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RELATÓRIO DE PROVA DE CONCEITO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022

1. DO OBJETIVO
1.1. O objetivo do presente documento é apresentar os resultados e conclusões da
Prova de Conceito realizada através de reunião ocorrida no dia 18 de julho de 2022.
Esta Prova de Conceito atende ao contido no item 8.14 do Edital do Pregão Eletrônico
Nº 05/2022 e no item 5.4 de seu Anexo I (Termo de Referência).

1.2. Cabe esclarecer que este pregão tem como objetivo a contratação de serviços de
administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão
eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e
IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR
Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em
estabelecimentos credenciados,

2. DO DETALHAMENTO DA PROVA DE CONCEITO
2.1. A Prova de Conceito foi agendada para às 10 horas do dia 18 de julho de 2022, através de
reunião realizada na sede do CRMV-ES. O representante da empresa UP BRASIL
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 02.959.392/0001-46), Thiago Amaral da Silva se
apresentou no horário agendado e procedeu a apresentação e configuração das ferramentas.

2.2. Sob a coordenação da pregoeira do CRMV-ES Gabriella Karina Damacena, responsável por
aferir a adequação do aplicativo para smartphone em relação às especificações do Termo de
Referência, e com a presença do gerente administrativo do CRMV-ES Marcelo Pereira Santos,
realizou-se a Prova de Conceito.

2.3. A Prova de Conceito foi realizada requisito a requisito.

2.4. Além de demonstrar a aderência aos requisitos o representante da UP BRASIL também
respondeu a consultas, perguntas e dúvidas apresentadas pelos representantes do CRMV-ES
sobre aspectos funcionais e técnicos da solução em avaliação.

2.5.  Após a avaliação de todos os requisitos, a Prova de Conceito foi concluída às 10 horas e 40
minutos do dia 18 de julho de 2022.

3. DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

3.1. Conforme mencionado anteriormente o objetivo da prova de conceito era aferir a
adequação do aplicativo para smartphone em relação às especificações do Termo de
Referência.

3.2. Assim foi realizada uma avaliação de cada requisito especificado, confrontando
com suas funcionalidades, conforme resultado do resumo a seguir:

Funcionalidade Avaliação
Pagamento por QR Code APROVADO



Consultas de saldo e extrato APROVADO
Bloqueio de cartões APROVADO

Consulta da rede de estabelecimentos credenciados
atualizada

APROVADO

Busca de rede credenciada por geolocalização APROVADO

Contato com a empresa APROVADO

3.3. Portanto, o aplicativo apresentado pela empresa UP BRASIL ADMINISTRACAO E
SERVICOS LTDA conseguiu atingir a satisfação de 100% (cem por cento) dos requisitos.

4. DA CONCLUSÃO

4.1. A Prova de Conceito avaliou o aplicativo para smartphone apresentado pela
empresa UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, confrontando suas
funcionalidades com os requisitos especificados no item 8.14 do Edital do Pregão
Eletrônico Nº 05/2022 e no item 5.4 de seu Anexo I (Termo de Referência).

4.2. Diante do exposto, o aplicativo apresentado pela UP BRASIL ADMINISTRACAO E
SERVICOS LTDA foi considerado APROVADO na Prova de Conceito por satisfazer os
critérios de avaliação e requisitos técnicos, conforme previsto no Edital de Pregão
Eletrônico Nº 05/2022.

Vitória-ES, 18 de julho de 2022.

Gabriella Karina Damacena
Licitações e Contratos/ES

Marcelo Pereira Santos
Gerente Administrativo
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