Termos de Contrato Migração de Dados.
Registro Contrato e termos de uso de dados e exclusividade.
›
›
›
›
›
›
›
›
›

CNPJ: 20.962.496/0001-91
CNAE: 61.90-6/99
Recibo: ME74674008
Registro: 03-09-2014
NameServer1: theo.ns.cloudflare.com
NameServer2: violet.ns.cloudflare.com
Núcleo: Xeon®E3-1230-29
Painel: cPanel português
OS: Linux / CloudLinux

› CONTRATO TITULAR:
Uma pessoa ou uma entidade que utiliza serviços em conformidade com o acordo assinado com o provedor de
serviços válidos somente para o território brasileiro.
› Ativo do usuário:
Uma pessoa ou entidade legítima reconhecida que tenha um ou mais ativos serviços, documentações e
processos válidos dentro da Receita Federal do Brasil. *Sujeito a avaliação de documentação.
› Titular Inativo:
Uma pessoa ou uma entidade sem quaisquer serviços ou os serviços sejam canceladas ou rescindido,
suspenso ou inativo pelo período proposto de 30 dias, 03 meses, 06 meses até 12 meses. O provedor pode
cancelar a conta e excluir todos os dados de inatividade considerada para qualquer instituição sem qualquer
apoio ou backup ou aviso do mesmo.
› Inatividade de Serviço:
Considerados quebra de contrato e inatividade de serviços ao alterar as nossas NS padrões túneis CloudFlare.
Qualquer ação de alteração executada pelo cliente sem um protocolo de ticket válido e aceito pela equipe de
suporte, consta como conta inativa.
O servidor entende-se por serviço inativo a remoção de dados, backups, e-mails, websites, banco de dados,
certificados e a conta do cliente desativada sem qualquer justificativa ou aviso sem um contato com a
provedora.
Portanto altera suas NS/DNs do contrato vigente, torna-se sua conta inativa e aplicada remoção no próximo
ciclo de atualização mensal, mesmo que pagamentos ainda ativos.
*Obrigatório o cliente tomar as medidas administrativas de cancelamentos de contratos ou
orientados pelo poder jurídico de nosso provedor, se mudança de provedor ou desistências.
› Cancelamentos:
https://www.hostcuritiba.net.br/painel/clientarea.php?action=cancel&id=XXX / id do titular.
Tipos: Imediato ou no final do período de cobrança.
https://www.hostcuritiba.net.br/painel/index.php?m=GDPR_tools / pedido de cancelamento de dados e conta
Tipos: Cancelamento do Contrato e exclusão da conta dados
Aplica-se o cancelamento de contrato e dados apenas se não existir pendências financeiras e o cliente é
responsável pela completa leitura no ato do pedido a qual entende-se na janela do pedido conforme abaixo:
Leia com Atenção!
Sua conta será desativada e excluída permanentemente após 10 dias. Se mudar de ideia antes dessa data,
entre em contato conosco para reativá-lo. Assim que a conta for excluída, seus serviços ativos serão
encerrados.
Créditos ou Reembolsos será perdido. Nenhum dado ou informação poderá ser restaurada como backups, emails e websites.

› Requisitos:

› Acesso aos dados:

› Migração de dados:

› Alteração domínio:

✓

Painel de controle cPanel

✓

Configuração do Servidor

✓

Acesso ao Registro.br

✓

Acesso ao PHPMyadmin

✓

Configuração do CDN

✓

Delegação de id GMDSA19

✓

Acesso ftp, e-mails imap

✓

Migração e-mails IMAP

✓

Alteração das NS ou DNS

✓

Servidor web e ip ligado

✓

Proteção da conta e dados

✓

Ticket de autorização NS

› Inatividade de Serviços:
De acordo com o Contrato de Prestação de Serviços Hosting, é considerado quebra de contrato e inatividade
de serviços ao alterar as nossas NS. Qualquer ação de alteração executada pelo cliente sem um protocolo de
ticket válido e aceito pela equipe de suporte, consta como conta inativa. O servidor entende-se por serviço
inativo a remoção de dados, backups, e-mails, websites, banco de dados, certificados e a conta do cliente
desativada sem qualquer justificativa ou aviso sem um contato com a provedora.
Portanto altera suas NS/DNs do contrato vigente, torna-se sua conta inativa e aplicada remoção no próximo
ciclo de atualização mensal, mesmo que pagamentos ainda ativos.
*Obrigatório o cliente tomar as medidas administrativas de cancelamentos de contratos.
› Procedimento de Migração:
Migrar todos os seus dados é fácil e seguro se atendidos pelos padrões de redes de negócios e segurança de
ambos os servidores, porém não é garantia que seu sistema possa estar de acordo e sem falhas internamente
conforme a seguir:
É muito comum ter problemas com scripts infectados, Problemas internos, desatualizados ou com erros de
programação a qual, não corrigimos ou apoiamos falhas de terceiros após migrar seus dados. Todos os seus
dados chegam de forma ativa em conformidade como está em outro servidor e não emulamos arquivos de
clientes de nenhuma forma por segurança.
Nota: Sistemas, Scripts ou aplicações vulneráveis ou fora das tecnologias que não são compatíveis com o
servidor, não podem ser hospedados e apoio técnico ou correções serão negados.
A garantia de migração é atendida e aplica-se para dados migrados em nossos servidores de forma
automaticamente, e uma auditoria interna é gratuita e entregue você sobre as tecnologias usadas, problemas
atuais e seus estados de segurança ou críticas para sua melhoria de como aplicá-las ou aconselhamentos e
indicações de melhorias.
ADMINISTRAÇÃO DE RISCOS:
Sempre que você alterar seus registros MX,DNS ou qualquer entrada de dados, podem ser necessárias uma
propagação de 48 horas para que seus novos registros sejam propagados.

O tempo necessário para que seus registros se propaguem depende da sua empresa de hospedagem e podem
levar menos de 48 horas. entretanto, durante esse tempo o e-mail enviado ao seu domínio pode ser devolvido
e só iniciado após a propagação 100% no servidor atual.
Assegure-se da troca de DNS/NS ou IP para outro provedor apenas se você já migrou todos os e-mails, banco
de dados, sites e dados para evitar problemas ou perda de dados.
Configure seus e-mails usando Outlook ou Thunderbird e tenha o Backup do seu site e banco de dados em seu
local Seguro no seu Computador. Solicite o backup full para sua agência, desenvolvedor ou provedor atual
estes gerados pela ferramenta disponível no cPanel. Esta medida torna-se seguro você ter seu backup
completo sem falhas ou perda de dados se o servidor se torna offline para você.
Para reduzir o número de possíveis problemas ao alterar os registros MX ou DNS do domínio, é recomendável
programar a alteração para uma noite ou um final de semana. Programa para a alteração em horário que o
volume dos e-mails e tráfegos no seu site esteja baixo, e somente após seu backup completo e garantido já

em funcionamento em endereço provisório para outro servidor, ou para o nosso provedor.( Garantir que seu
servidor esteja online para isso.)
Não nos responsabilizamos por problemas ocorridos por trocas de ID técnicos, Alterações de DNS, NS,
Remoção de configurações já estabelecidas ou ações feitas por parte do cliente, sem orientação técnica ou
pedido de ticket.
Migração de Websites, Sistemas, E-mails ou Servidores.
Entendemos o problema e as necessidades exigentes de hoje em dados hospedados em nuvem.
Muitas vezes você deseja transferir suas contas de hospedagem de um servidor para outro devido a várias
razões, como falhas de hardware, lentidão do servidor, problemas com e-mails, servidores inseguros, redução
de custos ou qualquer outro problema.
A migração significa ter a ver com a transferências dos seus domínios, contas de e-mails, bancos de dados, o
que não é uma tarefa tão fácil e pode ser demorada. Também tendo em mente o tempo de inatividade
envolvido nas migrações do servidor e problemas devido a compatibilidades de sistemas, hardwares e critérios
técnicos a qual por um descuido tudo pode ir pelo ralo ou levar o tempo maior que o imaginado.
Transferir contas de dados em Sistemas Linux como painel cPanel para cPanel sobre as transferências, são as
mais fáceis e seguras por causa das ferramentas de transferência fornecidas dentro WHM ou mesmo a partir
do prompt de comando, existem muitos post sobre transferências impecáveis entre cPanel para cPanel, mas
acreditamos que não é tão fácil e requer uma análise cuidadosa na fonte e servidores de destino com
planejamento adequado para garantir que os dados sejam transferidos com segurança, sem qualquer
bloqueios no meio do caminho, não mudar nenhum dado manualmente e garantir que os processos sejam
feitos de forma instáveis e sem perda de dados.
Somos especializados em fazem essas migrações milhares de vezes e sem tempo de inatividade a qual tudo
ocorre bem, mesmo sabendo que situações anteriores são necessárias para uma boa migração segura e saber
exatamente o que outro servidor possui de redes de tráfegos com limitações, falta de tecnologia, bloqueios de
redes e até mesmo ações voluntárias.
Projetamos serviços de migração de servidores cPanel para que possamos cuidar de todas as suas dores de
cabeça e problemas. deixe toda a tarefa relacionada à migração de seus dados com o nosso time de migração
certificada.
Temos experiência com a migração de dados de um servidor para outro sem problemas, estas vindas de
painéis com todos os recursos como cPanel ou Plesk. Consulte um especialista para outros painéis ou falta de
recursos.
Nossos Serviços de Migração do Servidor cPanel inclui.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Migração de dados cPanel para cPanel, mais seguro e automatizado sem ação humana.
Migração de dados Plesk para cPanel, mais seguro e automatizado sem ação humana.
Migração de dados como scripts e sistemas que possuem banco de dados.
Migração de dados com Transferências de Certificados SSL.
Migração de dados como Migrações de Banco de Dados.
Migração de dados como Migrações de e-mail IMAP. * A pasta .enviados não é importada em alguns casos.

› Migração de dados de Servidores para outro Centro de Dados.
Também fornecemos serviços de migração para servidores baseados em Plesk e DirectAdmin
Migração entre plataformas como cPanel para Plesk ou Plesk para cPanel também pode ser feita após nossa
análise e Cotação entregue em seu cadastro no link: Minhas Cotações.
Por favor envie um ticket com o nosso departamento de suporte - Migração e claramente os seus dados de
migração, incluindo detalhes do servidor, links de acessos, usuários válidos, senhas válidas, código do cliente
entre outros...
Nossa equipe de suporte irá avaliar o tamanho dos dados e do tempo necessário para a migração, quaisquer
requisitos de migração personalizados façam menção, teremos o maior prazer para ajudá-lo.

› Migração de dados manuais:
O processo de migração com o método simples manual também pode ser efetuado, porém não recomendado
ou não os compete as responsabilidades.
Imagine emular dados acima de 15GB de arquivos ou mais para enviar via ftp? ou arquivos de backups vindos
de processos como migrar Wordpress vai plugins All-In-One Wordpress Migration? Estes processos via ftp
podem corromper arquivos, danificar dados e por este motivo não autuamos com processos manuais e sim
automatizado de servidor para servidor.
Você concorda e aceita os termos de responsabilidades sobre o uso de migração de método simples em caso
de não fornecimento de dados de seu painel ou backup full, Backups Completos de todo o script + banco de
dados e sem nenhum arquivo padrão ou formatos compactados por: .zip, .rar ou .gz, estes não são aceitos
de acordo com os termos de migração ou não apoiado.
Agências, Desenvolvedores ou Webmaster devem enviar backups full gerado pelo cPanel, fornecer todos os
arquivos para revisão e auditoria antes de cada publicação. compactar todos os arquivos em .zip ou acesso ftp
contendo na pasta public_html banco de dados e todos os arquivos que compõem o site sem qualquer
alteração, injeção ou falta de dados.
Nosso time de apoio não presta suporte ou contato com terceiros como: Agências, Desenvolvedores,
TI ou Provedores sem este como o próprio cliente e este seguido de Token de Atendimento e pedidos apenas
por ticket conectado em nosso painel. Como medida de proteção de dados, WhatsApp é apenas para
orientações técnicas e para clientes registrados como orientações técnicas e procedimentos.
› Procedimento para Migração de e-mails
Se você utiliza Webmail, suas mensagens estão todas on-line no servidor mesmo estas sincronizadas em seu
Outlook, será necessário configurar seu Outlook para fazer o Backup dessas mensagens em seu local, caso
contrário poderá perder estas mensagens quando o servidor deixar de responder pelo seu domínio apontando
para as novas DNS, Bloqueios ou Inatividade. Portanto não vamos deixar isso ocorrer se seu servidor ainda
está online.

É importante que envie a lista dos e-mails e senhas válidas para serem criados no servidor e migrados via
sincronismo de contas, desta forma quando o servidor passar a responder nenhum e-mail será perdido e
vamos precisar do ip do servidor e função IMAP ativada seguida de protocolo SSL seguro.
Se você possui Painel Plesk/Windows, os e-mails podem ser migrados seguido de senhas corretas válidas e
sua lista de e-mails que usam IMAP e o ip imap ou ip do servidor, vamos sincronizar com o nosso Linux e
migrar as contas via ticket de apoio aberto e todos os seus dados de acesso informados.
Para backup de e-mails em seu Outlook ou Thunderbird, é necessário que seu servidor esteja online, com
IMAP ativo, SSL e sem bloqueios ou problemas para garantirmos que seus e-mails em protocolo pop3 sejam
baixados.
› Procedimentos para migração de arquivos por FTP
Se você deseja ter uma cópia por segurança do seu site antigo será necessário baixar estes arquivos, com o
usuário e senha do painel você poderá fazer isso facilmente através de algum programa como Filezilla pode
ser Gratuito para Download. Você pode solicitar ao provedor gerar o Backup Full via cPanel para que você
tenha o backup completo e este disponibilize em sua raiz do servidor normalmente em: Public_html e com os
dados do usuário, porta do servidor e senha de acesso, podemos fazer o Download de seus arquivos.
você pode acessar seu FTP e compactar todos os arquivos para baixar em seu ambiente em formatos como:
.zip, .rar .tar ou .gz. lembre-se de solicitar que o provedor compacta ou disponibilize seu backup completo
do seu site se estes SMS que usam Banco de Dados e estes devem estar junto aos seus arquivos.
Solicite ao seu Provedor, Agência ou Desenvolvedor adicionar o banco de dados junto ao public_html estes
podem ser gerados via PHPMyAdmin do Servidor.
Sites desenvolvidos em Wordpress, Joomla, Drupal ou sms que possuem banco de dados MYSQL devem ter o
backup também disponível como: .sql no ftp para que possa baixar e ter o backup. FTP não acessa sql e este
tem que estar liberado o acesso via PHPMyadmin.

Então antes de qualquer coisa, vamos garantir que você ou seu servidor fornece o acesso ao PHPMyAdmin,
banco de dados e seu script completo sem qualquer alteração ou emulação.
Websites offline mesmo com arquivos no servidor ou backup, estes se migrado ocorrer problemas ou estar
com a programação ou falhas, não podem ser corrigidas ou atendidas pelo nosso apoio técnico. Garantir que
seu site seja funcional e sem erros, mesmo sem o acesso online tornando assim legível e sem pedidos de
correção.
Não corrigimos ou configuramos websites ou scripts não apoiados por terceiros, infectados ou não compatíveis
com as tecnologias contratadas e atualizadas.
› Transferência de Domínios Nacionais ou Internacionais:
Para realizar transferência de seu domínio, basta ter acesso ao registro do seu domínio, Órgão responsável
por estes registros em nosso país(.br) NICBR no endereço: http://www.registro.br/, se não foi você quem fez
o registro nossa equipe poderá fazer uma pesquisa detalhada com os dados da pessoa que realizou este
registro, e com estas informações você poderá solicitar a transferência do nosso ID Técnico para nossa
equipe: GMDSA19.
Para domínios internacionais (.com) etc. precisamos apenas do seu Código EPP. Solicite o código epp junto
com a empresa que registrou.
Se sua empresa não possui o ID entidade em seu nome, CPF ou CNPJ, Solicite a registram-te para REVOGAR
a Entidade para: GMDSA19 para que possamos criar seu próprio ID e tornar-se você o proprietário do seu
próprio domínio não mantendo em propriedades de terceiros. *Fundamental que sua empresa ser a Entidade
e possa delegar nosso id técnico.
Registro de domínio é de propriedade da empresa, agrega valor ao patrimônio da entidade, vamos mostrar
abaixo a forma correta de se registrar um domínio e não ficar não mão de nenhuma empresa ou web
designer.
O registro.br possui 3 IDs, Administrativo, Cobrança e Técnico. O ID Administrativo poderá mudar todos os
outros há qualquer tempo, ele terá assim como os demais acesso a mudança de DNS que explicaremos mais
tarde.
A forma correta é o ID administrativo está no nome do responsável pela empresa assim como o ID de
cobrança que com base nestes dados o sistema enviará cobranças pelo correio e por e-mail.
O que é o ID?
Id é a abreviação de Identificação. Como o próprio nome já diz ele é a Identificação do usuário ou mais
comumente conhecido login. Neste cadastro devem ser especificados os dados pessoais do Usuário.
Qual é o meu ID?
Caso já exista um Id cadastrado para a sua pessoa verifique o mesmo no sistema de pesquisa, caso não
possua solicite seu ID Grátis.
Pesquisar dados ou domínio: https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/
Registrar-se: https://registro.br/busca-dominio/
› Transferindo o ID Técnico e a migração de fato
Para realizar a migração solicitamos a alteração do ID técnico para GMDSA19, este é o nosso ID, assim,
quando alterado receberemos uma notificação do sistema do registro.br e poderemos alterar o servidor,
alterando os endereços de DNS.
O que é DNS?
“DNS é a sigla para Domain Name System ou Sistema de Nomes de Domínios. É uma base de dados
hierárquica, distribuída para a resolução de nomes de domínios em endereços IP e vice-versa.”
Na prática ele é um endereço de redirecionamento, funciona da seguinte forma: quando o usuário abre o
navegador e digita www.seudominio.com.br ele automaticamente acessa o sistema do registro.br que localiza
o endereço IP do servidor onde estão localizados os seus arquivos, este endereço é o DNS, desta forma ele
redireciona o visitante para seu site.

Nossas DNS /NS para propagação

✓
✓

Tipo NS, Valor: theo.ns.cloudflare.com – ip: 104.21.82.171
Tipo NS, Valor: violet.ns.cloudflare.com – ip: 172.67.160.60

Altere suas NS/DNS apenas se seu backup e devidamente garantido para: e-mails, banco de dados ou
website.
› Propagação de DNS / NS após alteração
Todo site e e-mail antes de entrar com funcionalidades 100% em outro servidor, demora milésimos de
segundos ou até horas para que o tempo de consulta ao sistema de registro do seu domínio chamado como
cache resolva em toda a rede global. Os padrões são de 2 horas até 24 horas.
Você pode usar este site de referência em pesquisa de propagação:
https://www.whatsmydns.net/ pesquisar - informando seu domínio e selecionando a opção de pesquisa de
dns.

Como medidas de segurança em nossos servidores, após migração, ajuste de scripts, websites ou aplicações
vindas de outros servidores, algumas ferramentas são desativadas por segurança como: acesso ao bando de
dados e ftp.
› Proteção de Dados e Política de Acesso
Nosso servidos se compartilhados, possuem as políticas aplicáveis por contratos e termos de uso, este
definida para cada conta após migração, correção, desenvolvimento ou acesso por terceiros se não o cliente.
Implica-se em remoção ou não permissão de uso de e-mails de terceiros como: @gmail, @hotmail, @yahoo
ou outros para: banco de dados, uso de e-mails terceiros, senhas na aplicação ou acesso a painel de cliente e
senhas de acessos devidamente alteradas para e-mails ou acesso a aplicações.
Prestamos pelo contrato e termos manter apenas e-mail do cliente domínio hospedado como:
webmaste@dominio.com.br. Em caso de plataformas SMS o desenvolvedor, webmaster ou agência deve
solicitar o cliente a criação e permissão do uso do e-mail por webmail da conta webmaster@ para acesso,
ajustes ou validações que este e-mail necessitar.
› Termos e Políticas:
Nós devemos garantir a segurança de seus dados. Saiba mais: Conheça os Termos e Políticas
Tratamento de Dados: Saiba tudo sobre tratamento de Dados. Saiba mais: Conheça os Termos e Políticas
Plataformas como Wordpress não podem ser acessadas remote sql e correções, otimizações ou qualquer
tratamento de dados do cliente, este solicitar apenas o acesso FTP seguido de acesso administrativo de acesso
Wordpress, estes necessários para o tratamento da otimização, SEO ou operações do site.
Monitoramento:
Nós monitoramos seu site pode ser iniciado aceito ao usar o nosso código de monitoramento e plano aceito
Após toda a migração garantida, seu site já online e seus e-mails funcionando, podemos monitorar seu site
em nossa central de Monitoramento. para que isso ocorra adicione o nosso código script em seu site
normalmente no final da página html ou em footer.php
› Pós-Migração:
É muito importante que você verifique seus dados após a migração e siga atentamente as instruções de
alteração de DNS assim que a migração for concluída. Nossa equipe fará verificações de rotina, mas precisará
de sua ajuda para finalizar a migração.
› Restauração de Backup próprio:
Caso você tenha o seu próprio backup, seja ele de banco de dados ou de arquivos, nossa equipe pode realizar
a restauração deles seguido de análises de forma gratuita.
Basta abrir um chamado com nosso suporte técnico avançado solicitando a análise e restauração dos dados.
Vale lembrar que os dados ou backup precisam estar em sua hospedagem e ativas, para isso você deve
fornecer acesso ao ftp disponível, Painel cPanel online ou dados em formatos específicos: .tar, .gz ou .zip

› Emissão de Notas Fiscais
Os serviços de hospedagem de sites estão desobrigados da emissão de nota fiscal devido ele não constar na
lista de serviços tributáveis pelo ISS prevista na legislação abaixo citada:
Decreto Lei 406 de 31/12/1968
Constituição Federal artigo 156 inciso III
Lei complementar 116/2003
Não havendo incidência de ISS não há obrigação de se emitir nota fiscal.
Em virtude do exposto, bem como da constatação, a vedada emissão de notas fiscais de serviços para
operações fora do alcance do ISS, como é o nosso caso, emitimos para acobertar o serviço fornecido o
competente boleto bancário e recibo de pagamento, que pode ser usado para contabilização em sua empresa.
Serviços para emissões de Notas Fiscais:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Certificado SSL Criptografias
Registro de domínio nacional e internacionais
Renovação de domínio nacionais e internacionais
Vendas de equipamentos de informáticas
Backup de dados ou restaurações
Desenvolvimento web, sistemas, softwares e serviços web exclusivos
Servidores dedicados corporativos, vps ou servidores de locação
Prestação de serviços de manutenção equipamentos de informática
Visitas agendamento técnico, cursos ou assessorias para corporativas

› FORO DE ELEIÇÃO
As partes elegem o foro da cidade de Curitiba, Estado do Paraná sobre a dirimir todas as dúvidas ou litígios
resultantes da execução do presente.
Para o esclarecimento de possíveis dúvidas em relação à terminologia técnica utilizada na internet que possa
ser relevante para a interpretação do presente contrato prevalecerão as definições constantes do glossário
existente nos sites:
› Provedor de Dados: https://www.hostcuritiba.net.br
› Site Institucional: https://www.hostcuritiba.com.br
Curitiba, 05 de setembro 2014.
HOSTCURITIBA – Hospedagem CDN Security ME.
CNPJ: 20.962.496/00001-91 - IDC DIMENOC
dpo@hostcuritiba.net.br - contato@hostcuritiba.net.br
Nota: Não recebemos visitas técnicas devido a segurança de dados para o cliente.
Agende uma visita técnica somente para corporativa com valor estipulado pela visita via consulta.

...

