
 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 

DGP/SGA 

 

LAUDO PROVA DE CONCEITO 

PE 55/2022 – Processo 40/101617/2022 

 

1 - OBJETIVO 

 

O objetivo do presente documento é apresentar o resultado da Prova Conceito realizada na 

forma prevista no item 10 do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 55/2022, cujo objeto 

refere-se à prestação dos serviços de administração, gerenciamento, emissão e 

fornecimento de cartão refeição/alimentação, para o Tribunal de Contas do Município do Rio 

de Janeiro – TCMRJ, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

2 - DETALHAMENTO  

 

Para a condução da Prova de Conceito, compareceu na sala de reuniões, no 3º andar, deste 

Tribunal de Contas, no dia 21/11/2022, Thiago Amaral da Silva, representante da empresa 

VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A., a fim de demonstrar que os 

sistemas de software por ela ofertados (aplicativo de smartphone e o sistema eletrônico de 

gerenciamento do benefício via WEB) atendem às funcionalidades previstas nos itens 8.1 e 

9.1 do Anexo I do Edital do PE 55/2022. Também participaram da reunião os colaboradores 

da empresa VR, Sr. Sergio Renato de Souza e as Sras. Fernanda Ramos Vieira e Viviane 

Kelly Di Gioia. Também estava presente o representante da empresa Sodexo, Sr. Rafael, 

além dos servidores do TCMRJ Alexandre Angeli Cosme, Ana Paula Mattos, Marcio Peclat 

e Augusto Spinelli. 

 

 

3 – RESULTADO 

 

A prova de conceito foi realizada de modo híbrido, com participação de funcionários da 

Empresa VR e teve início às 11h, com término por volta das 12:15. 

 

Após a apresentação do Sistema de Gerenciamento do Benefício e as funcionalidades do 

aplicativo Smartphone apresentados pela empresa VR, conforme roteiro constante abaixo, 

foram obtidos os seguintes resultados: 
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                SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO 

Item Requisito 

a 
Possibilidade de acesso ao sistema, por parte das Unidades, Secretarias e do 

fiscal do contrato, para a gestão dos créditos. 

b 
Disponibilização de login e senha para gestão dos serviços, inclusive geração 

de pedido de crédito. 

c Bloqueio de cartões e solicitação de novas vias. 

d Emissão de extratos por usuário e relatórios gerenciais de pedidos de créditos. 

e 
Acompanhamento do status dos pedidos de créditos efetivados até a 

disponibilização nos respectivos cartões. 

f 
Acompanhamento das entregas dos cartões, bem como a obtenção de 

comprovantes destas entregas. 

g 
Disponibilização de créditos emergenciais em até 12 horas corridas após a 

solicitação, quando efetuada dentro do horário comercial. 

 

APLICATIVO SMARTPHONE 

Item Requisito 

a Consulta de saldo, extrato e próxima recarga 

b Bloqueio de cartões em caso de perda, furto, roubo ou cartão danificado 

c Geração de nova senha ou troca de senha 

d 
Consulta à rede credenciada próxima do usuário contendo formas de contato 

com o estabelecimento 

e 

Consulta à rede credenciada que possua a opção “entrega em domicílio” e 

pagamento direto nas plataformas específicas, tais como Ifood, Rappi, Uber 

Eats, dentre outras 

f 

Pagamento por aproximação, desde que o estabelecimento frequentado pelo 

usuário disponha de tal tecnologia e limitado aos valores diários aplicáveis, 

cuja comprovação será submetida à diligência pela equipe técnica 

 

Quanto à prova de conceito do Sistema de Gerenciamento do Benefício, foram atendidos 

todos os itens: a, b, c, d, e, f, g.   
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Em relação as funcionalidades do aplicativo Smartphone apresentados pela empresa, 

conforme roteiro constante no chek list abaixo, foram obtidos os seguintes resultados: 

Com relação a prova de conceito relativa ao aplicativo informamos que foram atendidos os 

subitens a, b, c, d e e, do item 9.1, quanto ao subitem f temos algumas considerações a 

fazer.  

No que diz respeito ao subitem “f”, que solicita o pagamento por aproximação, foi 

apresentado pela licitante a sua tecnologia, que simulou uma transação utilizando-se o 

aplicativo da empresa VR, através da geração de um QR code, emitido pela máquina da 

empresa Cielo, pelo estabelecimento vendedor credenciado. Foi utilizada a câmera do 

celular para a leitura do QR code e efetivação do pagamento ao estabelecimento. Foi 

nformado que as máquinas da empresa Cielo e da VR Pague são as únicas disponíveis para 

este tipo de pagamento com aplicativo da VR. Este meio de pagamento difere do que 

utilizamos atualmente no TCMRJ, em que é utilizada a tecnologia NFC, possuindo cada um 

as suas vantagens e desvantagens. O NFC oferece transações e opções mais rápidas, 

fáceis e seguras, mas o QR Code, atualmente, alcança um mercado mais amplo, pois nem 

todo dispositivo móvel possui a tecnologia NFC, mas todos possuem uma câmera e a 

possibilidade de ler um QR code.  

Sendo assim, temos dois pontos importantes a considerar, o primeiro em relação ao método 

de pagamento por QR code, que pelas suas caracterizas podem deixar dúvidas por ser ou 

não considerado como pagamento por aproximação. O tempo exíguo para a conclusão deste 

relatório e a falta de uma regulamentação própria sobre o tema, dificulta determinarmos se 

os meios de pagamentos por aproximação existentes, limitam-se ao uso de tecnologia NFC, 

o que não nos parece o mais apropriado, portanto, sobre esta consideração, não seria 

impeditivo o pagamento por meio do uso de QR code, sem consideramos o fato de que não 

estamos aqui fazendo juízo de valor, se uma tecnologia é superior a outra.   

Um outro ponto a ser considerado é o fato de que na prova de conceito foi constatado que 

a empresa Cielo e a VR Pague são as únicas que possibilitam o pagamento por meio do 

aplicativo da licitante. Não é possível afirmar, entretanto, qual o alcance em número de 

estabelecimentos desta última forma de pagamento, sendo pouco observável nos 

estabelecimentos comerciais.  Contudo, o termo de referência não prevê nenhuma exigência 

relacionada ao quantitativo de empresas que operam com o pagamento de máquinas de 

cartão, as mesmas que recebem o pagamento por aplicativo. Portanto, s.m.j., tal fato 
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também não nos parece impeditivo para o aceite da prova de conceito em relação ao 

aplicativo da empresa VR. 

Objetivando trazer maior clareza na diferenciação entre as duas formas de pagamento por 

meio de aplicativos, destacamos a seguir os esclarecimentos publicados pela empresa 

Paysmart, uma empresa de soluções tecnológicas de pagamento:  

 

Pagamento com NFC x QR Code: qual a diferença entre eles 

*Fonte: https://www.paysmart.com.br/ 

Digitar a senha nas maquininhas de cartão já é coisa do passado para algumas pessoas. O pagamento por 

aproximação está se popularizando nos últimos anos, em parte pelo impulsionamento que ganhou durante a 

pandemia, em parte pela conveniência e agilidade.  

Em 2020, os pagamentos sem contato cresceram 469,6% no Brasil, sendo utilizados 587 milhões de vezes e 

movimentando um valor de R$41 bilhões, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de 

Crédito e Serviços (Abecs). Já em 2021, a ABECS realizou um levantamento que apontou um crescimento de 

694% no segundo trimestre do ano, se comparado com o mesmo período de 2020, número que já equivale a 

um total de R$ 34,4 bilhões contra R$ 4,5 bi do ano anterior. 

Quando se fala em pagamento sem contato, porém, muitos pensam em cartões contactless, mas não lembram 

de outras soluções por aproximação, como NFC e QR Code, por exemplo. Muitas carteiras digitais têm 

incluído estas soluções aos seus aplicativos e expandindo a oferta para seus portadores.  

Pensando nisso, a paySmart preparou esse artigo para explicar tudo que você precisa saber sobre as soluções. 

Pagamento com NFC 

NFC (Near Field Communication – comunicação por campo de proximidade, em português), é a tecnologia 

responsável pela troca de dados entre dispositivos que estão bem próximos uns dos outros. Com ela, é possível 

realizar pagamentos por aproximação com diferentes dispositivos, seja celular, smartwatch ou cartão 

contactless, desde que os mesmos possuam a tecnologia para utilizá-la.  

Para isso, o portador precisa posicionar seu dispositivo próximo ao leitor, com o NFC de ambos ativados. A 

partir disso, os dispositivos trocam dados criptografados para concluir o pagamento. Esse processo viabiliza, 

então, uma troca de informações extremamente rápida e segura.  

Falamos mais sobre isso no artigo NFC: a tecnologia e a segurança do meio de pagamento.   

Para varejistas, receber pagamentos através de NFC é menos complicado do que imaginam. Basta uma 

maquininha de cartão que tenha essa tecnologia. No momento da venda, é preciso digitar o valor a ser 

transacionado e selecionar se o pagamento é débito ou crédito. Já para os consumidores, é preciso ter um 

dispositivo móvel ou um cartão com essa tecnologia. No momento da compra, a pessoa aproxima seu 

dispositivo da maquininha e a transação é realizada, sem nem precisar inserir a senha. 

Pagamento com QR Code 

O QR Code (Quick Response Code) é como um código de barras em imagem que armazena informações e 

permite, entre outras funções, fazer pagamentos. O código pode ser lido por qualquer dispositivo móvel que 

possua uma câmera. Há celulares que já vem com o leitor de QR Code instalado, mas também é possível 

baixar um aplicativo que faça essa leitura. Diversas contas digitais, inclusive, já estão disponibilizando o leitor 

QR Code em seu próprio aplicativo.  

Para comerciantes que desejam receber pagamentos via QR Code, é preciso ter uma maquininha que aceite 

essa forma de pagamento ou um aplicativo que gere o código. Sua utilização pode variar de dispositivo para 

dispositivo. Também é possível imprimir um QR Code e deixar a mostra no seu caixa, assim, você agiliza o 

fluxo de venda no seu negócio. 
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Para consumidores, pagar uma compra com QR Code é bem simples, basta selecionar a opção para pagar 

com QR Code e apontar a câmera para o código gerado pelo vendedor e esperar escanear. Dependendo, a 

pessoa pode digitar o valor da compra e mostrar ao vendedor, e depois disso, é só confirmar. 

Em alguns lugares, o QR Code também está sendo utilizado como facilitador de campanhas de cashback. 

Outra novidade é a utilização de QR Code para pagamentos por PIX. 

Quais são as diferenças entre os dois meios? 

Os dois meios surgiram para dar agilidade nos pagamentos e facilitar a vida de consumidores e vendedores. 

Cada um tem suas vantagens e desvantagens. O NFC oferece transações e opções mais rápidas, fáceis e 

seguras, mas o QR Code, atualmente, alcança um mercado mais amplo, devido à utilização dos smartphones. 

Além disso, nem todo dispositivo móvel possui a tecnologia NFC, mas todos possuem uma câmera e a 

possibilidade de baixar um aplicativo que leia o código QR.  

Em relação a tecnologia. O NFC funciona com a troca de informações entre dois dispositivos. Já o QR Code é 

considerado a evolução do código de barras horizontal e funciona a partir da leitura da informação daquela 

imagem. Para que o QR Code funcione é preciso apenas de um programa que gere ele e outro que o leia. Já 

o NFC, é preciso que os dois dispositivos venham equipados com a tecnologia. 

Em termos de dispositivo, o NFC oferece mais de uma opção, sendo cartão, celular e pulseiras, enquanto o 

QR Code só tem sua utilização feita por meio do celular. 

Já na questão da segurança, que ainda preocupa muitos usuários, ambos são seguros, mesmo que de formas 

diferentes. No pagamento via QR Code, os dispositivos costumam a gerar códigos alternativos a cada intervalo 

de tempo para evitar qualquer tipo de fraude. Enquanto no pagamento via NFC é gerado um código 

criptografado para que os dados do cartão e do portador sejam mantidos em segurança, além de garantir que 

a utilização da aproximação seja captada somente no momento da compra, com os dispositivos bem próximos 

um do outro. 

 

Pelo exposto, após as nossas considerações, concluímos, s.m.j, que o Sistema de 

Gerenciamento do Benefício e as funcionalidades do aplicativo Smartphone apresentados 

pela empresa VR atendem aos requisitos estabelecidos no item 10, do Anexo I, do Edital do 

Pregão Eletrônico nº 55/20, estando, portanto, a empresa VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 

DE PROCESSAMENTO S.A., considerada APROVADA na Prova de Conceito. 

 

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2022. 
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