
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 517/2022
EDITAL SEI Nº 0013401447/2022 - SAP.UPR

 

Objeto: Contratação de participante do PIX, para a disponibilização de tecnologia de arrecadação
integrada tipo API (Application Programming Interface) que viabilize a cobrança de débitos de
natureza tributária e não tributária por meio de sistemas de pagamentos instantâneos instituídos
pelo Banco Central (atualmente PIX).

 

Pedido de Esclarecimento 2 - Recebido em 11 de julho de 2022 às 13h:03min. 
 
Questionamento  - "O item 2.3 do Termo de Referência (Anexo V), dispõe que “O QRCode gerado será
do tipo dinâmico, conforme conceituado no art. 3.º, inciso III, do Anexo da Resolução BCB n.º 1 de
12/08/2020, possibilitando o pagamento imediato e/ou com vencimento.” Do exposto, questionamos se
para o início do projeto, apenas a disponibilização do PIX QR Code Dinâmico (Imediato) é suficiente ou
será obrigatório iniciar, também, com o modelo (Com Vencimento)?"
Resposta: Conforme resposta da Secretaria da Fazenda, através do Memorando SEI nº0013547094/2022 -
SEFAZ.NAD: "(...) desde o início da execução dos serviços devem ser observadas todas as condições
previstas no edital e instrumento contratual. Portanto, desde o início o QR Code Dinâmico deve
possibilitar o pagamento imediato e com vencimento, de acordo com o caso específico de cada crédito
a ser recebido pelo Município (tributário ou não tributário)"
Oportunamente, informa-se que foi promovida Errata e Prorrogação do Edital e se encontra à disposição dos
interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br. 
 
Renata da Silva Aragão
Pregoeira
Portaria 113/2022
 

Documento assinado eletronicamente por Renata da Silva Aragao, Servidor(a)
Público(a), em 22/07/2022, às 15:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0013665143 e o código CRC 9E9164AE.
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