao lado, como sempre, é o IGPM, calcu-
lado pela Fundação Getúlio Vargas. Os novos valores das unidades residenciais e comerciais po-
dem ser consultados em tabela à parte (Anexo 3). Os boletos com os novos valores serão emitidos 
nas datas usuais para os cooperados. Conforme frisamos na ocasião de cada reajuste, voltamos a 
afirmar que, em favor dos cooperados, optamos por deixar os valores congelados ao longo do ano, 
para proceder ao reajuste em um único momento anual. Evidentemente, essa estratégia, que fazia 
sentido em um cenário pouco inflacionário, acarretou perdas financeiras quanto ao montante a 
ser aplicado na edificação, e não pode mais prevalecer, sobretudo agora que as obras terão início 
e há um contrato firmado com a construtora, em que o preço-alvo será reajustado pelo Índice Na-
cional da Construção Civil (INCC). Em 5/7, a Assembleia Geral autorizou a atualização monetária 
mensal das obrigações mensais dos cooperados pelo INCC a partir do início das obras. Na ocasião, 
A Diretoria lembrou que o mês de setembro marcaria a atualização anual das prestações da Coo-
perativa, a qual deveria ocorrer em qualquer cenário pelo IGPM acumulado dos últimos 12 meses, 
devendo a atualização mensal pelo INCC ocorrer somente a partir de outubro, quando terão início 
as obras. 

���� ACOMPANHAMENTO DE 
CONTRATAÇÕES PARA A 
OBRA. O sistema da VEGA 
de acompanhamento da 
obra oferece diversas pos-
sibilidades de consulta aos 
detalhes da obra. Será dis-
ponibilizada uma senha 
para livre consulta de todos 
os cooperados, além de 
uma senha especial para o 
comitê de gestão, formado 
pela Diretoria e pelos coo-
perados que tiverem inte-
resse em acompanhar de 
perto o empreendimento.  

A construtora fez uma apresentação especial para a Cooperativa em 26/8, e nesse sentido fizemos 
uma convocação ao corpo de cooperados. Na ocasião, o sistema de compras e serviços foi deta-
lhado. A organização da empresa e a sistemática de acompanhamento posta à disposição da Coo-
perativa impressionaram positivamente os presentes. Aproveitamos para disponibilizar o material 
então apresentado (Anexo 4) e que resume bem como deverá ocorrer esse acompanhamento. 
Aproveitamos o ensejo para comunicar que, em breve, a construtora fará uma apresentação espe-
cial em que, por meio de simulações em software, demonstrará como deverá evoluir a obra. Na 
ocasião, pretendemos dirimir todas as dúvidas dos cooperados. Daremos ampla divulgação a essa 
reunião especial. E novamente voltamos a convocar os cooperados que tenham interesse em for-
mar o comitê de gestão, no sentido de que entrem em contato na brevidade possível com o nosso 
Atendimento, para que possam ser cadastrados no sistema da construtora com senha especial. O 
comitê deverá se reunir ao menos 1 vez por semana, possivelmente às sextas pelas manhãs (entre 
10h30 e 12h30). Em 2 dias por semana (às terças e quintas), deverá haver análise e aprovação de 
compras, mas essa atividade poderá ser realizada remotamente, via sistema.   

11,5062% 

Procedimentos que podem ser acompanhados via sistema:   

• Compra de materiais:  
�acesso a todas as cotações realizadas;  
�acesso às entregas de materiais previstas;  
�consulta às aprovações realizadas; 

• Contratação de prestação de serviço:  
�acesso a todos os contratos gerados; 
�acesso a todas as medições de contratos; 

• Pagamentos diversos:  
�acesso mensal à folha analítica de pagamentos; 
�consulta aos pagamentos a serem feitos; 
�consulta aos pagamentos realizados; 
�relatório mensal de previsão trimestral de desembolso; 

• Relatórios de gestão:  
�relatório mensal de medição da obra com serviços acumulados; 
�relatório trimestral de gestão da obra. 

 



���� CRONOGRAMA  E PROJETO EXECUTIVO. A construtora elaborou um cronograma de desembol-
sos prevendo a conclusão da obra em 24 meses, que retrata o passo a passo da obra. Recomen-
damos a consulta atenta, apesar de se tratar de material complexo (Anexo 5). E na Assembleia de 
5/7, alguns cooperados solicitaram acesso ao projeto executivo, em que são detalhados os mate-
riais que serão utilizados no empreendimento. Voltamos a informar que os projetos completos já 
estão disponíveis em nosso site, para consulta (www.coophaf.org.br). Havendo qualquer dificul-
dade, estamos à interira disposição para esclarecimentos.  

���� REPASSE DE UNIDADES. Conforme já noti-
ciamos, alguns associados estão inadimplen-
tes com a Cooperativa. Por outro lado, há 
cooperados que, por motivos pessoais, dese-
jam repassar suas unidades. Com a crise eco-
nômica que atingiu o setor imobiliário em 
todo o País, o repasse de unidades se tornou 
temporariamente bastante dificultoso. Con-
tudo, a economia lentamente apresenta sinais 
de recuperação, ao mesmo tempo em que 
nosso empreendimento entrará muito em 
breve em obras. A confluência desses dois fatores – recuperação econômica e início das obras – 
nos faz acreditar que se aproxima o momento ideal para lançarmos uma campanha em prol do 
repasse de unidades da Cooperativa. Embora os cooperados em situação de inadimplência e com 
desejo de repassar a unidade sejam em pequeno número, a Diretoria reafirma o compromisso em 
procurar atender e apoiar a todos os associados em suas expectativas. Entendemos que ter liqui-
dez associada a um ativo é, de qualquer modo, um valor importante. A campanha citada contará 
com o redesenho da fachada do prédio, que está sendo atualizada, e com plantas humanizadas. 
São iniciativas simples e de baixo custo, e que facilitam o repasse. Além disso, estaremos à dispo-
sição para intermediar as negociações, subsidiando de informações todos os interessados. As reu-
niões de adesão e repasse poderão inclusive ocorrer em nossa sede, mediante agendamento, e a 
Cooperativa não reterá qualquer percentual das negociações. Cabe observar que, embora o mer-
cado imobiliário ainda esteja passando por um momento difícil, em que os ativos apresentam des-
valorização e há excesso de oferta, entendemos que nosso projeto continua apresentando boa 
vantajosidade. Mesmo com toda a crise do setor, o nosso custo por metro quadrado segue abaixo 
do valor de mercado. Além disso, nosso empreendimento é de qualidade superior, contando com 
diferenciais não usuais, como um acabamento esmerado e projetos compatibilizados.  

���� FUNDO DE OBRAS.  Informamos que o Fundo de Obras disponível na Caixa Econômica Federal 
(conta 0974.003.00002298-6) atingiu, em 2/9, o montante de R$ 6.112.695,06, sendo R$ 
5.648.666,69 em CDBs, com rentabilidade variando de 97,25% a 101,5%  do CDI (Certificado de 
Depósito Interbancário), dependendo do prazo de aplicação, e R$ 464.028,37, aplicado em fundos 
de investimento de baixo risco.  


