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ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - EMPRESA
D R K CONSTRUCOES LTDA EPP

EMENTA: HOMOLOGAÇÃO das alterações
diretoria, razão social e objetivo social da firma.

da

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1673072/2016, que trata das alterações da diretoria, razão social e
objetivo social da firma DRK Construções Ltda EPP, considerando que a firma receberá a
denominação de firma DRK Construções Ltda EPP; considerando que no tocante a alteração de
diretoria, admite-se a sócia Luciana dos Santos Silva, passando a diretoria a ser composta
pelos sócios: Djavan Alves de Andrade e Luciana dos Santos Silva; considerando que a
empresa mantém como responsável técnica o engenheiro civil Luiz Carlos Tavares Rangel que
possui atribuições para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, respeitando os
limites de sua formação; considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA,
as atividades da empresa, na área da engenharia civil são: Construção de edifícios; construção
de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas, rodovias e aeroportos; construção
de obras de artes especiais; construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de
veículos, praças e calçadas para pedestres, trabalhos de superfície e pavimentação em vias
urbanas, ruas, praças e calçadas e sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para
estacionamento de veículos; construção de barragens e represas para geração de energia
elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlatas, exceto obras de irrigação; obras de irrigação; construção de redes de transportes
por dutos, exceto para água e esgoto; obras portuárias, marítimas e fluviais; montagem de
estruturas metálicas; obras de montagem industrial; construção de instalações esportivas e
recreativas; demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de
terreno; sondagens; obras de terraplanagem; instalação e manutenção elétrica em edificações
em baixa tensão; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação de sistemas de
prevenção contra incêndio; instalação de painéis publicitários; impermeabilização em obras de
engenharia civil; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de
qualquer material; obras de acabamento em gesso e estuque; serviços de pintura de edifícios
em geral; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; obras de
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fundações; montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias; obras de
alvenaria; serviços de coleta e transporte de lixo urbano; limpeza de ruas, DECIDIU, por
unanimidade, pela HOMOLOGAÇÃO das alterações da diretoria, razão social e objetivo social
da firma DRK Construções Ltda EPP. Coordenou a sessão o senhor Engenheiro Civil Nicanor
Moura Neto. Votaram favoravelmente os Engenheiros Civis Daniel Brito Andrade, Dílson Luiz
de Jesus Silva, Eduardo Francisco de Souza, Fernando Antônio Dantas Junior, Iara Machado
Peixoto Sarmento, Jose Carlos Tavares Gentil, José Fernando Rolim Villa Verde, Jose Vieira
Andrade, George Oliveira Prata, Paulo Roberto Monteiro Junior, Rodrigo Fernando Menezes de
Oliveira, Ronald Vieira Donald e Rosivaldo Ribeiro Santos. Não havendo votos contrários e
abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 08 de setembro de 2016.

