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1. A Secmon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vantagens Secmon 
Os serviços de dispositivos gerenciados e serviços da Secmon proporcionam um modelo de negócio moderno e inovador para seus ativos de 

infraestrutura, com redução de custos e melhoria da produtividade. Com isso, os clientes dedicam seus esforços na disponibilização de soluções 

tecnológicas que proporcionam valor agregado ao negócio.  

A Secmon mantém alianças estratégicas com os principais fabricantes, garantindo adequação às necessidades do negócio e facilitando a 

transformação do modelo de Capex para Opex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Confidencialidade 
Proposta destina-se exclusivamente à análise do(a) CONTRATANTE, não sendo permitida a divulgação a qualquer pessoa não autorizada pelo(a) 

CONTRATANTE ou pela CONTRATADA. 

O(A) CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem, reciprocamente, a manter confidenciais todos os dados e informações a que tenham 

tido acesso em razão desta Proposta. 

Este documento é de propriedade da CONTRATADA, não sendo permitido o uso, cópia ou divulgação do todo ou parte do seu conteúdo, para 

qualquer outro propósito que não o de avaliação desta Proposta, sem autorização prévia e por escrito da CONTRATADA. 

 

4. Não Contemplado 
 Não está contemplado no escopo dessa proposta eventuais atualizações e upgrades de software ou hardware nos demais equipamentos, 

redes locais, cabeamento ou outros equipamentos do(a) CONTRATANTE, que porventura sejam necessários para o funcionamento da solução 

e não estão(a) contemplados nesta proposta; 

 O(A) CONTRATANTE, deve prover acesso às localidades através do fornecimento de crachás de acesso ou identificação semelhante;  

Nossa Missão 

Ser um Provedor de Serviços no Conceito Single 
Point of Contact (SPOC), proporcionando aos 
nossos clientes acesso a diversas tecnologias, 
fabricantes e serviços em um único provedor. 

Nosso Lema 

Trabalhar e se aperfeiçoar constantemente se 
tornando um parceiro estratégico fundamental para 
o crescimento de nossos clientes exclusivamente 
de Service Providers. 

Como Somos 

Somos Disruptivos 
Somos Independentes 
Somos Flexíveis 
Somos Ágeis 
Somos Confiáveis 

Equipes treinadas e especializadas diretamente 
pelos fabricantes. 

Capacidade de Atendimento em Todo Território 
Nacional com SLA’s agressivos. 

Head Office na Cidade de São Paulo-SP 
estruturada para reuniões e treinamentos à 
Clientes. 

Atuação LatAm em serviços presenciais (Field 
Services) 

Parceria com os maiores fabricantes de tecnologia 
do Mundo. 

Suporte SNOC em turnos de 24 horas e 
monitoramento proativo nos Níveis N1, N2 e N3. 
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 Durante a execução dos trabalhos de Instalação o(a) CONTRATANTE deve disponibilizar profissional responsável para fornecimento de 

informações sobre o ambiente e sua operação;  

 Toda e qualquer licença necessária para operação da solução técnica deverá ser previamente disponibilizada pelo(a) CONTRATANTE, todos 

os equipamentos deverão estar com suporte válido e ativo junto ao fabricante; 

 Qualquer necessidade de obra civil, passagem de cabeamento de rede ou elétrico será de responsabilidade do(a) CONTRATANTE; caso haja 

necessidade de a CONTRATADA realizar este serviço, deverá ser feito uma cotação separada. 

 Serviços de cabeamento estruturado; 

 Análise do ambiente de rádio frequência de rede sem fio de qualquer espécie;  

 Não faz parte do escopo realizar manutenção no(a) cabeamento de dados, instalações elétricas da rede da localidade ou obras civis;  

 Durante os atendimentos deverão ser disponibilizados ponto(s) focal(ais) com a equipe técnica do(a) CONTRATANTE para apoio em eventuais 

procedimentos de testes e troubleshooting na localidade que necessite de autorização ou que possua particularidades especiais; 

 Eventuais necessidades de uso de escada, andaime ou plataforma, de acordo com a altura para a execução do serviço em cada loja, será de 

responsabilidade exclusiva da(o) CONTRATADA. 

 Todas as localidades devem estar adequadas para a instalação dos equipamentos possuindo pontos de energia e locais disponíveis para 

fixação dos equipamentos sendo que a CONTRATADA não fornecerá itens como bandejas, adaptadores de tomada, extensões de energia, 

filtro de linha e cabos de rede, todos estes itens são de responsabilidade do(a) CONTRATANTE e/ou CONTRATANTE. 

 

5. Não Contemplado na Arquitetura Lógica 
 Fornecimento de qualquer tipo de hardware ou software exceto o explicitado nessa proposta;  

 Fornecimento de qualquer nível de patch ou versão para upgrades de software e/ou hardware necessários para o funcionamento de qualquer 

dispositivo ou ambiente;  

 Monitoramento para identificar a distribuição da utilização dos recursos de rede por aplicação exceto o explicitamente declarado nessa 

proposta;  

 Identificação dos principais consumidores de recursos de comunicação exceto o explicitamente declarado nessa proposta;  

 

6. Não Contemplado na Arquitetura Lógica 
 Fornecimento de qualquer tipo de hardware ou software exceto o explicitado nessa proposta;  

 Fornecimento de qualquer nível de patch ou versão para upgrades de software e/ou hardware necessários para o funcionamento de qualquer 

dispositivo ou ambiente;  

 Monitoramento para identificar a distribuição da utilização dos recursos de rede por aplicação exceto o explicitamente declarado nessa 

proposta;  

 Fornecimento de qualquer tipo de hardware ou software exceto o explicitado nessa proposta;  

 Fornecimento de qualquer nível de patch ou versão para upgrades de software e/ou hardware necessários para o funcionamento de qualquer 

dispositivo ou ambiente;  

 Monitoramento para identificar a distribuição da utilização dos recursos de rede por aplicação exceto o explicitamente declarado nessa 

proposta;  

 Identificação dos principais consumidores de recursos de comunicação exceto o explicitamente declarado nessa proposta;  

 

7. Não Contemplado na Segurança de Rede 

O CONTRATANTE será o responsável pela conectividade IP entre as unidades/localidades e o site central. A CONTRATADA não dimensionou 

esforço nem equipamentos para estabelecer a conectividade entre o(s) dispositivo(s) e a matriz; 

Para efeito de dimensionamento, os custos relativos à esta LPU foram previstos para serem realizados em única visita por site; O agendamento 

da instalação será realizado apenas após as condições de infraestrutura de rede elétrica e de dados, estiverem plenamente atendidas. 

O responsável na localidade deverá ser informado(a) com antecedência sobre os serviços  

Visitas improdutivas em função de qualquer aspecto que não seja responsabilidade direta da CONTRATADA serão(a) cobradas normalmente; 

 

8. Não Contemplado Treinamento 

Treinamento formal da equipe técnica que acompanhará os trabalhos da CONTRATADA 
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9. Implantação 

9.1. Planejamento 

A primeira etapa dos serviços é o planejamento onde serão desenvolvidas as seguintes atividades:  

 Todas as premissas assumidas na elaboração desta Proposta de Prestação de fornecimento são estritamente baseadas em informações 

fornecidas pelo(a) CONTRATANTE. 

 Alinhamento de objetivos, premissas, restrições, riscos, matriz de responsabilidades e demais itens pertinentes à Gestão do Projeto;  

 Alinhamento das facilidades a serem configuradas em relação à conectividade e segurança;  

• Levantamento(a) com o(a) CONTRATANTE os requisitos técnicos para criação dos templates, 

• Geração dos scripts de configuração. 

 

9.2. Instalação 

Efetuar o setup básico nos equipamentos descritos no “Resumo Executivo” que consiste em instalar fisicamente o equipamento no Rack, 

conectar cabeamento, configuração de gerência, validar acesso internet, instalação de licenças e subida da VPN com o SOC CONTRATANTE. 

 

9.2.1. Levantamento de Informações para Instalação na Localidade 

 Entrar em Contato com o Local Point; 

 Confirmação dos Dados como Endereço, horário, telefone etc.; 

 Avaliação preliminar remoto do ambiente de instalação; 

 Enviar técnico para site survey (se contratado); 

 Definir Data estimada de ativação. 

 

9.2.2. Agendamento 

 Designação e agendamento com o técnico de campo; 

 Checagem quanto à chegada dos materiais nas localidades; 

 Confirmação com o Local Point; 

 

9.2.3. Staging na Localidade 

 Desembalarem dos Equipamentos; 

 Etiquetamento Padrão do Cliente (Se Houver); 

 Verificação dos kits (cabos, parafusos, suportes para Rack, fixadores, módulos etc.); 

 Posicionar o equipamento no local indicado 

 Energizar o equipamento 

 Cabear (Kit de cabos enviado junto com o equipamento). 

 Conexão do(s) dispositivo(s) à rede elétrica; 

 Executar testes de conectividade; 

 

9.2.4. Configuração dos Equipamentos 

 Informação dos dados do Equipamento para registro no portal do fabricante; 

 Atualização do Sistema Operacional caso necessário; 

 Atualização do Firmwares e imagens dos Fabricantes; 

 Técnico de Campo aciona o Service Activation da Secmon que assume os equipamentos e valida a configuração na mesma 

janela com o Técnico de Campo. 

 

9.2.5. Configuração dos Equipamentos – Firewall 

9.2.5.1. Acompanhamento da Engenharia 

A Secmon designará um engenheiro para acompanhar e validar toda a implantação das funções de segurança, ambiente de 

rede e objetivos de negócios. Será desenvolvido um plano de implementação com tarefas, responsabilidades e marcos claros 

que atendam aos seus requisitos de sucesso. 

Serão avaliados os riscos potenciais durante a implantação e será acompanhado de perto pela Check Point o progresso e a 

possibilidade de resolver quaisquer problemas que possam surgir.  
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9.2.5.2. Criptografia e Confidencialidade 

Criar regras com o objetivo de garantir o sigilo e integridade na transmissão de dados, inclusive na conexão de gerência does 

equipamentos. 

 

9.2.5.3. Desenvolvimento de Scripts e Templates: 

 Criação de Regras de Firewall ativando o UTM (IPS, Web Filtering, APP Control, Antivírus, Mail Filtering) e outros 

recursos que são(a) contemplados nas licenças de UTM Bundle e Enterprise Bundle. 

 Portal VPN SSL; 

 Roteamentos estáticos e avançados como OSPF, BGP, RIP; 

 Traffic Shapping; 

 Desenvolvimento de scripts e templates de configuração, incluindo no máximo: 

 Configuração de zonas (LAN, WAN, WLAN, DMZ e etc) 

 Configuração de traduções de endereços - NAT 

 Criação das políticas básicas de Acesso 

 Roteamento estático ou dinâmico (exceto BGP) 

 Configuração das Regras de VPN Site-To-Site (até no máximo 5 VPN's) 

 Configuração das Regras de Firewall (até no máximo 50 regras) 

 Aplicação de scripts de configuração (se houver); 

 Configuração de autenticação da console de Administração do Firewall com LDAP, Radius, TACACs (Não(a) Contempla 

a configuração dos servidores de LDAP, Radius e TACACs Usuário Final); 

 

9.2.5.4. Itens verificados e configurados: 

 Políticas de Segurança; 

 Administradores; 

 VPN IPSec; 

 SSL/SSH Inspection; 

 Certificados; 

 Navegação; 

 Web Filter; 

 Application Control; 

 Antivírus; 

 Testes Executados; 

 

 

9.2.6. Configuração dos Equipamentos – SD-WAN 

As redes definidas por software, conhecidas como SD-WAN, são uma tecnologia que simplifica o gerenciamento e a operação de uma 

WAN, tornando a comunicação entre pontos distantes mais fácil e segura, por meio de redes virtuais. 

 

9.2.6.1. Configuração de políticas de Balanceamento dos links do ambiente atual; 

Atualmente, várias organizações e aplicativos estão enfrentando muitos desafios em manter a largura de banda por muito tempo. 

Consequentemente, foram desenvolvidas tecnologias de otimização de WAN e balanceamento de links.  

Os devices com funções SD-WAN, maximizam a largura de banda evitando gargalos no tráfego e aplicando uma inteligência 

nas regras de escolha do link que apresenta melhor performance priorizando aplicações e usuários. 

Além disso, esta função no SD-WAN, faz uso de diferentes algoritmos de gerenciamento de tráfego. Esses algoritmos certificam-

se de que todos os links estão sendo utilizados de forma que utilize sua máxima performance. 

Portanto, conforme o tráfego chega, o equipamento examina esses protocolos e verifica qual link tem a largura de banda mais 

disponível para uma solicitação específica.  

Esse é um método muito direto de distribuir a carga de trabalho com base na quantidade de pacotes passando pelas interfaces. 

Um valor inteiro atribui um peso a cada interface.  

Esses pesos são usados para calcular uma porcentagem da largura de banda total direcionada à interface. 
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9.2.6.2. Configuração das VPN´s 

O SD-WAN oferece suporte para todas as opções de VPN site a site, incluindo IPSec, SSL com roteamento muito robusto e 

comprovadamente confiável em situações de latência, tais como links de satélite ou 4G.  

A solução também oferece ferramentas de orquestração VPN multi-site centralizadas para configurar facilmente uma malha de 

conexões VPN SD-WAN.  

 

9.2.6.3. Configuração da função Spill-Over 

Spillover é um método em que um limite é definido para uma interface (em kbps) e se a quantidade de largura de banda de 

tráfego exceder o limite, qualquer largura de banda de tráfego além desse limite é enviada por meio de outra interface. 

 

9.2.6.4. Configuração das Políticas de Roteamento 

A função de configuração das Políticas de Roteamento, permite que as regras e políticas de cada cliente sejam adotadas no 

ambiente permitindo a  substituição do roteamento com base nos endereços IP de destino e nas tabelas de roteamento. 

É possível rotear o tráfego com base nos critérios de roteamento da política SD-WAN, como a interface de entrada, redes de 

origem e destino, serviços, objetos de aplicativos, usuários e grupos de usuários além de poder especificar os gateways primário 

e de backup para rotear o tráfego. 

O algoritmo IP de origem-destino tenta dividir igualmente o tráfego entre as interfaces incluídas na interface WAN virtual usando 

os critérios de conexão das combinações de endereço IP de origem e destino como forma de classificar o tráfego. 

Essas rotas de política permitem a configuração das funções failover e failback de gateway, usando uma combinação de 

conexões, por exemplo, MPLS, VPN, banda larga.  

A tecnologia SD-WAN, permite o roteamento de aplicativos críticos ao seu negócio e tráfego sensível à largura de banda, como 

VoIP por meio de alta velocidade. 

 

9.2.6.5. Configuração das políticas de roteamento da rede LAN e WAN. 

9.2.6.6. Configuração de VPN´s Site to Site ou Client to Site com base no IP de origem e destino. 

9.2.6.7. Configuração de Zonas de Tráfego como VPN, Internet, Guests, LAN, etc; 

 

9.3. Passagem de Conhecimento 

Faz parte desta proposta passagem de conhecimento a respeito da arquitetura implantada sendo LAN, WLAN, Servidor e Segurança sendo 

8 horas para cada tecnologia implantada totalizando 32 horas. 

Estas sessões deverão ser realizadas nas dependências do cliente e podem ser de forma remota e/ou presencial. 

Ainda assim, o cliente poderá realizar dúvidas técnicas ou questionamentos do cliente através de e-mails, chats, conference calls, etc.  

 

9.4. Documentação 

Elaboração do relatório do projeto (Topologia básica e documentação das configurações).  

Após a conclusão da etapa de implantação do serviço, a CONTRATADA deverá fornecer um registro em forma de documento eletrônico, que 

represente detalhadamente o ambiente implementado, contendo:  

 Memorial descritivo do serviço e produtos utilizados;  

 Topologias Físicas e Lógicas da Solução Implantada; 

 Relação de garantias do fabricante dos equipamentos que compõe a Solução. 

 

 

9.5. Regime de Trabalho 

Os serviços serão prestados em regime 08/05 nas cidades identificadas pelo(a) CONTRATANTE, qualquer exceção de horário será tratada 

através de uma proposta específica; 

Sempre que possível, os serviços serão desempenhados em horário comercial, mas é provável que existam situações em que a janela de 

manutenção aconteça em feriados, finais de semana ou madrugada. Deverá ser previsto na proposta a execução de serviços nesses horários. 
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9.6. Operação Assistida 

Um profissional capacitado da CONTRATADA fará o acompanhamento do ambiente por 72 horas após a finalização da implantação. 

 

9.7. Testes Finais 

Será realizado testes de validação dos procedimentos de atualização de acordo com o plano com testes de sanidade, atividade de 

temporização e planos de reversão. Também será fornecido instruções sobre como restaurar o sistema à configuração original. 

 

10. Disposições Gerais 

10.1. Visitas Improdutivas 

Defeitos e/ou anomalias não atribuíveis à CONTRATADA; 

 Falhas em equipamentos próprios ou de terceiros conectados a interface de entrega do serviço,  

 Equipamentos terminais danificados por imprudência ou imperícia do(a) CONTRATANTE sem autorização, 

 Restrição ou atraso de acesso ao local nas visitas técnicas agendadas. 

 

10.2. Prazo de Início dos Serviços 

A CONTRATADA terá um prazo de até 15 (quinze) dias após a aceitação desta proposta e assinatura do Contrato com a CONTRATANTE 

para a mobilização de sua equipe para o início dos trabalhos. 

Caso sejam necessárias intervenções técnicas adicionais que não sejam objeto do escopo dessa proposta, elas serão dimensionadas através 

de proposta específica que deve ser formalmente aprovada pelo(a) CONTRATANTE. 

 

10.3. Conectividade 

O CONTRATANTE será o responsável pela conectividade IP entre as unidades/localidades e o site central. A CONTRATADA não 

dimensionou esforço nem equipamentos para estabelecer a conectividade entre o(s) dispositivo(s) e a matriz; 

Para efeito de dimensionamento, os custos relativos à esta LPU foram previstos para serem realizados em única visita por site; O 

agendamento da instalação será realizado apenas após as condições de infraestrutura de rede elétrica e de dados, estiverem plenamente 

atendidas. 

 

10.4. Assinatura do Pedido de Compras 

As atividades referentes à pré-implantação e prestação dos serviços descritos nesta proposta só serão iniciadas após a assinatura do(a) 

Contrato pelo representante legal da CONTRATANTE. 

 

10.5. Despesas Adicionais 

Nos valores apresentados não estão incluídas as despesas com deslocamento, refeições e estadia dos profissionais da CONTRATADA para 

o desenvolvimento de quaisquer atividades exceto as descritas no escopo dessa proposta. Caso exista esta necessidade, o(a) custo destas 

despesas será repassado ao CONTRATANTE desde que previamente aprovado, assim como as horas do profissional deslocado para este 

atendimento. 

 

11. Condições Comerciais 

 Valores expressos em Reais (R$); 

 Formato de Pagamento: Deverá ser pago conforme o serviço for sendo entregue que pode ser em períodos pré-estipulados. 

 O pagamento de Instalação e Field Services são mensalmente contabilizados e a quantidade ativada no período será faturada no final de 

cada mês; 

 Todos os impostos já estão incluídos nos valores unitários, considerando o faturamento para CONTRATANTE contribuinte de ICMS no 

Estado de São Paulo. 

 Os preços apresentados são válidos apenas para esta cotação; 

 Esta proposta perderá imediatamente seu valor caso haja alteração nas alíquotas dos impostos incidentes; 

 A fatura deverá ser paga em até 60 dias após o faturamento; 

 O não pagamento na data do vencimento implicará em multa de 5% do valor da fatura acrescido de juros de 1% ao mês. O atraso superior 

a 30 dias ensejará a interrupção do serviço; 
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 O prazo de entrega: para os serviços de atendimento desta proposta, é necessário um período de 30 (trinta) dias para mobilização da 

equipe. 

 O Faturamento será feito pela NEXT SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (Marca Fantasia CONTRATADO), com sede 

na Rua Vitorino de Morais, 145, Chácara Santo Antônio São Paulo, SP, CEP 04730-014, telefone +55 11 4200 7977, inscrita no(a) CNPJ 

sob nº 16.776.899/0001-79. 
  

12. Validade e Aceite 

Esta proposta é válida, em todos os seus termos e condições, por 30 (trinta) dias corridos, contados a partir data de sua emissão; 

O aceite dos termos desta proposta deverá ser feito mediante envio desta página digitalizada devidamente assinada por um profissional autorizado 

do(a) CONTRATANTE. 

 

13. Investimento 

Apresentamos os valores conforme o pacote de serviços que o(a) CONTRATANTE precisa desenhada especificamente ao projeto do(a) 

CONTRATANTE, mas pode ser utilizada em outras frentes desde que previamente acordado. 

 
13.1. Firewall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.2. SD-WAN* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ativação e configuração de funcionalidades SD-WAN 
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13.3. Segurança + SD-WAN* 
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