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PROCESSO N". 803700/2022

Prefeiturâ Municipal de Vá

CoMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N". 93/2022.TERMO DE COOPERAÇÃo
, Prefeifura Municipal de Várzeà Grande

Secretaria Municipal de Administração

Branco, Paço Municipal, n.25OO, Vá rzea Grande
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pÍotocolos e demais instÍumentos legais'

Considerando que a celebiação PodeÍá -seÍ rel|i11li ryt Acordo de Cooperação' a ser

celebrado com ASSOCIAÇAô Db sANCoS ASBAN' instituição iÍscÍita no C\PlTb'
N.. OO.OOO.893/OOO1'75, C U PNNTSTTURA MUNICIPAL DE VÁRZEA'GRANDE/MT'

segundo doctrmentação ne."r,a'iu p-u a celebração de contrato' através do Acordo de

Cooperação sem ônus para a Prefeiura. pelo período-9:^t^2 Jd:::l -"t:1-ry1T1: *'
;;;.;"à" de acordo com o artigo 57, II da Lei n' 8'666/93' iustifica-se a escolha da ora

cooperada, constituindo ser a áais vantaiosa para a AdministÍaçâo' não havendo

financeiros.
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Assim, devidamente lustificada a necessidade da realização do presente Termo de Acordo,

a .ser celebrado entre a Prefeitura MuniciPal de Várzea Grande/Ml e ASSOCIAÇÃO DE

BANCOS ASBAN, instituição inscrita no CNPJ sob o n.o 00.000 .8gg/000L-75, para atender

visando a formalização via mútua cooperação entre a entidade cooPerada e a Prefeitura de

Várzea Grande, Para a execução de atividade de gestão do grau de endMdamen to dos

servidores Públicos e do sistema de consignações de empréstimos dos servidores Públicos

do ente Público, ativos e inativos, via Web, realizando a operacionalização de consignados,

disponibilizando ãcesso ao Sistema, com a devida anuência da douta Procuradoria, lunttr

ao Parecer ]urídico n." 291 /2022, às .122/126, s temos o presente comunicado de'

Dispensa de Licitação.à autoridade or.
árzea Grande, 12 de maio de 2022'
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