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ESCLARECIMENTO 01 

 

 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021, DO CONSELHO REGIONAL 
DE EDUCAÇÃO DA 1ª REGIÃO. 

 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01, suscitado pela empresa IN-

FORSYSTEM – TECNOLOGIA, CNPJ nº 00.577.581/0001-29 por intermédio de seu 

representante EDUARDO RODRIGUES DE FARIA, em 08/10/2021.  

Em resposta aos pedidos de esclarecimentos protocolado, a Pregoeira, no uso de 

suas atribuições, por força da Portaria 058/2021, juntamente com o departamento 

de T.I, assim se manifesta: 

 

Pergunta 01 – O qrCode do pix será feito em cima de algum gateway de pagamento 
(tipo mercado pago, pagseguro, etc..), se sim qual? 

Resposta - Não será feito por nenhum gateway. A chave pix será gerada pelo erp 
spiderware e enviada ao app via api. 
 
 
Pergunta 02 – Qual é o tipo de comunicação entre o Web Service e o ERP? 
Via API? Direta no banco de dados? Se sim, qual é o banco de dados? 

Resposta - Sim. Via Api. Api que acessa diretamente o banco de dados é fornecida 
pela spiderware. O app requisita/envia os dados através desta api. O desenvolvedor 
não terá acesso direto ao banco de dados. 
 
 
Pergunta 03 – O Dashboard de monitoramento poderá ser feito utilizando o PO-
WERBI? 
Resposta - Sim. Desde que a ferramenta seja capaz de fornecer todos os dados ne-
cessários.  
 
 
Pergunta 04 – Existe documentação de integração do vTiger e é possível nos ser 
fornecida? 

Resposta - O projeto vtiger ainda está em desenvolvimento. Não há documentação 
de integração disponível neste momento.  
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Pergunta 05 – Existe documentação de integração do ERP SpiderWare e é possível 
nos ser fornecida? 

Resposta - Sim. Há a documentação, entretanto esta será fornecida apenas ao ven-
cedor do certame, após a assinatura do contrato e do termo de compromisso com o 
sigilo. 
 
 
Pergunta 06 – O desenvolvimento, manutenção e atualização do software poderá 
ser feita no domicílio da contratada? 

Resposta - Sim. Entretanto a reunião de kick-off do projeto deverá ser presencial. 
Será necessário o acompanhamento do projeto por parte dos gestores do contrato 
com entregas parciais pré-programadas de acordo com o planejamento a ser discu-
tido no kick-off. Este acompanhamento poderá ser feito remotamente, via videocon-
ferência. 

 

Os esclarecimentos não alteram as cláusulas do Edital já publicado.  

 

 
Rio de Janeiro 11 de outubro de 2021 
 
______________________________________ 
Elaine Barbosa Camargo  
Pregoeira 
 


