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ATA da 163ª Reunião Ordinária do Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento
Produ�vo do Distrito Federal – COPEP/DF

No dia dezesseis de novembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta e nove minutos,
remotamente via sistema CISCO Webex Mee�ngs, após a verificação do quórum, foi dado início a 163ª
Reunião Ordinária do Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produ�vo do
Distrito Federal – COPEP/DF. Presidindo a sessão o Secretário de Estado de Empreendedorismo do DF e
Presidente do COPEP/DF, Mauro Roberto da Mata, contando com a par�cipação da Chefe da Assessoria
de Órgãos Colegiados - SEMP, Andressa de Paiva Pelissari e da Chefe da Assessoria Jurídico Legisla�va –
SEMP, Marina Vido� Santos; e os seguintes Conselheiros: MARIANNE FERNANDES HONÓRIO DE
OLIVEIRA (SEMP), EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA (SINDUSCON-DF), FERNANDO CESAR DA SILVA
(SEBRAE), LUCAS LIMA RIBEIRO (SECTI), ELIZEU ELIEL DA SILVA OLIVEIRA (TERRACAP), CHRISTIAN TADEU
DE SOUZA SANTOS (FECOMERCIO), FÁBIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES (FAMICRO), LUDMILA MENEZES
(CACI), GABRIELA LUSTOSA (FENATAC), GISELE MOLL MASCARENHAS (SEDUH), CARLOS MARCELLO
GRANJA DE ALBUQUERQUE (CACI), THALES MENDES FERREIRA (SETRAB), DEMERVAL RODRIGUES
MEDEIROS (FAMPE/DF) e SICÍLIA BARBOSA DE ALENCAR (CDL/DF). Processo re�rado de pauta: Processo
nº 160.000.276/2003 – SYS PARTICIPAÇÕES S/A.  Assunto: Recurso contra cancelamento de incen�vo
econômico. A representante da CDL, Sicília Barbosa de Alencar, solicitou re�rar o processo de
pauta. Processos em diligência: Processo nº 160.000.303/2004 – JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES
LTDA .  Assunto: Recurso Administra�vo. Com a sustentação oral da representante legal da empresa,
a representante da SEMP, Marianne Fernandes, encaminhou o voto pela diligência ao processo, para a
realização de uma nova análise por parte da área técnica da SEMP, reconsiderando as novidades trazidas
pelo novo norma�vo, em especial a reabertura de prazo para a regularização da empresa, bem como
envio dos autos à AJL/SEMP, para que se analise a questão da segurança jurídica do Contrato, em especial
quanto ao preenchimento dos requisitos para que a empresa seja de fato beneficiada pelo
programa. Processo nº 160.003.367/1999 – ALTAMIRO CARDOSO DA SILVA ME.  Assunto: Retorno a
Pauta/Processo Redistribuído /Retorno após diligência/ Admissibilidade de Revisão Administra�va. A
representante da FENATAC, Gabriela Lustosa, encaminhou o voto pela manutenção do Cancelamento do
Incen�vo Econômico e da pré-indicação de área da empresa, como também pela manutenção da rescisão
do Contrato de Concessão assinado junto a TERRACAP. Com a palavra o representante legal da empresa,
que alegou que fatos novos aos autos viabilizariam o deferimento da revisão administra�va contra seu
cancelamento, como a apresentação de documentação faltante e a inclusão de novo sócio, que injetou
capital e proporcionou a reforma da empresa. A representante da FENATAC, Gabriela Lustosa, devido à
sustentação oral do representante legal da empresa, achou por bem baixar o processo em diligência para
uma nova manifestação da área técnica da SEMP, devendo assim emi�r novo parecer de voto, o que foi
aprovado por unanimidade pelos presentes. Processo nº 160.001.018/2002 – PONTE COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA.  Assunto: Pedido de Revisão de Desconto. O representante da FECOMERCIO, Chris�an
Tadeu de Sousa Santos, encaminhou o voto pelo indeferimento do Pedido de Revisão de Desconto da
empresa, mantendo-se os termos do Atestado de Implantação Defini�vo PRÓ-DF II nº 004/2017, emi�do
em 08/02/2017, sem desconto sobre o valor do imóvel.  Com a palavra o representante legal da empresa,
que alegou a empresa estar em pleno funcionamento à época dos prazos de desconto, fazendo assim juz



ao desconto de, pelo menos, 60% (sessenta por cento). O representante da FECOMERCIO, Chris�an
Tadeu, achou por bem baixar o processo em diligência para nova análise por parte da área técnica da
SEMP, tendo em vista a nova documentação apresentada, ficando assim de alterar seu parecer de voto, o
que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.   Processos deliberados:  Processo nº
160.000.485/2002 – JOSE AUGUSTO LIMA DE SOUZA ME. Assunto: Retorno de Diligência/ Recurso contra
o Cancelamento do Incen�vo Econômico.  A representante da SEDUH, Gisele Moll Mascarenhas, solicitou
que constasse em ATA a ocorrência de falha de instrução processual, já que fora anexado aos autos
parecer de relator rela�vo a outro processo. A relatora então encaminhou o voto pelo indeferimento do
Recurso contra o Cancelamento do Incen�vo Econômico,  facultando à empresa a apresentar, dentro do
prazo e condições previstos na legislação vigente, um Plano de Viabilidade Simplificado-PVS para o
enquadramento no programa Desenvolve-DF, o que foi aprovado por unanimidade pelos
presentes. Processo nº 160.002.555/1999 – PLASMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME. 
Assunto: Recurso contra o Indeferimento do PVTEF para fins de Migração. O representante da Casa Civil
do DF, Carlos Marcello Granja de  Albuquerque, encaminhou o voto pela deferimento do Recurso contra o
Indeferimento do PVTEF para fins de Migração da empresa,  o que foi aprovado por unanimidade pelos
presentes. Processo nº 370.000.362/2010 – MAXIMUS ATACADISTA DIST. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA.  Assunto: Autorização de instalação de outra empresa no mesmo imóvel. A representante da SEMP,
Marianne Fernandes, encaminhou o voto pela manutenção do direito da empresa,  que seja feita a
convalidação do ato cons�tuído em vício, preservando a relação jurídica entre as partes e corrigindo a
possibilidade de vícios em situação futuras, o que foi aprovado por unanimidade pelos
presentes. Processo nº 160.001.157/2001 – VIDALCAR AUTO CENTER LTDA.  Assunto: Retorno a Pauta -
Sobrestamento de Prazo. O representante da SETRAB, Thales Mendes Ferreira, encaminhou o voto pelo
deferimento do sobrestamento de prazo por 1600 (mil e seiscentos) dias, somando-se aos 397 dias
concedidos por meio da Resolução nº 15/2019, os prazos contratuais, contados da data de assinatura do
Contrato de Concessão, 25/08/2014, passariam a ser os seguintes: prazo de início de contagem dos
prazos contratuais: 12/02/2020; data para desconto máximo (80%, em 24 meses): 11/02/2022; data para
desconto mínimo (60%, em 36 meses): 11/02/2023; data de vigência do Contrato: 11/02/2025,  o que foi
aprovado por unanimidade pelos presentes. Processo nº 160.001.035/1999 – FARIA & LEITE LTDA. 
Assunto: Recurso Administra�vo. O representante da TERRACAP, Elizeu Eliel, encaminhou o voto pelo
indeferimento do recurso contra o cancelamento do incen�vo econômico da empresa, devido a sua
intempes�vidade. Com a palavra, a representante legal da empresa alegou ter apresentado seu recurso
no décimo quinto dia ú�l do prazo. O representante da TERRACAP, Elizeu Eliel, recomendou que a
interessada protocolize novo recurso, já fundamentado na nova legislação vigente.  O voto do relator foi
aprovado por unanimidade pelos presentes. Processo nº 160.000.608/2006  – VERSACE MEDICAL
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.  Assunto: Recurso contra o Indeferimento da
prorrogação do prazo para implantação da empresa. O representante da FIBRA encaminhou o voto pela
deferimento parcial do Recurso contra o Indeferimento da prorrogação do prazo para implantação da
empresa, fazendo com que os prazos contratuais passem a ser os seguintes: início da contagem dos
prazos: 11/02/2010; data para desconto de 50%: 10/02/2012; data de vigência do Contrato: 10/02/2015,
com a autorização para re�ficação do Atestado de Implantação Defini�vo PRÓ-DF II nº 033/2016, fazendo
constar o percentual de 50% (cinquenta por cento) de desconto sobre o valor do imóvel. Com a palavra o
representante legal da empresa, que pela economia processual solicitou deferimento do requerimento
pelo desconto de 90% (noventa por cento). Foi aprovado o recurso contra o Indeferimento da
prorrogação do prazo para implantação da empresa,  por unanimidade pelos presentes, ficando a questão
da porcentagem a ser definido pela área técnica. Processo nº 370.000.316/2007 – ECO BRASILIA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.  Assunto: Retorno à Pauta após diligência/ Recurso contra
cancelamento de incen�vo econômico. O representante do SEBRAE, Fernando Cesar da Silva, havia
solicitado nova diligência ao processo, para manifestação da Assessoria Jurídica da SEMP quanto ao
saneamento dos mo�vos que deram origem ao cancelamento dos bene�cios da empresa. Com a palavra,
a Chefe da Assessoria Jurídico Legisla�va – SEMP, Marina Vido� Santos, comunicou que a AJL/ SEMP não



poderia rever o posicionamento da área técnica, já sendo suprida a manifestação desta AJL. Desta feita,
o representante do SEBRAE, Fernando Cesar da Silva, acatou a explicação da AJL/SEMP e votou pelo
deferimento do recurso contra cancelamento de incen�vo econômico da empresa, ficando assim de
emi�r novo parecer de voto, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Assuntos Gerais: Foi
dado conhecimento da alteração contratual efetuada pela seguinte empresa, em conformidade com a
Resolução Norma�va nº 04N/2018 – COPEP/DF, de 22 de março de 2018: Processo nº 370.000.164/2012 
- NC BICICLETARIA LTDA. Encerramento: Nada mais a deliberar, o Presidente da sessão, após a leitura e
aprovação da presente ATA, deu por encerrada, às onze horas e quarenta minutos, a 163ª Reunião
Ordinária do COPEP/DF.
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