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objeto do processo 160.000.017/2006.
Art. 2º Manter os termos da Resolução nº 881/2010, de 30 de setembro de 2010, publicada 
no DODF nº197, de 14 de outubro de 2010, página 04, que tornou público o cancelamento do 
incentivo econômico e da pré-indicação de área da empresa.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

ABDON HENRIQUE DE ARAÚJO
Coordenador-Executivo

RESOLUÇÃO Nº 61, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2012.
Indefere recurso contra cancelamento de incentivo fiscal de empresa incentivada no 
âmbito do Pró/DF.
O CONSELHO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRO-
DUTIVO DO DISTRITO FEDERAL, nos termos da Lei nº 3.266, de 30 de dezembro de 2003, 
regulamentada pelo Decreto nº 24.430, de 02 de março de 2004, e considerando a deliberação 
do Copep/DF em sua 89ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de fevereiro de 2012, RESOLVE:

-
lidade dos tributos IPTU/TLP e ITBI, referente aos exercícios de 2007 a 2010, da empresa Ana 
Cristina Tavares Vieira Epp, objeto do processo 160.000.668/2006.
Art. 2º Manter os termos da Resolução nº 174/2011, de 26 de setembro de 2011, publicada no 
DODF nº 191, de 30 de setembro de 2011, página 36, que tornou público o cancelamento do 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

ABDON HENRIQUE DE ARAÚJO
Coordenador-Executivo

RESOLUÇÃO Nº 63, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2012.
Defere recurso contra cancelamento de incentivo econômico de empresa incentivada 
no âmbito do Pró/DF.
O CONSELHO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRO-
DUTIVO DO DISTRITO FEDERAL, nos termos da Lei nº 3.266, de 30 de dezembro de 2003, 
regulamentada pelo Decreto nº 24.430, de 02 de março de 2004, e considerando a deliberação 
do Copep/DF em sua 89ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de fevereiro de 2012, RESOLVE:
Art. 1º Deferir o recurso a cancelamento de incentivo econômico da empresa Auto Assistência 
Correia e Silva Ltda, objeto do processo 160.001.665/2001.
Art. 2º Tornar sem efeito a Portaria nº 212, de 04 de agosto de 2009, bem como o Edital nº 357, 
de 04 de agosto de 2009, publicados no DODF nº 161, de 20 de agosto de 2009, que tornaram 
público o cancelamento do incentivo econômico e da pré-indicação de área, respectivamente.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

ABDON HENRIQUE DE ARAÚJO
Coordenador-Executivo

RETIFICAÇÃO
Na Resolução nº 337, de 16 de dezembro de 2011, publicada no DODF nº 244, de 22 de de-
zembro de 2011, página 12, da empresa Sérgio Ricardo Nunes Tejero Me, objeto do processo 
160.002.516/1999, ONDE SE LÊ: “... Art. 1º Indeferir o sobrestamento do contrato da empresa 
Sérgio Ricardo Nunes Tejero Me, objeto do processo 160.002.516/1999. Art. 2º Esta Resolução 
entra em vigor na data de sua publicação...”. LEIA-SE: “... Art. 1º Cancelar a concessão do 
incentivo econômico e da pré-indicação de área da empresa Sérgio Ricardo Nunes Tejero Me, 
objeto do processo 160.002.516/1999...”.

COMITÊ DE FINANCIAMENTO À ATIVIDADE 
PRODUTIVA DO DISTRITO FEDERAL

RESOLUÇÃO Nº 142, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2012.
O COMITÊ DE FINANCIAMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA DO DISTRITO FEDE-
RAL – COFAP/DF, nos termos do Decreto nº 24.353, de 08 de janeiro de 2004, alterado pelo 
Decreto nº 27.640, de 18 de janeiro de 2007, do Decreto nº 25.008, de 1º de setembro de 2004, 
e considerando deliberação do Plenário em sua 142ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de 
fevereiro de 2012, RESOLVE:

recursos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO dos seguintes 
-

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

ABDON HENRIQUE DE ARAÚJO
Coordenador-Executivo

RESOLUÇÃO Nº 142, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2012.
O COMITÊ DE FINANCIAMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA DO DISTRITO FEDE-
RAL – COFAP/DF –, nos termos do Decreto nº. 24.353, de 08 de janeiro de 2004, alterado pelo 
Decreto nº. 27.640, de 18 de janeiro de 2007, 
Considerando a deliberação do Plenário em sua 7ª Reunião Extraordinária, realizada em 13 de 
fevereiro de 2012, 

Centro-Oeste – FCO – todo e qualquer empreendimento comercial e de serviço, garantidas as 
vedações e restrições previstas na programação anual do Fundo, 
Resolve:

setores de comércio e serviços com a utilização de recursos oriundos do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Centro-Oeste, referentes ao setor, à localização e ao porte dos 
empreendimentos solicitantes. 
I. Quanto ao setor, serão priorizadas no âmbito dos setores de comércio e serviços as 
seguintes atividades:
SERVIÇOS
A. Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC:
i. Atividades dos serviços de tecnologia da informação
a. Desenvolvimento de aplicativos e programas de computador sob encomenda
b. Desenvolvimento e licenciamento de aplicativos e programas de computador customizáveis
c. Desenvolvimento e licenciamento de aplicativos e programas de computador não customizáveis
d. Computação verde

f. Consultoria em tecnologia da informação
g. Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
h. Serviços de infraestrutura para hospedagem em tecnologia da informação
ii. Atividades de prestação de serviços de informação
a. Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas
b. Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
c. Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
d. Agências de notícias
B. Saúde e atividades relacionadas
i. Atividades de atenção à saúde humana
a. Atividades de atendimento hospitalar
b. Serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de pacientes
c. Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
d. Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos
e. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica

g. Atividades de apoio à gestão de saúde
ii. Atividades de atenção à saúde humana integradas com assistência social
iii. Serviços de assistência social 
C. Educação, pesquisa e atividades relacionadas
i. Educação 
a. Educação infantil e ensino fundamental
b. Ensino médio

d. Atividades de apoio à educação
e. Ensino de esportes
f. Ensino de arte e cultura
g. Ensino de idiomas

a. Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
b. Serviços de pesquisa e desenvolvimento em engenharia e tecnologia

d. Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências médica, odontológica e farmacêutica
e. Bioengenharia
f. Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
D. Serviços artísticos e culturais

televisão

iv. Atividades de gravação de som e de edição de música
v. Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 
a. Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares
b. Criação artística
c. Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
E. Serviços de gestão de resíduos e descontaminação
i. Coleta de resíduos perigosos e não perigosos
COMÉRCIO
F. Atividades Comerciais
i. Atividade comercial de equipamentos e produtos de tecnologias de informação e comunicação
a. Comércio de computadores, periféricos e suprimentos de informática
b. Comércio de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
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ii. Atividade comercial de máquinas, aparelhos e equipamentos
iii. Atividade comercial de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário
iv. Atividade comercial de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e 
odontológico
v. Atividade comercial de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
vi. Atividades comerciais de artigos de escritório e de papelaria; livros, jornais e outras publicações
vii. Atividade comercial de resíduos e sucatas
viii. Atividade comercial de matérias-primas agrícolas e animais vivos
ix. Atividade comercial de madeira, material de construção e ferragens
x. Atividade comercial de móveis, artigos de iluminação, peças e acessórios e outros artigos de 
uso doméstico
xi. Atividade comercial de têxteis, vestuário, calçados, artigos de viagem e acessórios
xii. Atividade comercial de produtos alimentícios
xiii. Atividade comercial de café em grão
xiv. Atividade comercial de soja
xv. Atividade comercial de leite e laticínios

xvii. Atividade comercial de hortifrutigranjeiros
xviii. Atividade comercial de carnes, produtos da carne e pescado
xix. Atividade comercial de artefatos de tecidos e de armarinho
xx. Atividade comercial de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
xxi. Atividade comercial de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
xxii. Atividade comercial de papel e papelão em bruto e de embalagens
II. Quanto à localização, serão priorizadas, no âmbito de comércio e serviços, atividades esta-
belecidas nas Regiões Administrativas, Municípios e Áreas de Desenvolvimento Econômico 
abaixo relacionados: 
A. Regiões Administrativas do DF
i. Águas Claras
ii. Brazlândia; 
iii. Candangolândia;
iv. Ceilândia; 
v. Itapoã;
vi. Samambaia; 
vii. Santa Maria;
viii. Setor Complementar de Indústria e Abastecimento – SCIA/Estrutural;
ix. Setor de Indústria e Abastecimento - SIA; 
x. Paranoá; 
xi. Planaltina; 
xii. Recanto das Emas;
xiii. Riacho Fundo I; 
xiv. Riacho Fundo II; 
xv. São Sebastião; 
xvi. Varjão.
B. Municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE 
–, atendidos pelo FCO
i. Abadiânia
ii. Água Fria de Goiás
iii. Águas Lindas de Goiás
iv. Alexânia
v. Cabeceiras
vi. Cidade Ocidental
vii. Cocalzinho de Goiás
viii. Corumbá de Goiás
ix. Cristalina
x. Formosa
xi. Luziânia
xii. Mimoso de Goiás
xiii. Novo Gama
xiv. Padre Bernardo
xv. Pirenópolis
xvi. Planaltina
xvii. Santo Antônio do Descoberto
xviii. Valparaíso de Goiás
xix. Vila Boa
xx. Vila Propício
C. Áreas de Desenvolvimento Econômico

ii. Centro Norte de Ceilândia; 
iii. Setor Industrial de Ceilândia; 
iv. Setor de Material de Construção de Ceilândia; 
v. Recanto das Emas; 
vi. Sul de Samambaia; 
vii. Área Central de Samambaia; 

ix. Setor Industrial Bernardo Sayão; 

xiii. Setor Leste Industrial do Gama; 
xiv. Setor de Múltiplas Atividades do Gama; 
xv. Guará; 
xvi. Pólo de Modas – Guará; 
xvii. Setor de Desenvolvimento de Planaltina; 

xix. Setor de Armazenamento e Abastecimento Norte; 
xx. Santa Maria; 

xxii. São Sebastião; 
xxiii. Setor Complementar de Indústria e Abastecimento – SCIA; 
xxiv. Setor de Indústria e Abastecimento – SIA; 

xxvi. Setor de Expansão Econômica de Sobradinho; 

xxix. Setor de Desenvolvimento Econômico M Norte de Taguatinga.
III. Quanto ao porte, serão priorizados Empreendimentos Individuais, Micro, Pequenos e Pequeno-
-Médios empresários, com limite de faturamento anual de 16 milhões, especialmente aqueles 
que atendam aos critérios setorial e espacial acima listados.
Parágrafo Único. Será conferida parcela mínima de 51% dos recursos a Empreendedores Indi-
viduais, Micro, Pequenos e Pequeno-Médios tomadores.

serviços, da seguinte forma:
I. 40% dos recursos do FCO destinados à linha de comércio e serviços deverão ser aplicados em 

II. 30% dos recursos do FCO destinados à linha de comércio e serviços deverão ser aplicados 

§1. Empreendimentos que atendam tanto ao critério regional quanto ao critério setorial serão 
contabilizados, para efeito de atingimento da meta, em ambos os indicadores.
§2. O Banco do Brasil deverá encaminhar à Secretaria Executiva do COFAP relatório mensal 
a respeito das contratações em comércio e serviços, tanto aquelas feitas por meio de proposta 

-
latório deverá incluir dados sobre o atingimento das metas supracitadas, bem como informações 

e ao valor das operações. O primeiro relatório deverá ser entregue em abril de 2012. 

nas linhas de desenvolvimento dos setores comercial e de serviços, conforme previsto no item 3, 
Título III, da programação do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste para 2012, 
aprovada pela Resolução Condel/FCO n.º 439, de 08.12.2011, e alterada pelas Resoluções Condel/
FCO n.º 440 e 441, de 2011, que passa a viger da seguinte forma para as linhas de comércio e serviços:

dos setores comercial e de serviços:

-
mento dos setores comercial e de serviços, para empreendimentos que atendam a até um dos 
critérios supracitados;
B. Empreendimentos dos setores comercial e de servicos que atendam a dois dos critérios su-

C. Empreendimentos dos setores comercial e de servicos que atendam a três dos critérios supra-

Parágrafo Único. Ressalva-se o enquadramento das cartas-consulta aprovadas até a 142ª Reunião 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Parágrafo Único. A presente resolução será submetida a revisão na 147ª Reunião Ordinária do 
Comitê de Financiamento à Atividade Produtiva, programada para o dia 18 de julho de 2012.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

ADBON HENRIQUE DE ARAÚJO
Coordenador Executivo do COFAP/DF

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA
SESSÃO Nº 3.991ª, DE 16.02.2012.

Processo: 112.001.155/2004 - A Diretoria, acolhendo o voto do Relator e o mais que do 
processo consta, de acordo com as normas orçamentárias vigentes, autoriza o reconheci-


