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VIII TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO nº 29/98 

 

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, no Estado do Espírito Santo, com sede 

na rua 25 de Março, nº 28, Centro, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, inscrito no CNPJ sob 

o nº 27.165.588/0001-90, representado por seu Prefeito Municipal CARLOS ROBERTO 

CASTEGLIONE DIAS, brasileiro, casado, CPF nº 710.507.017 - 04 e RG nº 366.911 - ES 

e doravante simplesmente denominado de MUNICÍPIO e do outro lado,  FOZ DE 

CACHOEIRO S/A, concessionária do serviço público de água e esgoto do Município de 

Cachoeiro de Itapemirim, conforme Contrato de Concessão nº 029/98, com sede na Praça 

Alvim Silveira, nº 01, Ilha da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES, inscrita no CNPJ sob o nº 

02.628.150/0001-70, inscrição estadual nº 082.016.79-8 e inscrição municipal nº 20.124-9, 

representada por seu Diretor Geral, Sr. Antonio Carlos Brandão de Alencar, casado, 

brasileiro, engenheiro mecânico, residente na rua Dr. João Carlos de Souza, 63, Apt. 

1.404, bairro Santa Luzia, Vitória-ES, CIC nº 396.251.507-06, doravante   simplesmente 

denominada FOZ CACHOEIRO, têm justo e acordado as seguintes Cláusulas e 

Condições abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

O MUNICIPIO toma conhecimento que houve uma alteração na razão social da empresa 

concessionária do serviço de gestão e operação do sistema de saneamento básico da 

cidade, passando de  “Águas de Cachoeiro SA” para “FOZ DE CACHOEIRO SA.”, 

conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária ocorrida em 31.12.2008, 

devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Espírito Santo sob o nº 

20090119606, em 12.02.2009 e devidamente publicada no Diário Oficial do Estado em 

19.02.2009. 

1.1 – Todas as obrigações assumidas quando da assinatura do Contrato de Concessão 

29/98 permanecem inalteradas, tendo em vista a alteração exclusiva da razão social, 

que não é considerada sucessão ou mudança de titularidade dos serviços, 

considerando que os demais registros cadastrais (CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição 

Municipal, etc.) continuam os mesmos. 

1.2  Doravante todas as comunicações e ou documentos enviados entre as partes 

passarão a conter a nova razão social da Companhia. 
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CLÁUSULA SEGUNDA:  

2. Comparece ao ato deste Termo Aditivo, anuindo às suas cláusulas e condições, a 

AGERSA Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de 

Cachoeiro de Itapemirim, representada por seu DIRETOR Presidente, LUIS CARLOS 

OLIVEIRA DA SILVA.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA  

3. As partes ratificam, neste ato, os dizeres dos demais termos e cláusulas do aludido 

contrato, dos seus termos aditivos e anexos, que não tenham sido modificados ou não 

conflitem com as disposições deste Aditivo. 

 

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo de Aditivo em quatro 

(4) vias de igual teor, na presença das testemunhas instrumentais. 

 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de março de 2009 

 

 

 

FOZ DE CACHOEIRO SA. MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 

 

 

Anuente: 

AGERSA Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de 

Cachoeiro de Itapemirim 

n/p Luiz Carlos de Oliveira Silva 

 

 

Testemunhas: 

 

1 ______________________________ 

CPF 

 

2_______________________________ 

CPF 


