Assessoria de Imprensa
Presidente Epitácio/SP contrata Consignet para levar mais informação e
comodidade aos funcionários públicos
Utilizado por mais de 600 órgãos públicos em todo o país, o Consignet beneficiará mais
de 1 milhão servidores Públicos
Maringá – PR, março de 2021 – Com 44.389 habitantes, Presidente Epitácio é um dos
29 municípios paulistas considerados estâncias turísticas pelo Estado de São Paulo. Por
sua localização às margens do Rio Paraná, a cidade é considera a capital do pôr do sol
mais bonito do Brasil.
Em sua missão de levar a transformação digital e aprimorar os sistemas tecnológicos
da cidade, a Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, acaba de contratar o
Consignet, uma empresa do Grupo DB1, especializada em automação de consignados e
benefícios com desconto em folha.
A partir de agora, mais de 1300 mil servidores públicos serão beneficiados com maior
controle, segurança e comodidade das transações relacionadas à margem consignada
que o Consignet oferece. Dessa forma, os servidores poderão acessar o aplicativo do
CONSIGNET para consultar suas margens e contratos, além de realizar simulação de
empréstimos para encontrar as melhores taxas de juros.
Além de não acarretar custos para o município, tudo pode ser feito de forma remota
pelos servidores, a qualquer horário e em qualquer lugar, o que ajuda a evitar a
transmissão da covid-19 neste momento de pandemia.
Considerado pelos bancos como o sistema mais confiável do mercado e com um
processo mais seguro para obtenção do consignado, o Consignet segue todas as
legislações brasileiras e, em conformidade com a LGPD, busca o mais alto padrão de
atendimento a prefeitura, convênio e servidores.
Lançado em 2005, o Consignet tornou-se o sistema preferido de Prefeituras em todo o
país. A solução garante agilidade no gerenciamento pelo RH e proporciona mais
transparência e segurança para o colaborador.
A equipe do Consignet possui alto grau de conhecimento verticalizado na área
financeira, além de cerificação ISO 27001 em Segurança da Informação e ISO 9001 em
Gestão da Qualidade.
Sobre o Consignet:
Parte do DB1 Group, o Consignet é um software de gestão de benefícios e margem consignável
cedido por instituições financeiras para empresas públicas e privadas. Integrado ao sistema de
folha de pagamentos, a solução garante agilidade no gerenciamento pelo RH e proporciona
mais transparência e segurança para o colaborador. Mais de 600 clientes em todo Brasil

Assessoria de Imprensa
utilizam o Consignet, entre eles as prefeituras de Belém-PA, Londrina-PR, Cascavel-PR e Várzea
Grande-MT, além de empresas como Klabin, Castrolanda, Terra Santa Agro, Cooper Standard,
Malai Manso Resort, Cooperativa Nova Produtiva e Usina Santa Teresinha, entre outros. A
empresa possui parceria com os principais bancos.
A equipe do Consignet possui alto grau de conhecimento verticalizado na área financeira, com
reconhecimento de 92% de Aderência aos Padrões de Qualidade da FEBRABAN (Federação
Brasileira de Bancos), além das certificações ISO 27001, em Segurança da Informação, e ISO
9001, que se refere à Gestão da Qualidade.
Mais informações: https://www.consignet.com.br/

Sobre o DB1 Group:
O DB1 Group é formado por empresas de tecnologia sediadas em Maringá – PR, Presidente
Prudente - SP e, em breve, Campo Grande – MS. Tem mais de 19 anos de experiência no
mercado de tecnologia da informação e oferece softwares e serviços de desenvolvimento para
empresas de médio e grande porte. As empresas do grupo figuram há 11 anos consecutivos
entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). Com o lema
“Sua luz move o universo DB1”, e como parte da cultura do grupo, todos na organização
perseguem o sonho de impactar positivamente e transformar o futuro de pessoas e empresas
vencendo desafios com qualidade e entregas de impacto.
Mais informações: https://www.db1group.com/
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