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Anexo I 
TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

Pregão Eletrônico nº 011/2011 

1 – DO OBJETO 
 
1.1 - Contratação de serviços de suporte técnico e manutenção de softwares SAP 
BusinessObjects, baseado no contrato SAP Enterprise Support, por um período de 12 (doze) 
meses. 
 
1.2 - Os serviços de suporte técnico e manutenção do software SAP serão contratados para as 
ferramentas abaixo descritas: 
 

Código / Descrição Código Finalidade Tipo de 
Licença 

Qtde. de 
licenças 

SAP BusinessObjects Enterprise Premium 7007379 Produção CPU 01 

SAP BusinessObjects Xcelsius Enterprise 7007439 Desenvolvimento Nomeada 05 

SAP BusinessObjects Enterprise Premium 7007378 Desenvolvimento Nomeada 20 

 

2 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SAP ENTERPRISE SUPPORT 

2.1 - O serviço de SAP Enterprise Support atualmente inclui: 

2.1.1 - Melhoria Contínua do Software SAP 

a) Novas versões do Software SAP licenciado, assim como ferramentas e procedimentos para 
atualização de versão; 

b) Pacotes de Suporte – pacotes de correção para reduzir o esforço de implementar correções 
isoladas. Pacotes de Suporte também podem conter correções para adaptar funcionalidades 
já existentes às mudanças de requisitos legais e regulatórios; 

c) Atualizações de tecnologia para suportar sistemas operacionais e bancos de dados de 
terceiros; 

d) Código fonte disponível para aplicações de Software SAP e funções modulares adicionais; 

e) Gestão de Mudança de Software, tais como mudanças de configurações ou atualizações de 
Software SAP, é extensamente suportada, por exemplo, através de materiais de conteúdo e 
informação, ferramentas para “cópia-cliente” e “cópia-entidade”, e ferramentas para 
comparação de customização. 

 
2.1.2 - Resolução de Problemas 
 

a) SAP Notes – banco de dados de conhecimento da SAP. O SAP Notes documenta erros de 
software e contém informações sobre como remediar, evitar e superar estes erros. O SAP 
Notes pode conter correções de codificação que os clientes podem implementar em seu 
sistema SAP. O SAP Notes também documenta outros problemas ou perguntas de clientes, e 
soluções recomendadas (p.ex. configurações de customização); 



 

 

 

 

 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
TR PE 011/2011 

2 
 

b) SAP Note Assistant – uma ferramenta para instalar correções específicas e melhorias em 
componentes SAP; 

c) Mensagens Globais recebidas pela SAP e tratadas pela SAP para problemas relacionados 
com o Software SAP, incluindo Contratos de Nível de Serviço (SLA) para Tempo de Reação 
Inicial e Ação Corretiva; 

d) Procedimentos globais de escalação 24x7 (vinte e quatro horas, durante 7 dias na semana). 

2.1.3 - Tratamento Global de Mensagens e Contratos de Nível de Serviço (“SLA”) 

a) Quando defeitos são relatados, a SAP oferece suporte fornecendo informações sobre como 
corrigir, evitar e superar erros. O principal canal para suporte será a infra-estrutura de suporte 
fornecida pela SAP para a cooperação na resolução de problema. Usuários finais podem 
enviar uma mensagem de erro a qualquer hora do dia ou da noite, todos os dias da semana 
(24x7). Quando o Usuário Final cria uma mensagem, o sistema automaticamente coleta os 
dados mais importantes do sistema (código de transação, ID de programa, nível de Pacote de 
Suporte, número da mensagem etc.). Todas as pessoas envolvidas no processo de resolução 
da mensagem podem verificar o status da mensagem a qualquer momento. Em casos 
excepcionais, também é possível contatar a SAP por telefone; 

b) Os seguintes Acordos de Nível de Serviço (“SLA” ou “SLA’s”) serão aplicáveis para todas as 
mensagens de suporte da Licenciada que a SAP aceite como sendo de Prioridade 1 ou 2; 

c) SLA para Tempos de Resposta Inicial; 

d) Mensagens de Suporte de Prioridade 1 (Muito Alta) - a SAP responderá as mensagens de 
suporte de Prioridade 1 dentro de 1 (uma) hora, a partir do recebimento pela SAP (24x7) de 
tais mensagens. Uma mensagem recebe Prioridade 1 se o problema tem conseqüências 
muito sérias para transações de negócio normais e trabalho urgente ou quando os trabalhos 
críticos não podem ser realizados; 

e) Mensagens de Suporte de Prioridade 2 (Alta) - a SAP responderá as mensagens de suporte 
de Prioridade 2 dentro de 4 (quatro) horas, a partir do recebimento pela SAP (durante o 
Horário normal local) de tais mensagens. Uma mensagem recebe Prioridade 2 se transações 
de negócio normais são seriamente afetadas e tarefas necessárias não podem ser realizadas; 

f) SLA Para Tempo de Resposta de Ação Corretiva para Mensagens de Suporte de Prioridade 
1: a SAP oferecerá uma solução, alternativa ou plano de ação para resolução (Ação 
Corretiva) de mensagem de suporte de Prioridade 1 dentro de 4 (quatro) horas do 
recebimento pela SAP (24x7) de tal mensagem. 

2.1.4 - Centro de Aconselhamento de Suporte SAP 

a) Para Prioridade 1 diretamente relacionados com Soluções de Enterprise Support, a SAP 
designará uma unidade global de contato dentro da organização de Suporte da SAP (Centro 
de Aconselhamento de Suporte); 

b) O Centro de Aconselhamento de Suporte realizará as seguintes tarefas:  

 Suporte remoto – agirá como um nível adicional de escalação;  

 Planejamento de prestação de Serviço de Verificação Contínua de Qualidade (CQC) 
em colaboração com a unidade de TI da Licenciada, incluindo programação e 
coordenação da prestação do serviço;  
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 Certificação remota do Centro de Competência de Cliente SAP, se solicitado pelo 
cliente; 

 Fornecimento de orientações. 

2.1.5 - Verificações Contínuas de Qualidade 

a) A SAP oferecerá pelo menos uma Verificação Contínua de Qualidade (CQC) para cada ano 
de vigência do SAP Enterprise Support. O CQC pode consistir em uma ou mais sessões 
anuais de serviço remoto automático.  

2.1.6 - SAP Solution Manager Enterprise Edition 

a) O SAP Solution Manager Enterprise Edition inclui a SAP Solution Manager Standard Edition 
mais funcionalidades adicionais (Componentes ES), as quais são ativados separadamente. 
Componentes ES são instalados sobre a SAP Solution Manager Standard Edition e não 
podem funcionar sem a SAP Solution Manager Standard Edition. 

2.1.7 - Outros Componentes, Metodologias e Conteúdo 

a) Componentes e agentes de monitoramento para sistemas – para otimizar os recursos 
disponíveis com o EarlyWatch Alert; 

b) Conteúdo e ferramentas suplementares para aumentar a eficiência, tais como: metodologias 
de implementação e procedimento padrão – por exemplo, Best Practices, Guias de 
Implementação (IMG), Configuração de Negócio (BC) e Monitoramento de Customização; 

c) Acesso a Melhores Práticas via SAP Service Marketplace, que significa: processos de 
implementação e operações e conteúdo para reduzir custos e riscos com a ajuda de 
processos standard; e 

d) Participação na Comunidade SAP via SAP Service Marketplace para conhecer as Melhores 
Práticas de Negócio, ofertas de serviço etc. 

3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1 - Manter, por seus representantes ou prepostos, sigilo quanto aos trabalhos executados e 
elementos utilizados. 

3.2 - Disponibilizar novas versões do Software SAP licenciado, assim como ferramentas e 
procedimentos para atualização de versão. 

3.3 - Disponibilizar acesso, pelo CONTRATANTE, ao sítio do fabricante do software, de forma a 
permitir a utilização dos serviços, após a formalização contratual. 

3.4 - Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no objeto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

3.5 - Manter, durante a vigência do Contrato, em observância às obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação. 
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3.6 - Sujeitar-se à fiscalização do órgão CONTRATANTE quanto ao acompanhamento do 
cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, bem 
como atendendo às reclamações consideradas procedentes 

4 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida no item 17, do 
Edital. 

4.2 – Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir, 
ligados ao presente CONTRATO. 

4.3 - Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do objeto licitado. 

4.4 – Supervisionar e controlar os serviços executados, a fim de atestar as faturas apresentadas 
pela CONTRATADA. 

4.5 - Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas 

4.6 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-
lhe o direito ao contraditório e ampla defesa. 

5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

5.1 - O prazo de execução dos serviços do objeto será de 12 (doze) meses, a partir da 
formalização contratual. 
 


