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ALTERAÇÃO DO OBJETIVO SOCIAL
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMENTA: HOMOLOGAÇÃO da alteração do objetivo
social.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1674390/2016, que trata da alteração do objetivo social da firma
Loc Construções e Empreendimentos Ltda, considerando que a empresa mantém como
responsável técnico o Engenheiro Sanitarista e Ambiental Daniel Prado Hardman e o
Engenheiro Civil Pedro Antonio Bastos Araújo 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 constantes no objetivo
social da empresa, na áreas da Engenharias Sanitária, Ambiental e Civil, são: Construção de
edificações de todos os tipos; construção ou reforma de edifícios residenciais, multifamiliares,
inclusive arranha-céus; construção ou reforma de escolas, faculdades, universidades, colégios,
creches e outros edifícios destinados ao ensino; construção ou reforma de igrejas, templos
catedrais e outros tipos de construções para fins religiosos; construção ou reforma de hotéis,
motéis, pousadas, pensões e outros tipos de alojamentos e abrigos; construção ou reforma de
instalações para embarque e desembarque de passageiros (aeroportos, rodoviários, portos);
construção ou reforma de estádios esportivos, quadras cobertas, academias de ginastica;
construção de prisões, presídios, delegacias, batalhões, fortes e fortalezas; construção de
terminais rodoviários, ferroviários; construção de rodovias, inclusive pavimentação;
manutenção de rodovias, inclusive pavimentação; obras de pavimentação de ruas;
recuperação de meio-fio em vias públicas; obras de instalações elétricas em edificações em
baixa tensão; construção de vias públicas, praças, calçadas, parques, chafarizes,
estacionamento; recuperação de logradouros (praças, ruas, avenidas); serviços de projetos de
engenharia civil; obras de terraplanagem; obras de bombeamento e drenagem (construção);
obras de contenção de encostas; obras de demolição de prédios e outras estruturas; serviços
de emboço e reboco; serviços de consultoria em engenharia civil e hidráulica; serviços
técnicos de engenharia civil, hidráulica e ambiental; serviços de administração de obras;
atividades de limpeza de acostamento de estrada; implantação de sinalização em estradas e
rodovias; instalação de placas de sinalização de trafego; limpeza urbana, exceto gestão de
aterros sanitários; gestão de aterros sanitários; serviços de remoção de lixo urbano;
capinação de ruas; operação de depósitos de lixo e aterros sanitários para disposição de
resíduos não perigosos; coleta de resíduos não-perigosos de origem doméstica através de
lixeiras, veículos ou caçambas; coleta de resíduos não-perigosos de origem industrial através

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE – CREA/SE
GERÊNCIA DE APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

de lixeiras, veículos ou caçambas; coleta de resíduos não-perigosos de origem urbana através
de lixeiras, veículos ou caçambas; considerando que a Requerente atende o previsto na
legislação em vigor , DECIDIU, por unanimidade, pela HOMOLOGAÇÃO da alteração do
objetivo social da firma Loc Construções e Empreendimentos Ltda. Coordenou a sessão o
senhor Engenheiro Civil Nicanor Moura Neto. Votaram favoravelmente os Engenheiros Civis
Daniel Brito Andrade, Isabella de Lima Veiga, Dílson Luiz de Jesus Silva, Eduardo Francisco de
Souza, Fernando Antônio Dantas Júnior, José Carlos Tavares Gentil, José Fernando Rolim Villa
Verde, Jose Vieira Andrade, Júlio Cezar Silveira Prado, Ronald Vieira Donald e Rosivaldo
Ribeiro Santos. Não havendo votos contrários e abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 03 de outubro de 2016.

