
 

1 
 
 
 
 
 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES,MATERIAIS DE CONSUMO OU 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

1. OBJETO 

 

Constitui objeto do presente termo de referência a contratação de base de 
informações médicas, baseada em evidências, revisada e publicada, chamada UpToDate 
Anywhere , Inc. – Sistema de Apoio a Decisão Clínica, disponível tanto pela internet quanto 

offline, em diversas plataformas digitais, para utilização dos médicos e residentes do Hospital 
Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho – HEJ. 

A contratação refere-se, ao banco de dados on-line o Up To Date, no software e na 
documentação do usuário (os materiais licenciados). 

A solução possui também as funções, recursos, telas, relatórios, menus, algoritmos, 
tabelas, gráficos, vídeos, calculadoras médias e características técnicas descritas no Anexo 
Único. 

Os acessos de materiais licenciados, será da seguinte forma: 

 Enquanto estiverem fisicamente localizados nos locais designados, através 
dos endereços de IP e Agentes de Segurança listados abaixo; 

 Através de seus sistemas autenticados por senha, conforme identifcados à 
Up To Date, Inc o que então indicará uma chave de reconhecimento única 
para o UpToDate, Inc; 

 Usuários autorizados tem a opção de estabelecer um nome de usuário e 
uma senha com o UpToDate Inc. Assim que são criados, o nome do 
usuário e a senha permitem que o usuário autorizado acesse o UpToDate 
a partir de qualquer ponto de acesso a internet, incluíndo computadores do 
tipo desktop e laptops, além de aparelhos móveis como Iphones ou 
Androids, independentemente da localização do Usuário Autorizado, 
sujeito a registro e verificação. 

 
Registra-se que o Serviço de Tecnologia da Informação será responsável e fiscal do 
referido contrato, devendo prover todos os meios para implantação e implementação da 
solução, bem como o acompanhamento de sua utilização e providências junto a 
CONTRATADA, inclusive promover o encaminhamento para pagamento. 
 
2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A CONTRATAÇÃO 

 
Preliminarmente, é importante destacar que a Fundação de Apoio ao Hospital das 
Clínicas da UFG – FUNDAHC, dentre outras unidades, é responsável pelo gerenciamento 
de operacionalização do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho – HEJ, que 
atualmente possui 111 (cento e onze) leitos ativos. 
A gestão do HEJ, foi assumida pela FUNDAHC em 30 de setembro de 2022, através do 
Termo de Colaboração nº01/2020, e dentro das cláusulas que regem a parceria está 
previsto a implantação de Residência Médica, o que já foi habilitado junto ao Ministério da 
Educação – MEC nas seguintes áreas/especialidades: Clinica Médica, Medicina da 
Família e Comunidade e Medicina Intensiva, com 04, 02 e 02 respectivamente, sendo a 
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plataforma Up to Date de grande relevância para os residentes. 
A FUNDAHC fulcrada em sua visão e missão institucional busca de forma contínua a 
melhoria e qualidade dos processos assistenciais, neste sentido a referida contratação 
fomentará as condutas médicas baseadas em evidências científicas. 
Registra-se, que as unidades são campos de estágios para acadêmicos de medicina e 
demais cursos de formação e especialização das áreas da saúde, além da aprovação dos 
Programas de Residência Médica. 
O Up to Date, será utilizada como suporte a decisão médica baseada em evidências 
científica, ampliando conhecimentos e oferecendo o melhor cuidado aos pacientes 
através de resposta rápida e segura. 
 
3. LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/SERVIÇOS 

Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho 
Rua Joaquim Caetano nº1876 – Bairro Divino Espirito Santo 
CEP: 75805-020 
Jataí-Goiás-Brasil 

 
4. PRAZO DE EXECUÇÃO (CRONOGRAMAS) 

 

* Vigência contratual prevista para 12 (doze) meses, condicionado a prorrogação do 

Termo de Colaboração nº01/2020, que atualmente está vigente até 30/09/2022. 

 

 

5. ESPECIFICIDADES 

A empresa WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S/A, é a unica detentora e proprietária 

dos direitos de comercialização da solução UPTODATE – Sistema de Apoio e Decisão Clínica, 

portanto a contratada deverá apresentar as devidas documentações comprobatórias. 

 

 

6. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

6.1. Registro ou inscriçao de entidade profissional competente; 

6.2. 01 Atestado de Capacidade Técnica; 

6.3. Declaração de Exclusividade. 

 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

1) Garantir a funcionalidade da solução, conforme previsto na proposta comercial e 

contrato; 

2) A CONTRATADA se compromete a prestar todas as informações pertinentes à 
CONTRATANTE no que tange aos serviços propostos. 

3) Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados, nos 

termos da legislação vigente; 
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4) Designar um representante legal, com poderes para a resolução de possíveis 
ocorrências e quaisquer eventuais problemas que possam surgir durante a vigência 
do contrato, informando também endereços, telefones, fax, e-mail e outros meios de 
comunicação para contato com o mesmo; 

5) Implantar, de forma adequada, o planejamento, a execução e a supervisão 
permanente dos serviços contratados, realizando-os de forma meticulosa e 
constante, de modo a obter uma operação correta e eficaz dos serviços; 

6) Não transferir a terceiros, em nenhuma hipótese, no todo ou em parte, por qualquer 
forma, a execução do objeto contratual e/ou suas responsabilidades, nem 
subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada, sem prévia e expressa 
anuência, por escrito, da CONTRATANTE; 

7) A ação ou omissão, total ou parcial, por parte da Fiscalização da CONTRATANTE, 
não eximirá a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pela má execução 

de quaisquer serviços; 
8) Manter, durante toda a vigência e execução do Contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas, bem como a capacidade técnica operativa 

 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

1) Designar um representante, denominado Fiscal, bem como seu substituto, ambos 

com competência legal para promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato 
e dos respectivos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, e os quais 
notificarão a CONTRATADA sobre todas as ocorrências relacionadas com a sua 
execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, 
problemas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações; 

2) Expedir a “ORDEM DE SERVIÇO”, nos moldes estipulados neste contrato; 
3) Facilitar, por todos os meios, a execução do contrato por parte da CONTRATADA; 
4) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestação dos serviços contratados e o 

exato cumprimento das cláusulas e demais condições contratuais, por intermédio do 
Fiscal, do substituto e de seus assistentes, aos quais competirá fazer o 
acompanhamento da execução do Contrato, dirimindo e desembaraçando eventuais 
pendências, prestando todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE ou até 
mesmo pela CONTRATADA, bem como não permitindo a execução de e/ou ordenando 
que sejam refeitas quaisquer tarefas em desacordo com os termos acordados; 
5) Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou irregularidade 
observada no curso da execução do objeto do Contrato, bem como fixar prazo para a 
devida solução do problema, caso já não haja previsão contratual a respeito; 
6) Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que 

eventualmente venham a ser solicitados. 
7) Efetuar o pagamento no prazo, condições e preços pactuados. 
8) Recusar o serviço prestado em desacordo com o especificado ou fora das condições 
contratuais. 
 

9. PAGAMENTO 

O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias após a apresentação da fatura, 
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devendo o referido pagamento ser realizado pela FUNDAHC (Cooporativo). 

 

 

Goiânia, 08 de março de 2021. 

 

 

 

Darlan Dias Santana 

Diretor Geral - HEJ 

 

 

 

 

Juliano Rocha Oliveira 

Diretor Técnico 
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