
 

 Paraná 

Rua Des. Hugo Simas, Nº 1075 Tel. + 55 41 3773-0000 

Bom Retiro - Curitiba - PR - CEP: 80520250 

São Paulo 

Av. Maria Campos, Nº 800 Tel. + 55 11 4240-4240 

Osasco - SP - CEP: 06010065 

                                    SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE 
 

 
À NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A          
 

Servimo-nos da presente para solicitar Transferência de Titularidade (CNPJ/Razão Social) junto ao cadastro da vossa 
empresa, conforme dados descritos abaixo: 

  

Cedente   CNPJ     
    

Cessionário   CNPJ     
                                                                          

 
Serviços a serem transferidos: 

                                                    

  Serviço Contratado 
 

Nº Tronco /LP 

 

Local   

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

                                                    
 

Pela presente, o CEDENTE transfere ao CESSIONÁRIO, em caráter definitivo, os direitos relativos aos serviços mencionados acima, passando o CESSIONÁRIO a 
responder pelas obrigações correspondentes aos referidos direitos, na forma da legislação em vigor. 
 
CEDENTE e CESSIONÁRIO, neste ato, declaram, sob as penas civis e criminais, a veracidade das informações aqui prestadas, isentando a NOVACOMM e de qualquer 
responsabilidade decorrente da transferência na forma ora proposta, com a devida concordância que: 
 
1. O presente pedido, ORIGINAL, deverá ser encaminhado à NOVACOMM e somente será efetivado após verificação pela NOVACOMM, quanto à inexistência de 

impedimentos.  
 

2. É de responsabilidade do CESSIONÁRIO a verificação de competência de autenticidade da assinatura do CEDENTE. 
 

3. Comprovada, a qualquer tempo, a falsidade ou irregularidade das assinaturas ou dos atos constantes neste documento, mediante a apresentação pelo interessado de 
documento hábil nesse sentido a NOVACOMM tornará sem efeito esta transferência. 

 
4. O CESSIONÁRIO responde pelos débitos anteriores a esta data, bem como por aqueles vierem a ser apurados futuramente e por quaisquer outros encargos devidos 

pelo CEDENTE, inclusive os referentes à publicação nas Listas Telefônicas. 
 

5. Pela transferência de titularidade será cobrada a tarifa vigente na data de processamento. 
 

  

Cedente/Razão Social     
    

 Represente Legal   E-mail     

               

CPF   RG   Telefone     

               

                                                                          

Assinatura do representante legal com firma reconhecida 

 

 

 Cedente/Razão Social     
    

 Represente Legal   E-mail     

               

CPF   RG   Telefone     

               

                                                                          

Assinatura do representante legal com firma reconhecida 

 

 
 
DATA ____________/____________/____________              Local____________________________________________  


