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SITUAÇÃO LEGAL DAS PROJEÇÕES  

���� O ano começa com uma excelente notícia: já temos em mãos a escritura da segunda projeção 

(veja em anexo). Agora, de posse de ambas as escrituras, podemos convocar os cooperados para 

uma assembleia geral, da qual será lavrada ata a ser registrada em cartório, vinculando a partici-

pação de cada cooperado às projeções adquiridas. Pretendemos realizar essa assembleia após o 

carnaval, em respeito àqueles cooperados que tradicionalmente reservam os meses iniciais do ano 

para viajar. Manteremos a todos informados quanto à data exata.  

PROJETOS COMPLEMENTARES 

���� Conforme noticiamos em nosso último informativo, o projeto arquitetônico chegou a um ponto 

que consideramos bastante satisfatório. Dando seguimento aos trabalhos, passamos à contrata-

ção dos projetos complementares, necessários à conclusão do projeto de arquitetura legal.  

���� Um desses projetos refere-se ao cálculo e detalhamento da superestrutura de concreto arma-

do e protendido da edificação. Em vista dos grandes vãos que existem em nosso projeto, em fun-

ção das lojas (que precisam do maior espaço livre possível), solicitamos a indicação dos melhores 

profissionais da área ao nosso escritório, Estrela Arquitetura. O desafio consistia em contratar um 

especialista em estrutura protendida. Recebemos então as seguintes propostas: R$ 97.600 por 

parte da Simetria Projetos Estruturais; R$ 94.542 por parte da RDB Estruturas; e R$ 90.000 pela 

HeptaBsb Engenharia. Embora nem sempre a opção mais barata seja a melhor, decidimos pela 

contratação da proposta de menor custo, em função da alta qualidade técnica do engenheiro res-

ponsável. Assim, a HeptaBsb Engenharia ficará responsável pelos cálculos estruturais.  



 

���� O projeto de instalações é crucial para que a 

empresa de engenharia que vier a executar a obra 

oriente-se de forma precisa e sem improvisações. 

Um projeto bem realizado tem o condão de redu-

zir significativamente os custos de construção. 

Assim, tivemos a preocupação de orçar com as 

empresas mais conceituadas do ramo. A empresa 

Martins Projetos e Instalações, indicada por um 

dos cooperados, venceu no critério técnica e pre-

ço, pelo valor orçado de R$ 135.000. Vale a pena 

observar que o profissional responsável por essa 

empresa, José Martins Borges, é muito conceitua-

do no mercado, sendo quase uma unanimidade, 

em vista da alta qualidade técnica que oferece.  

 CONHEÇA O PROJETO DE INSTALAÇÕES 

O projeto de instalações contemplará os 

seguintes subprojetos: 

• PROJETO ELÉTRICO: destaque para o 

grupo gerador de emergência. 

• PROJETO DE TELEFONIA E SEGURANÇA: 
contemplando telefone, interfone, ante-

na, CFTV, sistema VDI (voz, dados e ima-

gem), controle de acesso. 

• PROJETO HIDROSSANITÁRIO E ÁGUAS 
PLUVIAIS: hidrômetros individuais; e sis-

tema especial de água quente, com gera-

ção através de energia solar, obrigatório 

para o Noroeste.  

• PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA IN-
CÊNDIO: destaque para o sistema de de-

tecção e alarme para os subsolos, com 

instalação de sprinklers; e sistema de 

pressurização das escadas.  

• PROJETOS ESPECIAIS: ar condicionado 

(que serão instalados no telhado) e e-

xaustão mecânica para lojas e subsolos.  

PERPECTIVAS PARA 2013 

���� O ano de 2013 traz grandes desafios, dentre os quais se destacam: o registro em cartório da lista de coo-

perados, a aprovação do projeto de arquitetura legal e a individualização das unidades. Esperamos também 

estreitar o relacionamento com os proprietários das projeções vizinhas, para otimizar custos.  

���� Temos notícia de que o mercado imobiliário reagiu em 2012, após manter-se estacionado por algum 

tempo. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), em parceria com a Zap imóveis, detectou que 

o preço dos imóveis subiu 13,7% em 2012, na média nacional. A variação no Distrito Federal foi menor, da 

ordem de 4%, tendo o preço médio se situado em R$ 8.163/m2 em dezembro. As perspectivas para 2013 

são de maior reação do mercado.  

E VEM AÍ LICITAÇÃO DA TERRACAP PARA ÁREAS  
RESIDENCIAIS NO NOROESTE 

A Cooperativa já está cadastrando interessados em 
participar da licitação para a nova etapa do Noroeste. 
Pretendemos lançar um empreendimento para imó-
veis residenciais de 2 quartos, sendo 1 suíte, com área 
média de 75 m2, e 2 vagas na garagem. Como sempre, 
a ideia é praticar um preço pelo menos 30% abaixo do 
valor de mercado. Assim, a expectativa é de que o 
valor médio do imóvel situe-se em torno de R$ 525 mil, ou seja, R$ 7 mil/m2. Esse valores ainda estão 
sujeitos a estudos, e tudo vai depender do valor do terreno que vai ser praticado pela Terracap. O deta-
lhe interessante é que haverá algumas unidades de 3 quartos (86 m2), bem como unidades duplex (co-
berturas). Em breve divulgaremos maiores detalhes do empreendimento.  
TAMBÉM EM ESTUDOS: Apartamento de 3 quartos no Gama por R$ 175 mil. O  terreno, localizado em 
frente ao Shopping (Setor Central), está em fase de negociação entre a Cooperativa e os proprietários.  

DATA PREVISTA PARA O PRÓXIMO INFORMATIVO: 20/02/2013.   
FALE CONOSCO: 9110-5000, 9136-1112 e 9144-3552. Por e-mail: coophaf@gmail.com  


