Informe #60 — 24 de setembro de 2021

Confira as últimas atualizações da Estrutura de Governança

A Chicago Advisory Partners assumirá, a partir de 01/10/2021, os trabalhos de secretariado e da
camada administrativa do Open Banking Brasil.

A consultoria anterior (Mirow & Co.) solicitou às Associações, por meio de seus representantes no
Conselho Deliberativo, a extinção antecipada dos Contratos, manifestando seu desinteresse em se
manter na prestação de serviços. O Conselho Deliberativo aceitou o pedido de extinção unilateral
dos Contratos Mirow e a proposta de 2 (dois) de seus ex-sócios, Carlos Jorge e André Olinto, anteriormente dedicados ao Open Banking pela Mirow, de assumirem a gestão do nível administrativo.

Pela sua experiência, aderência aos requisitos técnicos para a execução dos serviços administrativos, financeiros e operacionais e bom relacionamento criado com o Banco Central do Brasil e com
as Associações, os membros do Conselho Deliberativo dispensaram a realização de nova concorrência aberta ao mercado, com a aprovação da contratação direta da Chicago Advisory Partners,
consultoria com participação e gestão dos sócios acima mencionados, formalizada na deliberação
final da 80ª Reunião do Conselho Deliberativo, de 17 de setembro de 2021.

Em breve a Chicago disponibilizará um kit de documentos (listados abaixo) a serem usados para
agilizar a formalização da empresa como fornecedor das instituições participantes. O próximo ciclo de arrecadação (outubro/2021), incluindo cobrança das Instituições participantes e pagamento aos fornecedores do Open Banking, já será feito via Chicago Advisory Partners.
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ltimo contrato social da nova empresa
Certidão de débitos estaduais
Certidão de débitos federais
Certidão de débitos municipais (tributos mobiliários)
Certidão de débitos trabalhistas
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Certidão de débito da dívida ativa estadual
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Certificado de regularidade do G
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icha de dados cadastrais - DC
Comprovante de inscrição e situação cadastral - Cartão C PJ
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ermo de adesão ao diretório

11 Dados bancários
12 Comprovante de conta bancária vinculada ao C PJ
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1
da Mirow para a Chicago
1 Distrato da Mirow
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Contrato da Chicago com associações
ermo de confidencialidade de informações

17 Memorando com a ustificativa da troca

Para cadastrar ou descadastrar um endereço de e-mail para recebimento dos informes com as últimas atualizações do
Open Banking, deve ser enviada requisição para o contato: gt-comunicacao@openbankingbr.org

