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Prefeitura Municipal de Várzea Grande

Secretaiia Municipal de Administração

Considerando que se observou a necessidade apresentada pela Superintendência de Gestão

de Pessoas, via iustiÍicativa e solicitação de autorizo para abertura do presente processo

constante às fls.64/67, dos autos, quanto a necessidade de se realizar procedimento

obietivando visando a formalização via mútua cooperação entre a entidade cooperada e a

Prefeitura de Yârzea Grande, paÍa a execução de atividade de gestão do grau de

endividamento dos servidores pt bü.o, e do sistema de consignações de empréstimos dos

servidores . públicos do ente público' ativos e inativos' via Web' realizando a

operacionaLução de consignados, disponibilizando 
, 
acesso ao Sistema e prestando

orientações quanto aos seu-s procedimentos' incluindo o Úeinamento dos usuários e

garantindo o controle operacional e gerencial do eÍetivo e automático das operações de

fonslgnaçOes em folha d" pugurn""to' visando contemplar os servidores da Prefeitura

frArrli".ipl a" Varrea Crande/úT; via Dispensa de Licitação de chamamento público'

ConsiderandoanecessidadedaPrefeituraMunicipaldeVárzeaGrande,viaSecretaria
Municipal de Administração, em manter ativo processo de consignação em folha de

pagamento, com a modalidade de desconto em folha;

Considerando que tal serviço lequeÍ prestação cuja eficácia decorre da grande conÍiança e

estabilidade das relações de habalho entÍe o ente' consignantes e consignaüírios'

Considerando que a seguÍança jurídica e Íinanceira do processo constitui a garantia de

sustentação de um sistema que, devidamente parametrizado' possibilita vantagens â todos

os entes envolvidos 
" 

propi.lu acesso às taxas de iuros mais competitivas do mercado'

Considerando a necessidade de aperÍeiçoamento do Processo de desconto consignável'

toÍna-se imperioso a contÍatação, Por PaÍte do Município' de empresa que ofereça Sistema

irúormatizado de'gerenciamento de margem e desconto consignávei' que atenda na sua

totalidade os requisitos de segurança da irúormação e das operações realizadas pelos

envolvidos.

Considerando que a ASSOCIAÇÃO DE BANCOS - ASBAN - Inscrita no CNPJ sob o n'o

00.000.893/000i-ZS,po, criação, tem objetivo de acompanhar as atividades das instituições

a ela filiadas, divulgando orientações e instÍuções, auxiliando-as e caPacitando-as,
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Considerando que- a celebração poderá ser realizada por Acordo de Cooperaçào, a sercelebrado com ASSocIAÇÃo DE BANCO* ASBAN, irutituição inscrita no cNpJ sob o n.o00.000.8e3l0001 -zS, e a 
'REFE*URA 

MUNTCT.AL ou vÁúra 
"_"*;;/ü, 

r"*ro.documentaçào necessária para a celebraçào de conhato, ,n"";;;";;;;"'aá**r*r.
sem ônus para, a prefeitura.

objetivando sempre o .aprimoramento do segmento por meio de atividades,de pesquisa ede desenvolvim ento que impliquem na criação de produtos, processos e procedimentosalém de serviços inovadores a serem compartilhados pelo segmento e pela comunidade,além de acompanhar o desempenho e atuação das filiadas pÍlmando pelo padrão dequalidade, capacidade técnica e adminishativa, avaliaião constante de desempenho. egestão, zelando sempre pela aplicação de normas éticas e sociais, estimulando a criação eaperfeiçoamênto de Insütuições ligadas aos métodos consensuais de solução de conflitos,Íirmando convênios, terqlos, acordos de cooperação, protocolos e demais instrumenbslegais.

Dê-se publicidade e cumpra_se.

Várzea Grande -llr[1,12 de úaio de 2022.

Anderson nto Silva
Secretário eAdministração

Dessa forma, considerando as razões expostas no comunircadq devidamente aprovado peladouta Procuradoria Gerar do Municipar, narrnco . ã-r,,i*do de Dispensa de Licitação..ó' 33/ 2022' de chamamento púbrico do Acordo de Cooperaçâo, a ser cerebrado comASSOCIAÇÃO DE BANCOS: A'BAN, insütuição inscrira no cNpJ sob o ri...00.000.893/0001_75, e a pREFETTURA MUNTCTpAL DE vÁRzEA GRANDETúi;s"*"d" uã*í"""*_
necessária paraã celebraÇão de contrato, através do Acordo de coopúção sem ônus para aPreÍeitura, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser p..*.;;;;;r.;rà. Or_. *o*57' rr da Lei n' 8'666/93, justifiça-ss u 

"r"o-Ihu 
da gra cooperad4 constituindo ser a maisvantaiosa para a Administraçào, não havendo ,"p*r", financeiros ou ônus para aAdminisEaçâo.
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