
 

Sindicato das Empresas de Processamento de Dados, Software e Serviços Técnicos de Informática do Estado de Santa Catarina 
Rua Antônio Treis, 607, Vorstadt – CEP: 89015-400 – Blumenau/SC  
Telefone: (47) 3037-4932 / 3037-4293  Email: seprosc@seprosc.com.br 

VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ.OS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do Aplicativo Mobile de 

Serviços ao Cidadão, CidadeMob; possuindo ainda, com exclusividade, a senha de 

acesso para leitura e gravação das bases de dados do aplicativo e sua estrutura; e o 

direito de efetuar a integração entre os sistemas de sua propriedade, permitindo que 

acessem entre si suas Bases de Dados. Tudo conforme documentação apresentada 

pela empresa e mantida em nossos arquivos. De acordo com a Lei 8.666, Art.30, de 

21/06/93, o SEPROSC tem competência para a emissão deste tipo de declaração, 

sendo a mesma válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020 

           

 

          João Luiz Kornely 

               Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadastro atualizado em: 20/07/2020 
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Rua Antônio Treis, 607, Vorstadt – CEP: 89015-400 – Blumenau/SC  
Telefone: (47) 3037-4932 / 3037-4293  Email: seprosc@seprosc.com.br 

VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMA DE COMPRAS, composto pelos produtos LICITAÇÕES, COMPRAS E 

MATERIAIS – linguagem Visual Basic, com pedido de registro de INPI sob o nº 

00051886; possuindo ainda, com exclusividade, a senha de acesso para leitura e 

gravação das bases de dados do sistema e sua estrutura; e o direito de efetuar a 

integração entre os sistemas de sua propriedade, permitindo que acessem entre si 

suas Bases de Dados. Tudo conforme documentação apresentada pela empresa e 

mantida em nossos arquivos. De acordo com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o 

SEPROSC tem competência para a emissão deste tipo de declaração, sendo a mesma 

válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020 

           

 

          João Luiz Kornely 

               Presidente  
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VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – linguagem Visual Basic, possuindo ainda, com 

exclusividade, a senha de acesso para leitura e gravação das bases de dados do 

sistema e sua estrutura; e o direito de efetuar a integração entre os sistemas de sua 

propriedade, permitindo que acessem entre si suas Bases de Dados. Tudo conforme 

documentação apresentada pela empresa e mantida em nossos arquivos. De acordo 

com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o SEPROSC tem competência para a emissão 

deste tipo de declaração, sendo a mesma válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020 

           

 

          João Luiz Kornely 

               Presidente  
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VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMA DE EDUCAÇÃO, composto pelo produto EDUCAÇÃO – MÓDULOS 

SECRETARIA, ESCOLA, BIBLIOTECA, MERENDA, FINANCEIRO ESCOLAR E FINANCEIRO 

SECRETARIA; ATRIBUIÇÃO DE DOCENTES E TRANSPORTE ESCOLAR – linguagem Visual 

Basic, com pedido de registro de INPI sob o nº 00051936; possuindo ainda, com 

exclusividade, a senha de acesso para leitura e gravação das bases de dados do 

sistema e sua estrutura; e o direito de efetuar a integração entre os sistemas de sua 

propriedade, permitindo que acessem entre si suas Bases de Dados. Tudo conforme 

documentação apresentada pela empresa e mantida em nossos arquivos. De acordo 

com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o SEPROSC tem competência para a emissão 

deste tipo de declaração, sendo a mesma válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020 

         

  

 

           João Luiz Kornely 

               Presidente  
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VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMA DE GESTÃO DE BALANÇO– linguagem Visual Basic; possuindo ainda, com 

exclusividade, a senha de acesso para leitura e gravação das bases de dados do 

sistema e sua estrutura; e o direito de efetuar a integração entre os sistemas de sua 

propriedade, permitindo que acessem entre si suas Bases de Dados. Tudo conforme 

documentação apresentada pela empresa e mantida em nossos arquivos. De acordo 

com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o SEPROSC tem competência para a emissão 

deste tipo de declaração, sendo a mesma válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020. 

           

 

           João Luiz Kornely 

               Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadastro atualizado em: 20/07/2020 
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VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMA DE E-SOCIAL linguagem Visual Basic; possuindo ainda, com exclusividade, a 

senha de acesso para leitura e gravação das bases de dados do sistema e sua 

estrutura; e o direito de efetuar a integração entre os sistemas de sua propriedade, 

permitindo que acessem entre si suas Bases de Dados. Tudo conforme documentação 

apresentada pela empresa e mantida em nossos arquivos. De acordo com a Lei 8.666, 

Art.30, de 21/06/93, o SEPROSC tem competência para a emissão deste tipo de 

declaração, sendo a mesma válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020 

           

 

           João Luiz Kornely 

               Presidente  
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VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMA DE GESTÃO PESSOAL, composto pelo produto GESTÃO PESSOAL E FOLHA DE 

PAGAMENTO – MÓDULOS EFETIVIDADE E ATOS LEGAIS, PPP – PERFIL 

PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO, MARGEM CONSIGNÁVEL E AVALIAÇÃO 

DESEMPENHO, CONTRA-CHEQUE ON LINE, CONCURSO PÚBLICO, PORTAL DO 

SERVIDOR, REGISTRO SMT – linguagem Visual Basic, com pedido de registro de INPI 

sob o nº 00051900; possuindo ainda, com exclusividade, a senha de acesso para leitura 

e gravação das bases de dados do sistema e sua estrutura; e o direito de efetuar a 

integração entre os sistemas de sua propriedade, permitindo que acessem entre si 

suas Bases de Dados. Tudo conforme documentação apresentada pela empresa e 

mantida em nossos arquivos. De acordo com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o 

SEPROSC tem competência para a emissão deste tipo de declaração, sendo a mesma 

válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020 

        

   

 

          João Luiz Kornely 

               Presidente  
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Rua Antônio Treis, 607, Vorstadt – CEP: 89015-400 – Blumenau/SC  
Telefone: (47) 3037-4932 / 3037-4293  Email: seprosc@seprosc.com.br 

VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMA DE GESTÃO, composto pelos produtos INFORMAÇÕES GERENCIAIS, 

RESPONSABILIDADE FISCAL, TRANSPARÊNCIA BRASIL – linguagem Visual Basic, com 

pedido de registro de INPI sob o nº 00051970; possuindo ainda, com exclusividade, a 

senha de acesso para leitura e gravação das bases de dados do sistema e sua 

estrutura; e o direito de efetuar a integração entre os sistemas de sua propriedade, 

permitindo que acessem entre si suas Bases de Dados. Tudo conforme documentação 

apresentada pela empresa e mantida em nossos arquivos. De acordo com a Lei 8.666, 

Art.30, de 21/06/93, o SEPROSC tem competência para a emissão deste tipo de 

declaração, sendo a mesma válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020 

           

 

           João Luiz Kornely 

               Presidente  
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VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMA DE RECEITAS, composto pelo produto ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS – 

MÓDULOS: Administração de Receita, Declaração Eletrônica de ISSN, Atendimento 

ao Cidadão, Protesto CDA- Cobrança da Dívida Ativa, CBR – Cobrança Bancária 

Registrada, NFSe – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, Procuradoria – Execução Fiscal, 

ITBI Online e Alvará WEB– linguagem Visual Basic, com pedido de registro de INPI sob 

o nº 00051874; possuindo ainda, com exclusividade, a senha de acesso para leitura e 

gravação das bases de dados do sistema e sua estrutura; e o direito de efetuar a 

integração entre os sistemas de sua propriedade, permitindo que acessem entre si 

suas Bases de Dados. Tudo conforme documentação apresentada pela empresa e 

mantida em nossos arquivos. De acordo com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o 

SEPROSC tem competência para a emissão deste tipo de declaração, sendo a mesma 

válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020 

        

   

 

          João Luiz Kornely 

               Presidente  
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VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMA DO LEGISLATIVO, composto pelo produto LEGISLATIVO – MÓDULOS 

LEGISLADOS (PARA VEREADOR/DEPUTADO), LEGISLATIVO (INTERNET), LEGISLADOR – 

linguagem Visual Basic, com pedido de registro de INPI sob o nº 00051924; possuindo 

ainda, com exclusividade, a senha de acesso para leitura e gravação das bases de 

dados do sistema e sua estrutura; e o direito de efetuar a integração entre os sistemas 

de sua propriedade, permitindo que acessem entre si suas Bases de Dados. Tudo 

conforme documentação apresentada pela empresa e mantida em nossos arquivos. De 

acordo com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o SEPROSC tem competência para a 

emissão deste tipo de declaração, sendo a mesma válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020 

           

 

          João Luiz Kornely 

               Presidente  
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VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, composto pelos produtos TEXTOS LEGAIS – MÓDULO 

TEXTOS LEGAIS (INTERNET), TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS – MÓDULO TRAMITAÇÃO 

DE PROCESSOS (INTERNET), PROCURADORIA, ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA, 

GABINETE DO EXEVUTIVO – linguagem Visual Basic, com pedido de registro de INPI 

sob o nº 00051912; possuindo ainda, com exclusividade, a senha de acesso para leitura 

e gravação das bases de dados do sistema e sua estrutura; e o direito de efetuar a 

integração entre os sistemas de sua propriedade, permitindo que acessem entre si 

suas Bases de Dados. Tudo conforme documentação apresentada pela empresa e 

mantida em nossos arquivos. De acordo com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o 

SEPROSC tem competência para a emissão deste tipo de declaração, sendo a mesma 

válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020 

         

  

 

          João Luiz Kornely 

               Presidente  
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VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMA DE SAÚDE, composto pelo produto SAÚDE – MÓDULOS DE AGENDAMENTO, 

AMBULATORIAL, ODONTOLÓGICO, AIH – AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO 

HOSPITALAR, MÉDICO, EXAMES LABORATORIAIS, CATÃO SUS, FARMÁCIA – 

COMPRAS E MATERIAIS, PSF – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VACINA E 

CENTRAL DE REGULAÇÃO; HIPERDIA, CIS (Consórcio Intermunicipal de Saúde) – 

GESTOR; CIS – CONS. MUN., CENTRO DE ATENDIMENTO – linguagem Visual Basic, 

com pedido de registro de INPI sob o nº 00051941; possuindo ainda, com 

exclusividade, a senha de acesso para leitura e gravação das bases de dados do 

sistema e sua estrutura; e o direito de efetuar a integração entre os sistemas de sua 

propriedade, permitindo que acessem entre si suas Bases de Dados. Tudo conforme 

documentação apresentada pela empresa e mantida em nossos arquivos. De acordo 

com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o SEPROSC tem competência para a emissão 

deste tipo de declaração, sendo a mesma válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020 

           

 

          João Luiz Kornely 

               Presidente  

 

 

 

 

 

 

Cadastro atualizado em: 20/07/2020 
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VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE AGENCIAS FUNERÁRIAS – linguagem Visual Basic; 

possuindo ainda, com exclusividade, a senha de acesso para leitura e gravação das 

bases de dados do sistema e sua estrutura; e o direito de efetuar a integração entre os 

sistemas de sua propriedade, permitindo que acessem entre si suas Bases de Dados. 

Tudo conforme documentação apresentada pela empresa e mantida em nossos 

arquivos. De acordo com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o SEPROSC tem 

competência para a emissão deste tipo de declaração, sendo a mesma válida em todo 

território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020 

         

  

 

          João Luiz Kornely 

               Presidente  
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Telefone: (47) 3037-4932 / 3037-4293  Email: seprosc@seprosc.com.br 

VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, composto pelos produtos CENTRAL DE 

ATENDIMENTO, OUVIDORIA PÚBLICA – MÓDULO OUVIDORIA PÚBLICA (INTERNET), 

PORTAL MUNICIPAL – linguagem Visual Basic, com pedido de registro de INPI sob o nº 

00051953; possuindo ainda, com exclusividade, a senha de acesso para leitura e 

gravação das bases de dados do sistema e sua estrutura; e o direito de efetuar a 

integração entre os sistemas de sua propriedade, permitindo que acessem entre si 

suas Bases de Dados. Tudo conforme documentação apresentada pela empresa e 

mantida em nossos arquivos. De acordo com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o 

SEPROSC tem competência para a emissão deste tipo de declaração, sendo a mesma 

válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020 

         

  

 

         João Luiz Kornely 

               Presidente  
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Telefone: (47) 3037-4932 / 3037-4293  Email: seprosc@seprosc.com.br 

VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMAS DE ORÇAMENTO, CONTÁBIL E FINANCEIRO, composto pelos produtos 

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – MÓDULOS PPA, LDO E LOA, CONTABILIDADE 

PÚBLICA, TESOURARIA E INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS – linguagem Visual Basic, 

com pedido de registro de INPI sob o nº 00051862; possuindo ainda, com 

exclusividade, a senha de acesso para leitura e gravação das bases de dados do 

sistema e sua estrutura; e o direito de efetuar a integração entre os sistemas de sua 

propriedade, permitindo que acessem entre si suas Bases de Dados. Tudo conforme 

documentação apresentada pela empresa e mantida em nossos arquivos. De acordo 

com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o SEPROSC tem competência para a emissão 

deste tipo de declaração, sendo a mesma válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020 

         

  

 

           João Luiz Kornely 

               Presidente  
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Telefone: (47) 3037-4932 / 3037-4293  Email: seprosc@seprosc.com.br 

VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMAS PATRIMONIAIS, composto pelos produtos PATRIMÔNIO PÚBLICO E 

ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS – linguagem Visual Basic, com pedido de registro de INPI 

sob o nº 00051891; possuindo ainda, com exclusividade, a senha de acesso para leitura 

e gravação das bases de dados do sistema e sua estrutura; e o direito de efetuar a 

integração entre os sistemas de sua propriedade, permitindo que acessem entre si 

suas Bases de Dados. Tudo conforme documentação apresentada pela empresa e 

mantida em nossos arquivos. De acordo com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o 

SEPROSC tem competência para a emissão deste tipo de declaração, sendo a mesma 

válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020 

           

 

         João Luiz Kornely 

               Presidente  
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VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMA DE SANEAMENTO, composto pelo produto  de SANEAMENTO – linguagem 

Cobol, com pedido de registro de INPI sob o nº 00051965; possuindo ainda, com 

exclusividade, a senha de acesso para leitura e gravação das bases de dados do 

sistema e sua estrutura; e o direito de efetuar a integração entre os sistemas de sua 

propriedade, permitindo que acessem entre si suas Bases de Dados. Tudo conforme 

documentação apresentada pela empresa e mantida em nossos arquivos. De acordo 

com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o SEPROSC tem competência para a emissão 

deste tipo de declaração, sendo a mesma válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020 

           

 

          João Luiz Kornely 

               Presidente  
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VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – linguagem Visual Basic; possuindo ainda, com 

exclusividade, a senha de acesso para leitura e gravação das bases de dados do 

sistema e sua estrutura; e o direito de efetuar a integração entre os sistemas de sua 

propriedade, permitindo que acessem entre si suas Bases de Dados. Tudo conforme 

documentação apresentada pela empresa e mantida em nossos arquivos. De acordo 

com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o SEPROSC tem competência para a emissão 

deste tipo de declaração, sendo a mesma válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020. 

           

 

          João Luiz Kornely 

               Presidente  
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VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do programa de computador 

SISTEMA DE GESTÃO DE MEIO AMBIENTE – linguagem Visual Basic; possuindo ainda, 

com exclusividade, a senha de acesso para leitura e gravação das bases de dados do 

sistema e sua estrutura; e o direito de efetuar a integração entre os sistemas de sua 

propriedade, permitindo que acessem entre si suas Bases de Dados. Tudo conforme 

documentação apresentada pela empresa e mantida em nossos arquivos. De acordo 

com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o SEPROSC tem competência para a emissão 

deste tipo de declaração, sendo a mesma válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020. 

           

 

          João Luiz Kornely 

               Presidente  
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Rua Antônio Treis, 607, Vorstadt – CEP: 89015-400 – Blumenau/SC  
Telefone: (47) 3037-4932 / 3037-4293  Email: seprosc@seprosc.com.br 

VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do serviço de TECNOLOGIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE DADOS  composto MONITORAMENTO E SUSTENTAÇÃO DO 

AMBIENTE DE TI; PRONIM NUVEM e PRONIM BACKUP DA NUVEM; possuindo ainda, 

com exclusividade, a senha de acesso para leitura e gravação das bases de dados do 

serviço e sua estrutura; e o direito de efetuar a integração entre os sistemas de sua 

propriedade, permitindo que acessem entre si suas Bases de Dados. Tudo conforme 

documentação apresentada pela empresa e mantida em nossos arquivos. De acordo 

com a Lei 8.666, Art.30, de 21/06/93, o SEPROSC tem competência para a emissão 

deste tipo de declaração, sendo a mesma válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020. 

           

 

          João Luiz Kornely 

               Presidente  
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Sindicato das Empresas de Processamento de Dados, Software e Serviços Técnicos de Informática do Estado de Santa Catarina 
Rua Antônio Treis, 607, Vorstadt – CEP: 89015-400 – Blumenau/SC  
Telefone: (47) 3037-4932 / 3037-4293  Email: seprosc@seprosc.com.br 

VÁLIDO 
ATÉ 

20/01/2021 

 

 

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE 

 

 
Declaramos, para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas 

públicas, privadas e de economia mista, que a associada GOVERNANÇABRASIL S/A 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, estabelecida à Rua João Pessoa, nº 1183, bairro 

Velha, Blumenau – SC, inscrito no CNPJ sob o número 00.165.960/0001-01 é detentora 

exclusiva dos direitos autorais; de comercialização; atualização; treinamento; 

manutenção e consultoria em todo território nacional, do produto de 

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA composto pelo IT – Infra- Receitas Web e IDC – 

Internet Data Center; possuindo ainda, com exclusividade, a senha de acesso para 

leitura e gravação das bases de dados do produto e sua estrutura; e o direito de 

efetuar a integração entre os sistemas de sua propriedade, permitindo que acessem 

entre si suas Bases de Dados. Tudo conforme documentação apresentada pela 

empresa e mantida em nossos arquivos. De acordo com a Lei 8.666, Art.30, de 

21/06/93, o SEPROSC tem competência para a emissão deste tipo de declaração, 

sendo a mesma válida em todo território nacional. 

 

Blumenau, 20 de julho de 2020. 

           

 

          João Luiz Kornely 

               Presidente  
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