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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE 

 

1.1. Diretoria: Diretoria de Sistemas e Informação - DSI 

1.2. Unidade: Gerência de Desenvolvimento de Geotecnologias – GTGS-PB 

1.3. Endereço completo da unidade demandante:  
Av. Presidente Carlos Luz 1275, sala 213. 

1.4. Bairro:  
Caiçaras 

1.5. Cidade: Belo 
Horizonte 

1.6. UF: Minas Gerais 1.7. CEP: 31230-000 

1.8. CNPJ: 
18.239.038/0001-87 

1.9. Inscrição 
Estadual: 
062.392.867.0033 

1.10. Inscrição Municipal: 
312.694/001-5 

1.11. Superintendente – Demandante: 
Karla Albuquerque de V. Borges 

1.12. Matrícula: 
000952-8d4 

1.13. Gerente - Demandante: 
Cristóferson Guimarães Magalhães Bueno 

1.14. Matrícula: 
002957-1 

1.15. Responsável pela elaboração do Termo: 
Cristóferson Guimarães Magalhães Bueno 

1.16. Matrícula: 
002957-1 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A licença Apple Developer é a única maneira de construir e publicar aplicações para a plataforma iOS, iPadOS 

e MacOS do ecossistema da Apple, não havendo outra alternativa no mercado. Sem a licença não é possível 

testar as aplicações nos aparelhos reais tão pouco enviar para a loja da Apple. Atualmente, a Prodabel/PBH já 

dispõe do licenciamento, e o mesmo, é utilizado para a publicação de todos os aplicativos da PBH, incluindo o 

Rotativo, o PBH App, dentre outros. Essa licença tem validade de 1 (um) ano, encerrando em  28/11/2021. 

 

Caso a licença não seja renovada, todos os aplicativos hoje disponíveis na loja da Apple ficarão indisponíveis, 

não sendo possível a nenhum cidadão baixar ou encontrar os aplicativos. Ademais, a não aquisição dessa 

licença também inviabiliza a construção de novas aplicações para a plataforma da Apple pela PBH. Destaca-se 

que a licença só pode ser adquirida por meio do site  da Apple, cujo valor é fixado em dólar (US $99.00) e só é 

comercializada por meio de cartão de crédito. Além disso,  não apresenta garantias e extensão de prazo 

automática. 

 

Como a comercialização do objeto é realizada exclusivamente pelo fabricante em seu site oficial, a contratação 

se enquadra na hipótese de inexigibilidade de licitação, conforme artigo 30, II, da Lei Federal nº 13.303/2016, 

que regulamenta as licitações e contratos da Prodabel. 
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A modalidade de contratação deste tipo de produto ocorre via adesão através do site da CONTRATADA, sendo 

que todos os termos, condições e prazos são predeterminados e estão especificados no contrato de adesão, 

cabendo à CONTRATANTE apenas assinar e concordar com os termos prefixados do contrato. 

3. OBJETO 

3.1 Aquisição de 01 (uma) licença Apple Developer Program, com validade de 12 (doze) meses, 

conforme especificações constantes deste termo de referência. 

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1 A assinatura da licença de Desenvolvedor Apple Developer Program permite acesso às ferramentas 

de desenvolvimento Apple pelo período de 12 (doze) meses. 

4.2 Após a assinatura, a Apple concede um código que permite a assinatura das aplicações e sua 

publicação na Apple Store. 

5. CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 

5.1 Não se aplica. 

6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO  

6.1 PRAZO 

Como a contratação se dá através de contrato de adesão, os serviços deverão estar disponíveis de 

acordo com o prazo estabelecido no referido instrumento. 

6.2 LOCAL   

A CONTRATADA deverá disponibilizar o objeto contratado para o CONTRATANTE no endereço de e-

mail informado pela CONTRATANTE no ato da aquisição. 

6.3 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

Não se aplica. 

7. AMOSTRA(S), TESTE(S) DE CONFORMIDADE OU PROVA DE CONCEITO(S) 

7.1 Não se aplica. 

8. VISITA TÉCNICA 

8.1 Não se aplica. 

9. MATRIZ DE RISCO 

9.1 Não se aplica. 

10.RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
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10.1 A CONTRATADA se obriga a cumprir as obrigações previstas no contrato de adesão a ser firmado 

entre as partes, bem como a legislação vigente e aplicáveis ao objeto contratado. 

11.RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

11.1 A CONTRATANTE se obriga a cumprir as obrigações previstas no contrato de adesão a ser firmado 

entre as partes, bem como na legislação vigente e aplicáveis ao objeto contratado 

12.PREÇO DE REFERÊNCIA OU ORÇAMENTO ESTIMADO 

12.1 O valor de referência para esta contratação será obtido considerando o valor fixado em tabela pelo 

fabricante, além do valor a ser aprovado pela Câmara de Coordenação Geral – CCG.  

13.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

0604.1902.19.572.085.2603.0001.339040.04.00.00.100 

14.FORMA DE PAGAMENTO 

14.1 O pagamento será realizado em parcela única pela CONTRATANTE, conforme disposto no site do 

fabricante e/ou no contrato de adesão.  

15.VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, sem prejuízo da garantia, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser renovado, através da adesão no site da CONTRATADA, desde que a medida 

seja vantajosa para a PRODABEL, respeitados os limites do art. 71 Lei Federal nº 13.303/2016 e do 

Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel. 

16.REAJUSTE 

16.1 Não se aplica.  

17.GARANTIA CONTRATUAL 

Em se tratando de contrato de adesão, tem se que o artigo 70 da Lei Federal nº.13.303 de 30 de junho 

de 2016 estabelece que “poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços 

e compras.” 

Sabe-se que a garantia de que trata a Lei tem por finalidade assegurar a plena execução contratual, 

resguardando o erário de eventuais inadimplências e garantindo a cobertura de multas previstas nos 

casos em que a CONTRATADA deixe de cumprir no todo ou em parte, o objeto contratual. 

Contudo, ao estabelecer que “poderá ser exigida prestação de garantia” o legislador a torna facultativa, 

cabendo à autoridade competente avaliar a conveniência e oportunidade de sua exigência de acordo 

com cada objeto contratual. 

Este termo de referência tem por objeto a aquisição de 01 (uma) licença Apple Developer Program. 



 

 

4 de 4 

Diante do exposto, entende-se que pela natureza do objeto pretendido e por ser uma despesa de rápida 

entrega e pagamento, sem obrigação futura e com quitação somente após a conclusão das obrigações 

da CONTRATADA, fica dispensada a apresentação de garantia contratual.     

18.CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

18.1 Não se aplica. 

19.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

19.1 Não se aplica. 

20.SANÇÕES APLICÁVEIS  

20.1  Aplicar-se-ão as regras e as sanções previstas na lei 13.303/16, no decreto 15.113/15, no decreto 
16.954/18, Regulamento de licitações e contratos da PRODABEL e o Código de Defesa do 
Consumidor.  

21.CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA PRODABEL 

21.1 Não se aplica.  

22.INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

22.1  A forma de fornecimento do objeto deste termo de referência será integral. 

22.2.  Por se tratar de contrato de adesão serão utilizadas as cláusulas contratuais disponíveis no site 

da contratada.  

Belo Horizonte,            de                                  de 2021. 

 

____________________________________ 

Assinatura do responsável pela elaboração do Termo de Referência 

 

_____________________________________ 

Assinatura da Gerência da área solicitante 

 

_______________________________________ 

Assinatura da Superintendência da área solicitante 

 

 


