
Atestado de Exclusividade

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PROGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA, inscrita no CNPJ nº
09.362.098/0001-00, estabelecida à PATRÍCIO FARIAS, 131, ITACORUBI – FLORIANÓPOLIS - SC é filiada a ACATE -
Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia e  segundo informações prestadas pela própria empresa, é
desenvolvedora do hardware Progic Player (nome comercial) - THIN-CLIENT BOXIP HDFL31 (nome oficial) e do
software Progic Manager (nome comercial) - SOFTWARE PROGIC MANAGER - PLATAFORMA PROGIC MANAGER
(nome oficial), sendo também a única empresa a oferecer a Plataforma Progic. Declaramos, a quem possa interessar,
que a Progic Tecnologia Eletrônica Ltda detém a totalidade da propriedade intelectual, é única fabricante, única
desenvolvedora e única fornecedora de uma solução tecnológica chamada ElementarDS, composta por 2 elementos
principais: Progic Player (THIN-CLIENT BOXIP HDFL31): é um equipamento que, quando conectado à um televisor,
permite a reprodução de conteúdos audiovisuais customizáveis, com qualidade de imagem FullHD, atualização via
internet (por cabo de rede ou conexão sem fio) e auditoria completa do histórico de exibições. Este equipamento é
desenvolvido e fabricado pela Progic em sua sede de Florianópolis/SC e possui incentivos fiscais estaduais e federais
decorrentes de seu desenvolvimento e fabricação nacionais. O produto também é certificado pela ANATEL; Progic
Manager (SOFTWARE Progic Manager - PLATAFORMA Progic Manager): é um software fornecido via internet utilizado
para gerenciar uma rede de equipamentos “Progic Player”, incluindo a programação audiovisual completa que os
mesmos reproduzem, além de permitir a geração de relatórios de diversos tipos. É um software desenvolvido e
disponibilizado na internet pela Progic. O Progic Creative: é um conjunto de conteúdos audiovisuais prontos para uso que
podem ser utilizados na construção de uma programação audiovisual a ser reproduzida nos equipamentos “Progic
Players”. Tais conteúdos podem ou não ser exibidos em conjunto com informações dinâmicas como notícias, previsão do
tempo, entre outros. Todos os conteúdos prontos são desenvolvidos e disponibilizados dentro do “Progic Manager” pela
Progic. Cabe esclarecer que, por se tratar de uma solução completa para implantação e gerenciamento de redes de telas
exibidoras de programação audiovisual onde todos os componentes são desenvolvidos e fabricados pelo mesmo
fornecedor, e também devido ao fato de que tais componentes possuem interoperabilidade técnica somente com os
outros componentes da mesma solução, a dita solução só pode ser comercializada inteira ou em conjunto, como um
único produto composto por várias partes, de forma que não são possíveis misturas com outros componentes de outros
fornecedores.

A presente declaração tem validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão.

Florianópolis, 27 de Dezembro de 2018
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Secretário Executivo ACATE


