
seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos). Aprovado por unanimidade
pelos presentes.
RAFAEL ARAGÃO SOUSA LOPES, Processo 00041.00006166/2021-03, CPF nº
716.***.671-**, valor: R$ 642.700,00 (seiscentos e quarenta e dois mil e setecentos reais).
Aprovado por unanimidade pelos presentes.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

MÁRCIO FARIA JÚNIOR

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 
ATOS DA DIRETORIA COLEGIADA

SESSÃO: 3570ª; Realizada em: 21/10/2021; Relator: LEONARDO HENRIQUE
MUNDIM MORAES OLIVEIRA - Processo: 0160-000113/1999; Interessado: RICARDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME - Decisão nº: 605/2021. A Diretoria, acolhendo o
voto do relator, decide: a) retificar a alínea "a" da Decisão nº 321/2018-DIRET, de
20/06/2018, que passa a ter a seguinte redação: "a. autorizar a celebração de novo
Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra, entre a Terracap e
a empresa Ricardo Gonçalves de Oliveira Eireli - ME, CNPJ nº 38.065.579/0001-43,
tendo por objeto o imóvel nº 474621-0, Lote 11, Conjunto 29, Área de Desenvolvimento
Econômico, Águas Claras - Taguatinga/DF, possuindo o terreno a área de 1.200,00m²,
decorrente da migração do incentivo econômico do Programa Pró/DF-I para o Programa
PRÓ/DF-II pela Resolução nº 1042/2010-COPEP/DF, com prazo de vigência de 36 (trinta
e seis) meses, em observância ao disposto na Lei Distrital nº 3.196, de 29/09/2003, na Lei
Distrital nº 3.266, de 30/12/2003, na Lei Distrital nº 4.269, de 15/12/2008, Lei Distrital
6.468/2019, de 27/12/2019, regulamentadas pelo Decreto Distrital nº 41.015/2020, de
22/07/2020, bem como nos termos da Resolução nº 241/2016 – CONAD, de 25/10/2016;"
c) revogar a alínea "b" da Decisão nº 320/2019-DIRET, de 03/07/2019, ratificando-se os
demais termos da referida decisão;

LEONARDO MUNDIM
Diretor

ATOS DA DIRETORIA COLEGIADA
SESSÃO: 3570ª; Realizada em: 21/10/2021; Relator: LEONARDO HENRIQUE
MUNDIM MORAES OLIVEIRA - Processo: 0160-000414/2004; Interessado:
PILOTO PLANEJAMENTO E COMÉRCIO DE POLICARBONATO LTDA. EPP -
Decisão nº: 603/2021. A Diretoria, acolhendo o voto do relator, decide: a) tornar sem
efeito a alínea 'c' da Decisão nº 655/2020-DIRET, de 15/10/2020, que por erro
material foi inclusa na decisão;

LEONARDO MUNDIM
Diretor

ATOS DA DIRETORIA COLEGIADA
SESSÃO: 3570ª; Realizada em: 21/10/2021; Relator: LEONARDO HENRIQUE
MUNDIM MORAES OLIVEIRA - Processo: 0160-000822/1999; Interessado: ABVT
TELECOM LTDA.– ME - Decisão nº: 604/2021. A Diretoria, acolhendo o voto do
relator, decide: a) revogar todos os termos da Decisão nº 969/2014-DIRET, de
10/09/2014; b)retificar a Decisão nº 644/2014-DIRET, de 17/06/2014, para ajustes de suas
alíneas "b", "c", e "d" que passam a ter a seguinte redação: "b. em estrito cumprimento à
deliberação do COPEP/DF, autorizar a celebração do contrato de Concessão de Direito
Real de Uso com Opção de Compra (CDRU-C) entre a Terracap e a empresa ABVT -
Telecom Eireli, CNPJ nº 26.983.890/0001-92, no âmbito do PRÓ/DF II, tendo por objeto
o imóvel nº 481742, denominado Lote 09, Rua 11, Polo de Modas, SRIA - Guará/DF, pelo
prazo de 36 meses, em observância ao disposto art. 6º, §3º e art. 7º, da Lei Distrital nº
4.269/2008, bem como à Lei Distrital nº 6.468/2019, regulamentadas pelo Decreto
Distrital nº 41.015/2020, contemplando a migração do incentivo econômico concedido no
âmbito do PRÓ-DF II, conforme Resolução nº1617/2019 - COPEP/DF, de 17/12/2009,
bem como o que dispõe o art. 14 do Decreto Distrital nº 41.015/2020; c. fixar para o
terreno descrito na alínea "b" o valor de R$ 179.030,84 (cento e setenta e nove mil, trinta
reais e oitenta e quatro centavos); d. fixar a taxa de ocupação mensal em R$ 895,15
(oitocentos noventa e cinco reais e quinze centavos), equivalente a 0,5% (meio por cento)
do valor estabelecido para o imóvel, na forma do art. 4º, §4º. inc. I, da Lei Distrital nº
3.266/2003, sendo que no caso tal taxa contratual deverá ser cobrada sem incidência de
prazo de carência, conforme o art. 8º da Lei Distrital nº 4.269/2008;" c) ratificar as demais
alíneas da Decisão nº 644/2014, de 17/06/2014.

LEONARDO MUNDIM
Diretor

PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO
PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

 
ATA DA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA

No dia oito (08) de julho (07) do ano de dois mil e vinte e um (2021), às quatorze horas e
dez minutos em primeira chamada e virtualmente via sistema Microsoft TEAMS, após a
verificação do quórum e chamada nominal dos presentes, foi dado início a 170ª Reunião
Ordinária do Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo

do Distrito Federal – COPEP/DF. Presidindo a sessão o Secretário de Estado de
Empreendedorismo do DF e Presidente do COPEP/DF, contando com as participações da
Chefe da Assessoria de Órgãos Colegiados/SEMP, Andressa de Paiva Pelissari, da Chefe
da Assessoria Jurídico Legislativa/SEMP, Marina Vidotti Santos, e os seguintes
Conselheiros e Conselheiras: RENNYKER MENDES VIEIRA (SEMP/DF), DANIEL
BEZERRA (CLDF), CARLOS MARCELLO GRANJA DE ALBUQUERQUE
(CACI/DF), LUCAS LIMA RIBEIRO (SECTI/DF), ELIZEU ELIEL DE OLIVEIRA
(TERRACAP), ISOLDA ARAUJO LUSTOSA CUNHA NOGUEIRA (SODF), IVAN
ALVES DOS SANTOS (SETRAB/DF), DEMERVAL RODRIGUES MEDEIROS
(FAMPE/DF), EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO (FECOMERCIO/DF),
FERNANDO CESAR DA SILVA (SEBRAE), FABIO DE ALBUQUERQUE
RODRIGUES (FAMICRO), GABRIELA LUSTOSA RODRIGUES (FENATAC/DF),
HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA (CDL), PEDRO HENRIQUE ACHCAR
VERANO (FIBRA) e JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO
(SINDUSCON). Presente ainda os advogados Dra. Glenda de Sousa Marques – OAB/DF
32.88, Dr. Pablo Nunes de Oliveira – OAB/DF 57.8041 e Dr. Antonio de Freitas Gonçalves
– OAB/DF 13.588. Processos retirados de pauta a pedido: Processo nº 160.001.454/2000 –
PORTELA & PORTELA LTDA. Processo retirado de pauta a pedido do beneficiário
(04025-00001792/2021-45) e deferido pelo Presidente, conforme sugerido no Parecer 24
(SEI 65003308). Processo 160.001.138/2000 – TOP PLACAS CLASSE A LTDA ME.
Assunto: Recurso contra cancelamento de incentivo. O Conselheiro representante do
Órgão: CLDF, Daniel Bezerra informou via chat da reunião que está com problemas de
áudio e vídeo em seu computador, não sendo possível fazer a leitura do voto, requerendo a
retirada de pauta do processo, o que foi deferido. Alterações Contatuais: para conhecimento
do COPEP das alterações contratuais, conforme Resolução Normativa nº 04/2018, artigos
1º a 3º: Processo 160.000.531/1998 – CHAGAS E MOTA CONFECÇÕES LTDA ME.:
denominação social e quadro societário e Processo nº 160.001.688/2000 – FABRIK
FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA SERRALHERIA LTDA ME: quadro societário.
Processos retirados de pauta em razão da Decisão nº 2254/2021 – TCDF, integrante do
Processo 00600-00005663/2021-85 onde determinou a suspensão dos processos referentes
ao PRO/DF I. Houve a necessidade de retirada de tais processos de pauta, a saber: Processo
160.001.983/2000 – ESTÁTICA ESTRUTURAS E ESQUADRIAS (KOK PIT
CALÇADOS), Processo 160.000.452/2006 – BRASPAC BRASÍLIA
PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA, Processo 160.002.856/2000 –
AVICULTURA SAMAMBAIA, Processo nº 160.001.081/2001 – MARILENE
FERREIRA ME., Processo 160.000.298/1998 – EDVALDO RODRIGUES SALES ME.,
Processo 160.001.035/1999 – FARIA & LEITE LTDA. A Chefe da Assessoria Jurídico
Legislativa fez esclarecimentos aos Conselheiros e Conselheiras sobre referida Decisão,
informando que a Secretaria está disponível para dúvidas a serem sanadas, e após, dando a
palavra aos demais para manifestações, fez uso os advogados presentes. Assuntos Gerais:
Foi devidamente comunicado e esclarecidos ao Colegiado sobre Decisão nº 2254/2021 –
TCDF, conforme descrito em linhas volvidas. Rogamos que, após a leitura e aprovação da
ata, os Conselheiros e Conselheiras assinem de imediato, para que a AOC possa dar
continuidade nos processos. Encerramento: Nada mais a deliberar, após a leitura e
aprovação da presente Ata, o Presidente promoveu o encerramento da 170ª Reunião
Ordinária do COPEP/DF, às quinze horas. MÁRCIO FARIA JÚNIOR.

ATA DA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA
No dia dezoito (18) de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e um (2021), às quatorze
horas e dez minutos em primeira chamada e virtualmente via sistema Microsoft Teams,
após a verificação do quórum e chamada nominal dos presentes, foi dado início a 171ª
Reunião Ordinária do Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento
Produtivo do Distrito Federal – COPEP/DF. Presidindo a sessão o Secretário de Estado de
Empreendedorismo do DF e Presidente do COPEP/DF, Amós Batista de Souza, contando
com as participações da Chefe da Assessoria de Órgãos Colegiados/SEMP, Andressa de
Paiva Pelissari, da Chefe da Assessoria Jurídico Legislativa/SEMP, Marina Vidotti Santos,
e os seguintes Conselheiros e Conselheiras: RENNYKER MENDES VIEIRA (SEMP/DF),
DANIEL BEZERRA (CLDF), LUDMILA DE CARVALHO MENEZES e RAFAEL
SILVA DE ALMEIDA (CACI/DF), ELIZEU ELIEL DE OLIVEIRA (TERRACAP),
ISOLDA ARAUJO LUSTOSA CUNHA NOGUEIRA (SODF), IVAN ALVES DOS
SANTOS (SETRAB/DF), JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO
(SINDUSCON/DF), PEDRO HENRIQUE ACHCAR VERANO (FIBRA/DF),
EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO (FECOMERCIO/DF), FERNANDO CESAR
DA SILVA (SEBRAE), HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA (CDL), GABRIELA
LUSTOSA RODRIGUES (FENATAC/DF), FÁBIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES
(FAMICRO/DF) e JANAINA DOMINGOS VIEIRA (SEDUH). Presentes ainda os
advogados Dr. Antônio de Freitas Gonçalves, OAB/DF 13.588, Dra. Analice Cabral C.
Andrade, OAB/DF 23.262 e Dr. Pablo Nunes de Oliveira OAB/DF 57.804. Processos
retirados de pauta: Processo 0160.001.583/2000 – WR SOUZA ME. Assunto: Revisão de
desconto de AID - Retificação. O Conselheiro representante do Órgão: SECTI, Lucas Lima
Ribeiro solicitou a retirada de pauta do processo, justificando conflito de agendas, o que foi
deferido pelo Presidente do COPEP. Processos deliberados: Processo 370.000.254/2010 –
CÁLICE PROPAGANDA LTDA (AGÊNCIA PLÁ DE COMUNICAÇÕES E EVENTOS
LTDA). Assunto: Reconsideração contra cancelamento – Área sem edificação –
Sobrestamento de prazos. A Conselheira representante do Órgão: SODF, Isolda Araújo
Lustosa Cunha Nogueira encaminhou voto pelo deferimento do Recurso Administrativo e
manutenção da empresa no programa, revogando a Resolução nº 30/2020 (DODF nº 49, de
13 de março de 2020, pag. 6) que não observou a legislação pertinente. Votou ainda pela
retificação da Resolução nº 97/2018 (DODF nº 111, de 13 de
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junho de 2018, pag. 19), quanto ao prazo de prorrogação do contrato, a contar de 29 de
outubro de 2017. Foi dada a palavra a advogada da beneficiária, Dra. Analice Cabral C.
Andrade, OAB/DF 23.262, que questionou sobre o prazo, solicitando deferimento a partir
da presente data, tendo sido feito esclarecimentos devidos pela Relatora. Todavia, o
Conselheiro representante do Órgão: SEMP, Rennyker Mendes Vieira solicitou vista dos
autos, para uma melhor análise, o que foi deferido pelo Presidente do COPEP, restando
adiada a deliberação quanto ao voto apresentado pela Relatora. Nessa toada, a Conselheira
representante do Órgão CACI, Ludmila de Carvalho Menezes fez a devida intervenção,
trazendo alguns apontamentos processuais quanto a prorrogação do prazo contratual,
solicitando também vista dos autos e sugerindo deferimento de prazo de 10 (dez) para a
empresa apresentar documentos e justificar todas as razões de não ter se implementado no
programa e no imóvel, e após, vista aos Conselheiros da CACI e SEMP, com a anuência
da Conselheira Relatora. Foi colocado em votação o deferimento de derradeiro prazo de
10 (dez) dias corridos, saindo intimada a advogada da beneficiada, com a finalidade de
que a empresa apresente razões de justificativa, que foi aprovado por unanimidade.
Processo 160.001.454/2000 – PORTELA E PORTELA LTDA. Assunto: Retorno a pauta
– indeferimento de recurso – Migração para o Desenvolve. Esclarece que o Conselheiro
do Órgão: FAMPE, Demerval Rodrigues Medeiros pediu vista do processo e apresentou o
voto SEI 62994132, pelo indeferimento do recurso. Todavia, em não sendo o voto
divergente, fica PREJUDICADO. A Conselheira relatora e representante do Órgão: CACI,
Ludmila de Carvalho Menezes, encaminhou voto pelo não conhecimento do recurso
interposto pelo beneficiário, posto que intempestivo, mantendo o cancelamento dos
incentivos econômicos e fiscais da empresa, e na parte final, “se esse não for o
entendimento do Plenário, no mérito, votou pela perda do objeto do recurso proveniente
do fim da vigência do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com opção de
Compra - GERAD/DICOM nº 36/2014 (SEI - 33383367)”. Antes da votação, foi dada a
palavra ao advogado da empresa, Dr. Antônio de Freitas Gonçalves, OAB/DF 13.588, que
informou ter protocolado recurso nos autos e que ainda não teria sido juntado. Porém, a
assessoria informou que o prazo que havia sido solicitado pelo causídico expirou em
21/06/2021, sem que houvesse manifestação. Com estas considerações, a ilustre relatora
informou que irá decotar a parte final do seu voto, ou seja, o penúltimo parágrafo, no que
se refere ao mérito, conforme acima transcrito. Seguindo a votação no tocante ao
cancelamento do incentivo, este foi aprovado, por unanimidade pelos presentes. Processo
160.001.138/2000 – TOP PLACAS CLASSE A LTDA ME. Assunto: Retorno a pauta -
recurso contra cancelamento de incentivo. O Conselheira representante do Órgão: CLDF,
Daniel Bezerra encaminhou voto pela inadmissibilidade do Recurso Administrativo e
manutenção do cancelamento, tendo em vista a constatação de que em várias situações a
empresa citada não cumpriu com as exigências do programa. Antes da votação, foi dada a
palavra ao advogado da empresa, Dr. Pablo Nunes de Oliveira, OAB/DF 57.804, que fez
uso esclarecendo que a empresa está funcionando no local e se encontra prejudicada
quanto ao parcelamento das dívidas junto à TERRACAP, em razão dos autos se
encontrarem nessa Secretaria, dentre outros argumentos que entendeu prejudicar a
constituinte. Feitas as considerações, o Conselheiro Relator solicitou diligência, através de
vistoria, para que seja constatado se a empresa beneficiária está estabelecida no local,
gerando emprego e renda, estipulando o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento pela
SUPEC/SEMP, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.
Processo 160.000.452/2006 – BRASPAC BRASÍLIA PAVIMENTADORA E
CONSTRUTORA LTDA. Assunto: Retorno a pauta - Retorno de diligência – Vistoria –
Sublocação a outra empresa (EMEDCAL COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES) – Cancelamento de incentivo. A Conselheira representante do Órgão:
FENATAC, Gabriela Lustosa Rodrigues encaminhou voto baixando o processo em
diligência para que a empresa, no prazo de 30 dias, apresente formalmente pedido de
autorização de instalação de outras empresas no imóvel incentivado, conforme preceitua o
artigo 25 da lei nº 6.468/2019, para posterior deliberação desse órgão. Caso não seja esse
o objetivo da empresa incentivada, que preste esclarecimentos sobre a locação do imóvel a
outra empresa (EMEDCAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES) e sobre a
Ação de Despejo da incentivada contra a atual ocupante do imóvel/locatária Emedical,
que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Processo 160.002.372 – RIMAR’S
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME. Assunto:
Cancelamento do incentivo a pedido do empresário. O Conselheiro representante do
Órgão: TERRACAP, Elizeu Eliel Oliveira encaminhou voto pelo cancelamento dos
benefícios concedidos, a pedido da empresa, devendo constar na Resolução a obrigação da
empresa com o pagamento da taxa mensal de ocupação ou retribuição, a título
indenizatório, enquanto o imóvel for de propriedade da Terracap e estiver ocupado pela
empresa, considerando o § 1º, do art. 27 da Lei 6.468/2019, que foi aprovado por
unanimidade pelos presentes. PARA CONHECIMENTO DO COPEP DAS
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA
04N/2018, artigos 1º a 3º: Processo 160.001.115/2001 – PAULO DOS S. BARROS
AUTO RADIADORES ME Assunto: Dar conhecimento ao COPEP das alterações
contratuais (alteração do objeto social – incremento). Processo nº. 160.000.766/1992 –
GRÁFICA E PAPELARIA DISTRITAL LTDA Assunto: Dar conhecimento ao COPEP
das alterações contratuais (composição societária, razão social e ampliação do objeto
social). Assuntos Gerais: Embora tenham participado dois Conselheiros da Casa Civil,
apenas um teve direito ao voto. A Dra. Analice Cabral C. Andrade, OAB/DF 23.262, que
representa a empresa CÁLICE PROPAGANDA LTDA (AGÊNCIA PLÁ DE
COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA), Processo nº. 370.000.254/2010 se
comprometeu a apresentar o substabelecimento de procuração, através da UNATE. O
representante da empresa W.R. SOUZA ME pediu a palavra no curso da reunião, mesmo
o processo tendo saído de pauta a pedido, o que foi deferido. Ao final, o Conselheiro do

Órgão SINDUSCON solicitou que as reuniões passem a serem feitas de forma presencial
ou híbrida. Comunicar aos Conselheiros que após a leitura e aprovação da Ata,
providenciem de imediato a assinatura, para que a Assessoria possa dar continuidade aos
trabalhos. Encerramento: Nada mais a deliberar, após a leitura e aprovação da presente
Ata, o Presidente promoveu o encerramento da 171ª Reunião Ordinária do COPEP/DF, às
dezesseis horas e trinta minutos. MÁRCIO FARIA JÚNIOR.

ATA DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA
No dia dezesseis (16) de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e um (2021), às
quatorze horas e dez minutos em primeira chamada e virtualmente via sistema Microsoft
Teams, após a verificação do quórum e chamada nominal dos presentes, foi dado início a
172ª Reunião Ordinária do Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao
Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – COPEP/DF. Presidindo a sessão o
senhor Secretário de Estado de Empreendedorismo do DF, Amós Batista de Souza,
contando ainda com as participações da Chefe da Assessoria de Órgãos
Colegiados/SEMP, Andressa de Paiva Pelissari, da Chefe da Assessoria Jurídico
Legislativa/SEMP, Marina Vidotti Santos, e os seguintes Conselheiros e Conselheiras:
RENNYKER MENDES VIEIRA (SEMP/DF), DANIEL BEZERRA (CLDF), RAFAEL
SILVA DE ALMEIDA (CACI/DF), LUCAS LIMA RIBEIRO (SECTI), ELIZEU ELIEL
OLIVEIRA (TERRACAP), JANAINA DOMINGOS VIEIRA (SEDUH), ISOLDA
ARAUJO LUSTOSA CUNHA NOGUEIRA (SODF), IVAN ALVES DOS SANTOS
(SETRAB/DF), JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO
(SINDUSCON/DF), EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO (FECOMERCIO/DF),
HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA (CDL), GABRIELA LUSTOSA RODRIGUES
(FENATAC/DF) e FÁBIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES (FAMICRO/DF).
Presentes ainda os advogados Dr. Pablo Nunes de Oliveira, OAB/DF 57.804 e Dr.
Mathaus Ferreira Almeida, OAB/DF 54.531. Processos retirados de pauta: Processo
160.000.143/1994 – M. SOARES DE OLIVEIRA ME. Assunto: Recurso administrativo –
revisão de desconto – AID. O Conselheiro representante do Órgão: CDL, Henrique de
Oliveira Ferreira solicitou a retirada de pauta do processo, para uma melhor análise, tendo
em vista a complexidade e divergências referente as datas. O Advogado da beneficiária
Dr. Pablo Nunes de Oliveira, OAB/DF 57.804 interveio solicitando também a retirada do
processo de pauta, o que foi deferido pelo Presidente. Processo nº 160.001.583/2000 –
WR SOUZA ME. Assunto: Retorno a Pauta - Revisão de desconto de AID - Retificação.
O Conselheiro representante do Órgão: SECTI, Lucas Lima Ribeiro encaminhou o voto
mantendo o valor do desconto no percentual de 70% (setenta por cento) sobre o imóvel,
porém, dada a palavra ao representante da empresa, Senhor Pedro Almeida de Souza fez
uso solicitando corrigir a data quanto ao ano, sendo 2016 e não 2011 o ano da “assinatura
do processo”, citando as páginas 258, 291, 293 e 294, reafirmando ter direito a 90%
(noventa por cento) de desconto. O Conselheiro Relator fez explanações sobre os prazos
de implantação e diante dos argumentos da parte interessada, solicitou a retirada de pauta
do processo para uma melhor análise, o que foi deferido pelo Presidente, ficando
prejudicado o voto apresentado no SEI nº 70042854 e concedendo prazo de cinco dias
corridos para que o beneficiário junte documentos ao processo, saindo intimado nesta
assentada, o que foi deferido pelo Presidente. Processos deliberados: Processo
160.000.145/2004 – GLOBALMIX (ARTMIX). Assunto: Transferência de incentivo da
empresa ARTMIX para GLOBALMIX, análise das alterações contratuais e aprovação de
PVS. O Conselheiro representante do Órgão: CLDF, Daniel Bezerra encaminhou voto
pelo deferimento do pleito da empresa, APROVANDO o PVS – Projeto de Viabilidade
Simplificado, devendo constar na Resolução os dados fornecidos pela área técnica em seu
relatório, aprovando ainda as alterações contratuais e ADMITINDO A
TRANSFERÊNCIA DE INCENTIVO da empresa ARTMIX PREMOLDADOS DE
CONCRETO LTDA para a empresa recebente GLOBALMIX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA., o que foi aprovado por
unanimidade pelos presentes. Processo 370.001.116/2008 – CIATOY BRINQUEDOS
LTDA. Assunto: Transferência de incentivo econômico para outra empresa (SANTA
CRUZ E AMORIM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS – LTDA, CNPJ nº
34.102.478/0001-04). O Conselheiro representante do Órgão: CACI, Rafael Silva de
Almeida encaminhou voto referendando a autorização do Exmo. Sr. Secretário de Estado
de Empreendedorismo (68541152), ADMITINDO A TRANSFERÊNCIA DE
BENEFÍCIO da empresa CIATOY BRINQUEDOS LTDA. para a empresa recebente
SANTA CRUZ E AMORIM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., solicitando que
o beneficiário apresente o anverso do seu documento de identidade no tocante ao sócio
administrador Carlos Alberto Amorim. Dado a palavra ao representante da empresa, Sr.
Carlos Alberto Amorim este fez uso trazendo informações sobre a empresa, informando
ser ela um holding familiar, explicando a razão da transferência, inclusive ressaltando o
aumento no número de empregos, mesmo tendo a empresa passado por incêndio que
destruiu sua estrutura. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade pelos
presentes. Processo 160.000.727/2006 – ENGEMAC SERVIÇOS DE ENGENHARIA E
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME. Assunto: Revisão de cláusula
contratual. O Conselheiro representante do Órgão: FECOMERCIO, Eduardo Alves de
Almeida Neto encaminhou voto deferindo a retificação do AID nº 07/2017, devendo
constar o desconto de 80% (oitenta por cento) sobre o valor do imóvel, o que foi aprovado
por unanimidade pelos presentes. Processo 370.000.708/2010 – KR COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA ME. Assunto: Prorrogação de prazos. A Conselheira representante
do Órgão: FENATAC, Gabriela Lustosa Rodrigues votou pelo encaminhamento dos autos
à GIAMP/SEMP, para análise e formulação de parecer técnico quanto ao requerimento da
empresa, que solicita prorrogação de prazo para início das obras, o que foi deferido pelo
Presidente. Alterações Contratuais: DAR CONHECIMENTO AO COPEP das alterações
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