
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 
EQUINIX VIRTUAL APPLIANCE

Esta Especificação de Serviços (“Especificação”) complementa 
e estabelece termos e condições adicionais que regem o uso do 
serviço de “Virtual Appliance” pelo Cliente, conforme descrito na 
Ordem Equinix pertinente. Quaisquer termos não definidos neste 
documento terão seus significados atribuídos na Ordem Equinix, 
no MCA “(Master Country Agreement)” aplicável ou outro contrato 
similar firmado entre as Partes (“Contrato”).

1. Descrição do serviço 

O serviço de Virtual Appliance consiste na disponibilização de 
funções virtuais para uso exclusivo do Cliente. O produto é 
uma imagem de máquina virtual pré-configurada e pronto para 
ser executado, hospedado em uma infraestrutura virtualizada 
e entregue com um Software Appliance homologado. Esses 
appliances podem ser utilizados tanto para ambientes virtualizados, 
quanto para servidores físicos no rack do Cliente. 

Em alguns cenários, o Cliente pode optar por utilizar a sua própria 
licença, no modelo BYOL (Bring Your Own License). Nesse 
caso, essa opção deverá ser feita no momento da contratação e, 
poderá ser aprovada ou não pelo time Equinix, de acordo com a 
viabilidade técnica. 

Os produtos de Virtual Appliance possuem latência estimada menor 
do que 1 milissegundo  quando utilizada a infraestrutura de rede 
disponibilizada pela Equinix. O throughtput máximo é baseado 
nas melhores práticas definidas pela Equinix, alinhadas com as 
recomendações dos fabricantes.

O gerenciamento pode ser feito pelo Cliente ou por pessoal 
qualificado da Equinix, por meio da contratação de serviço 
específico para essa finalidade.

2. Ativação do produto

A Equinix é responsável pela instalação inicial do produto, que 
consiste na disponibilização do Virtual Appliance operacional, 
instalado na infraestrutura. A instalação prevista é a básica, 
sem customizações ou configurações. Nos casos em que o 
Cliente desejar a configuração customizada, poderá solicitar via 
contratação de horas técnicas.

Se o Cliente optar pelo modelo BYOL (Bring Your Own License), a 
Equinix disponibilizará a máquina virtual com imagem homologada 
para que o Software Appliance seja instalado pelo Cliente, conforme 
as especificações definidas no contrato firmado entre as Partes.

A disponibilização do produto será informada através de 
comunicado escrito enviado ao endereço de e-mail do contato 
do Cliente, no qual o Cliente receberá as instruções para uso 
dos serviços e a partir de então a responsabilidade sobre a 

configuração de regras, operação, suporte técnico e administração 
de quaisquer outros programas (software) de desenvolvimento 
ou aplicativos que venham a ser instalados no serviço utilizado é 
exclusiva do Cliente..

3. Suporte Básico

A Equinix oferece o suporte 24x7 para o produto Virtual Appliance. 
Os serviços abaixo poderão ser solicitados via abertura de chamado 
no Equinix Service Desk, via telefone ou portal, sem custo adicional:

• Informações sobre o produto

• Reinicialização do Virtual Appliance

• Solicitar relatório de log

4. Suporte Complementar

A Equinix oferece o Suporte Técnico Complementar, não incluso 
no produto de Virtual Appliance. Todos os serviços referentes ao 
Suporte Técnico Complementar estão descritos no documento 
Catálogo de Serviço Equinix, podem ser solicitados via Portal 
de Serviços Gerenciados e serão cobrados adicionalmente na 
modalidade Horas Técnicas, com cobrança não recorrente (NRC).

5. Modalidades

1. Virtual Appliance - Load Balancer

Nessa modalidade a infraestrutura virtual do Cliente é balanceada 
pelo sistema de Load Balancer Virtual Appliance, configurado em 
uma máquina virtual dedicada em uma estrutura de virtualização 
com redundância na camada de infraestrutura.

O Load Balancer tem a função de distribuir a carga de acessos 
entre 2 (dois) ou mais servidores do Cliente, com o objetivo de 
otimizar a utilização de recursos, maximizar o desempenho, 
minimizar o tempo de resposta e evitar sobrecarga.
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As opções de Load Balancer estão descritas no catálogo de 
produtos de acordo com a variação de throughput e fabricantes. Os 
fabricantes homologados e disponíveis são: Citrix, Citrix Standard, 
Citrix Enterprise, Kemp, F5 e A10.

2. Virtual Appliance – Firewall

Nessa modalidade a infraestrutura virtual do Cliente é filtrada por 
um sistema de Virtual Appliance – Firewall configurado em uma 
máquina virtual dedicada em uma estrutura de virtualização com 
redundância na camada de infraestrutura.

O Firewall tem como função principal a filtragem de tráfego de 
redes, constituídos por pacotes de dados, visando impedir ou 
permitir o acesso através da rede, a um determinado equipamento 
ou serviço do Cliente, com base em informações de endereços IP e 
porta de origem e destino dos pacotes transmitidos.

As opções de Firewall estão descritas no catálogo de produtos de 
acordo com a variação de throughput e fabricantes. Os fabricantes 
homologados e disponíveis são:  Fortinet, Fortinet UTM Bundle e 
Check Point.

Outras funções virtuais ou fabricantes podem ser homologados 
sob demanda e liberados conforme a negociação comercial. As 
condições específicas que complementem essa Especificação 
estarão registradas no Scope of Work.

6. Responsabilidades

O Cliente deverá: (i) fornecer e manter atualizado 24 horas por 
dia, o endereço de e-mail e número de telefone para um contato 
principal e um contato operacional; (ii) configurar as regras 
de Firewall; (iii) fornecer todos os materiais, equipamentos ou 
instalações necessários para usar o produto de Virtual Appliance 
e ser responsável por todos os equipamentos, software, serviços 
e componentes do Cliente não fornecidos pela Equinix, incluindo 
a seleção, compatibilidade de uso, monitoramento e solução de 
problemas. (iv) fornecer todas as informações necessárias durante 
a ativação do produto; (v) permitir que a Equinix, sem qualquer 
responsabilidade ou aviso ao Cliente, permita que funcionários, 
agentes ou agentes de autoridades policiais estaduais ou 
federais devidamente autorizados instalem equipamentos, façam 
modificações nos produtos de Virtual Appliance ou interceptem 
qualquer informação até o limite permitido por lei. (vi) no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas úteis, contadas a partir do envio 
da mensagem pela Equinix, manifestar-se sobre eventual falha 
ou defeito na ativação do serviço. Decorrido tal período, não 
havendo manifestação do Cliente, serão considerados plenamente 
ativados os serviços, com faturamento retroativo a data do envio da 
comunicação de ativação.

O Cliente não poderá: (i) conduzir qualquer atividade que possa 
interferir ou prejudicar o serviço de qualquer outro cliente; (ii) tomar 
qualquer medida com o objetivo de contornar o pagamento à 
Equinix para o uso do produto Virtual Appliance.

A Equinix não se responsabiliza: (i) pelas características intrínsecas 
de funcionamento de software ou sistemas de Virtual Appliance 
fabricados por terceiros e utilizados para prestar o serviço; (ii) por 
acessos indevidos aos sistemas conectados à rede filtrada pelo 
serviço de Virtual Appliance nos casos onde as regras do Virtual 
Appliance estabelecidas pelo Cliente permitam esta utilização. Em 
ambos os casos a Equinix não será responsável por eventuais 
danos causados ao Cliente ou a terceiros a ele relacionados.

7. Acordo de Nível de Serviço (SLA) - 99,90%

A finalidade deste Acordo de Nível de Serviço (“SLA”) é definir os 
níveis de desempenho mensuráveis para o produto Virtual Appliance 
e especificar o desconto disponível ao Cliente se a Equinix não 
conseguir atingir esses níveis.

Para a finalidade deste SLA, e sujeito ao último parágrafo desta 
seção, “Indisponibilidade” é definida como a duração do tempo em 
que uma falha de qualquer componente do produto Virtual Appliance 
resulta em uma falha ao acesso aos dados do Cliente, medido 
desde quando a Equinix recebe a notificação do incidente pelo 
Cliente ou de seu início real mutuamente acordado entre as Partes, 
até o momento em que o Serviço não é mais indisponível como 
confirmado pela Equinix.

O crédito máximo que a Equinix emite por período de faturamento 
é de um (1) MRC do mês para cada máquina virtual diretamente 
impactada pela indisponibilidade. O Cliente deve relatar a 
indisponibilidade e solicitar um crédito entrando em contato com o 
Equinix Service Desk. A Equinix poderá investigar e isolar a causa 
da indisponibilidade durante a análise da solicitação. 

O SLA não se aplicará (e a Equinix não terá nenhuma 
responsabilidade) se a Indisponibilidade: (a) for causada por 
circunstâncias além do controle razoável da Equinix; (b) ocorrer 
durante uma janela de manutenção programada. A Equinix 
vai notificar o Cliente pelo menos 15 (quinze) dias antes de 
qualquer janela de manutenção preferencialmente e, no mínimo 
48 horas antes para situações iminentes e utilizará esforços 
operacionalmente razoáveis para minimizar a duração e o impacto 
das janelas de manutenção.
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TEMPO MÁXIMO 
PARA RECUPERAÇÃO 

DE FALHAS (MÊS 
CONTRATUAL)

CRÉDITO DE MRC 
PARA CADA MÁQUI-

NA VIRTUAL

Virtual Appliance - 
Firewall 43,2 minutos

Desconto equivalente 
a 1 (um) dia de serviço 
ao Cliente. Descontos 
equivalentes a 1(uma) 
hora de serviço para 

cada período de 
interrupção de 15 

(quinze) minutos que 
se seguirem ao tempo 

máximo acordado 

 Virtual Appliance – 
Load Balancer 43,2 minutos
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No cenário BYOL (Bring Your Own License), a licença trazida pelo 
Cliente deverá ser homologada pelo time Equinix e o SLA não se 
aplicará se a indisponibilidade ocorrer por falhas ou bug no software 
do fornecedor escolhido pelo Cliente.

Além disso, a Equinix tomará as medidas necessárias para 
diagnosticar e corrigir quaisquer emergências relacionadas ao 
produto Virtual Appliance, a fim de restaurar o ambiente e envidará 
esforços operacionalmente razoáveis para notificar o Cliente se 
qualquer emergência puder causar uma interrupção dos serviços.

A Equinix se reserva o direito de realizar as devidas adequações 
para garantir a estabilidade e qualidade dos serviços a todos os 
Clientes, evitando o uso indevido ou inadequado do produto.

8. Disposições diversas 

Esta Especificação e a Ordem Equinix solicitada pelo Cliente 
representa o completo acordo e entendimento das Partes em 
relação ao assunto aqui e no Contrato, e substitui qualquer outro 
acordo ou entendimento, escrito ou oral. 

Para que não restem dúvidas, a Equinix não tem a obrigação, 
tampouco a possibilidade jurídica ou material, de fiscalizar ou, 
de qualquer forma, acompanhar ou controlar o conteúdo ou os 
dados transmitidos ou armazenados pelo Cliente, por conseguinte, 
a Equinix não tem qualquer responsabilidade, direta ou indireta, 
sobre o conteúdo e/ou dados transmitidos ou armazenados 
pelo Cliente, especialmente, mas não limitado a, no que diz 
respeito a origem, integridade, veracidade e/ou violações a 
acordos de sigilos e/ou propriedade intelectual,  sobre quaisquer 
veiculações, inclusive de caráter ilegal, imoral ou antiético, 
porventura realizadas pelo Cliente. O Cliente assume toda e 
qualquer responsabilidade pelas operações de e-commerce e/ou 
e-business, assim entendidas as operações de venda e compra 
em meio virtual que impliquem transferência de informações 
confidenciais do Cliente e terceiros, tais como o número de cartão 
de crédito, códigos e senhas, entre outros, isentando a Equinix 
de qualquer responsabilidade advinda das referidas operações. A 
Equinix não possui qualquer controle ou acesso ao conteúdo dos 
dados existentes no ambiente do Cliente.
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