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OMAHI — Producao de Ovos, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Fevereiro de 2015,.

lavrada com inicio a folhas 35, do livro de notas para escri-

- turas diversas n.° 246-A, do Cartérig Notarial do Guiché

‘Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lacio Alberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:
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Primeiro:= Paulo Jorge do Amaral Pereira, casado com.

Svetlana Veniaminovna Laukhina Pereira, sob o regime de

comunhao de adquiridos, natural da Chicomba, Provincia

da Huila, residente habitualmente em Luanda, no Distrito

_Urbano da Maianga, Bairro Maianga, Rua Generalal Rogadas,

Prédio n.°45,7.° andar,

Segundo: -—— Svetlana Veniaminovna Laukhina Pereira,

casada com: Paulo, Jorge do Amaral Pereira, sob 0 regime

de comunhio deadquiridos, natural de Moscovo,Russia, de

nacionalidaderussa,residente habitualmente em Luanda, no

Distrito Urbano da Samba, Bairro Samba, Casa n.° 719;

Terceiro: — Cristina Feleciano Mussolovela, solteira,

maior, natural de Moscovo, Russia, mas de nacionalidade

angolana,residente habitualmente em Luanda, no Distrito

* Urbano da Maianga, Bairro Maianga, Rua General Rogadas,

Prédio n.° 45, 6.° andar; .

Umasociedade comercial de responsabilidade limitada

que se regera nos termos constantes dosartigos seguintes.-

Esta conforme, :

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

’ Luanda, aos 16 de Fevereiro de.> 2015. —A ajudante prin-

"cipal, Hegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
OMAHI— PRODUCAO DE OVOS,LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominagdo de «OMAHI —

Producgéo de Ovos, Limitada», e tem a sua sede na Rua

dos Eucaliptos, Casa n.° 11, Bairro Arimba, Municipio do

Lubango, Provincia da Huila, podendoabrir filiais, sucur-

sais ou qualquer outra forma de representagdo dentro do

territério nacional onde e quando convier os negocios da

’ sociedade.

ARTIGO2.°

A sua durag4o € por tempoindeterminado, contando-se ;

© seu inicio para todososefeitos legais, a partir desta data.

ARTIGO 3.°

O seu objecto social sera o exercicio da actividade de pro-

ducao e comercializaco de todos os tipos aves, ovos, bem

como a fabricacao e comercializag3o de derivados de ovos e

importacdo e exportacdo dg aves e ovos, podendo ainda dedi-

’ car-se a qualquer outra actividade, industrial e comercial, em

que 0s sécios acordem e seja permitido porlei.

; ARTIGO 4° .

- O capital social é de Kz: 100.000,00, integralmente’rea-

lizado em dinheiro, dividido e representado portrés quotas,

sendo uma quota no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cin- -

quentamil kwanzas) pertencente ao sdcio Paulo Jorge do

AmaralPereira e outras duds quotas iguais no valor nominal

de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas), cada uma,

pertencentes 4s s6cias Svetlana Veniaminovna Laukhina

Pereira e Cristina Feleciano Mussolovela.

DIARIO DA REPUBLICA

ARTIGO 5.°

Nao serao exigiveis prestagdes suplementares de capita

masos socios poderao fazer os suprimentos de queelanneces-

sitat, mediante os juros e nas condigdes queestipularem.

2 " ARTIGO 62 ,

Accesséo-de quotas é livre, mas quando feita a estas

nhosfica dependente do consentimento da sociedade, 3a qual

é sempre reservado 0 direito de preferéncia, deferido aos

sdcios se aquela dele nao quiser fazer uso.

. . ARTIGO 72 .

1. A geréncia e administracdo da sociedade, em todosos

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

‘mente serdo exercidas pelos sécios Paulo Jorge do Amaral

Pereira e Svetlana Veniaminovna LaukhinaPereira que,dis-

pensados de caucdo, ficam desde ja, nomeadosgerentes,

sendo obrigatoria a assinatura de apenas um delespara obri-

gar validamente a sociedade. |

2. Os socios poder&o delegar, mesmo em pessoa estranha

a sociedade, parte dos poderes|de geréncia, conferindo para

- 0 efeito o respectivo mandato.

3, Fica vedadoaosgerentes, obrigar a sociedadeem actos

_@ contratos estranhos aos negociossociais, tais comoletras

de favor, fiangas, abonacdes ou documentos semelhantes.

% ° “. ARTIGO82 1 ~
As Assembleias Gerais, serao convocadas quando a

lei no prescreva outras formalidades por meio de cartas

registadas, dirigidas aos sécios, com1 pelo menos 8 dias de

antecedéncia.

ARTIGO 9.°

Os lucros liquidos apurados depois de deduzida a, per

centagem de 5% para o fundo de reserva legal e quaisquer

outras percentagenspara o fundo oudestinos especiais,cria-

dos em Assembleia Geral, sero repartidos pelos sdcios na

proporgao das suas quotas bem comoasperdasseas houver.

ARTIGO 10.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou interdicdo de

qualquer dos sécios, continuando com os sobreviventes ou

capazes e os herdeiros ou representantes do sécio falecido

ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre-

sente, enquanto a quota estiver indivisa. |

ARTIGO I1.° ; .

‘Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios. e nos

demais casos legaistodos eles serdo liquidatarios a liqui-

dadoe partilha procederio como acordarem.‘Na falta de.

acordo e se algum deles o pretender sera 0 activo sociallici-

tado emglobo com a obriga¢ao do pagamento do passivo €

adjudicado ao sdcio que melhor oferecer em:igualdade de °

condigées.

ARTIGO 12.°

No omisso regularao as disposigées da Lei n,° 1/04,

de 13 de Fevereiro, as deliberacdes sociais tomadas em.

forma legal e demais legislag4o aplicavel.

_(15-2705-L02)
i  
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Quinto Grau, Limitada

Certifico que, por escritura de 12de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 46, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 248-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notdrio, Lucio Alberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: —— Francisco de Castro ‘Maria, casado com

Débora Joana Deolim dos Santos Fortes de Castro, sob o

regime de comunhdo de adquiridos, natural da Maianga,

Provincia de Luanda, residente em Luanda, no Municipio de

Viana, Bairro 4 de Abril, Rua n.° 8, Casa n.° 5;

Segundo: — Mendes Bartolomeu, casado com Noémia

Garcia Ginga Bartolomeu, sob o regime de comunhao de

adquiridos, natural do Cazenga, Provincia de Luanda,resi-

dente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro

Cassenda, Rua Unidade Vizinhanga, Prédio n.° 20, 2.° andar,

Apartamento A; '

Uma‘sociedade comercial por quotas que se regera nos -

termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 13 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ile-

givel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

QUINTO GRAU, LIMITADA

ARTIGO 1° t
A sociedade adopta a denominagdo social de «Quinto

Grau, Limitada», com sede social! na Provincia de Luanda,

Rua Unidade Vizinhanga, Prédio n.° 20, 2.°, Bairro do

Cassenda, Municipio de Luanda, Distrito Urbano da

Maianga, podendotransferi-la livremente para qualquer

outro local. do territério nacional, bem como abrir filiais,

-Sucursais, agéncias ou outras formas de representagao den-

troe fora do Pais. .

; ARTIGO 2°

A sua duragdo é por tempo indeterminado contando-se 0

inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais, a partir

‘da data da celebrag&o dapresente escritura.

ARTIGO3.°

A sociedade tem como objecto social, ensino geral e

Superior, consultoria na area psicossocial e pedagégica pres-

tagio de servicos, consultoria, contabilidade e auditoria,

psicologia, comérciogeral a grosso e a retalho, empreitadas

.

de construgdo civil e obras puiblicas, promogao e mediagao |

imobiliaria, venda de equipamentos dos servi¢os de segu- _

ranca privada, prestacdo de servigos de seguranga privada, ©

infantario, creches,, importacdo e comercializagao de medi-

camentos, produtos hospitalares, equipamentoslaboratoriais’

diversos, fabrico e distribuigdo de medicamentos, equipa-

Mentos e produtos hospitalares, manutencao e assisténcia

a equipamentos diversos; educagao, ensino geral, escola de

‘ 4087

linguas, desporto e cultura, escola de conducdo,informatica,

telecomunicacées, hotelaria e turismo, restaura¢ao, casino,

industria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuaria, industria de

panificagdo, camionagem,transitarios, cabotagem,; rent-a-

-car, compra e vendade viaturas novase usadas,transporte de .

" passageiros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina

defrio, fiscalizag&o de obras pttblicas, venda de material de

escritorio e escolar, venda e instalagao de material industrial,

vendae assisténcia a viaturas, comercializacdo de material

de construcdo, comercializagdo de lubrificantes, saldo de |

cabeleireiro, barbearia, botequim, comercializagaéo de gas

de cozinha, petrdleo iluminante, pecas sobressalentes, perfu-

maria, artigos de toucadore higiene, ourivesaria, relojoaria,

agéncia de viagens, farmacia, centro médico, clinica geral,

geladaria, exploraciode parques de diversdo, exploracao

mineira, florestal, exploracio de bombas de combustiveis,

estagdo de servi¢o, representagdes comerciais, serralharia,

carpintaria, marcenaria, importac&o e exportac4o, podendo

ainda dedicar-se a qualquer ‘outro ramo do comércio ou

industria em que os sécios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 4°
‘O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mi! kwanzas)

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

por duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00

(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sdcios

Mendes Bartolomeu e Francisco de Castro Maria, respecti-

vamente, ‘
1

* ARTIGO 5.°

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade.a qual ¢ sempre reservado o direito

de preferéncia deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.’

, .ARTIGO 6.°

A geréncia e administragao da sociedade, em todos os .

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pas-

sivamente, incumbem aos sécios Mendes Bartolomeu e

' Francisco de Castro Maria, que ficam desde j4 nomeados

gerentes, com dispensa de cau¢do, bastando umaassinaturas

para obrigar validamente a sociedade. ,

__ 10s gerentes poderao delegar num dossécios ou mesmo

em pessoa estranha 4 sociedade parte dos seus poderes de

' geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negécios sociais da socie-_ .

dade, tais como, letras de favor, fianca, abonacdes ou actos

semelhantes.

ARTIGO 1:°

A Assembleia Geral sera.convocada por:simples cartas

registadas dirigidas aos sécios com pelo menos 30 dias de

antecedéncia, isto quando a lei ndo prescreva formalidades

especiais de comunicagao. Se qualquer dos sdécios estiver

ausente da sede social a comunicac4o devera ser feita com

temposuficiente para que possa comparecer.
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" “ARTIGO 8°
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida.a per-

centagem: para fundos ou destinos especiais criados em

_ Assembleia Geral, serio divididos pelos sécios na propor-

' ¢&o das suas quotas, e em igual proporgao serao suportadas

as perdas se as houver.

. ARTIGO9S ~~ 3
, Asociedadenaose dissolver4 por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa. . | . +

ARTIGO 10°

"Dissolvida a: sociedade por acordo dos sécios e nos,
demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

. liquidagao e partilha realizar-se-a como acordarem.Nafalta

' de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activo social

licitado em bloco com obrigagao do pagamentodo passivo -

e adjudicado ao sécjo que melhor prego oferecer, em igual- ..

dade de condi¢ées.

“ARTIGO H2 .
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer socio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ouou.

providencia cautelar.

~ ARTIGO 12° i
’ Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa rentncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

Os balancos serao dados em 31 de Dezembro de cada:ano,

_  devendoestar aprovado até 31 de Marcodo anoimediato.

ARTIGO 14.° :

- Os anos sociais serao os civis e os balancos serao

dados em 3! de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

_ a3] de Marco imediato.

4 ARTIGO 15.°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-:

1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

Sociedades Comerciais e demais legislagdo aplicavel.

* (15-2706-L02)

 

Cafuku-Fuku, Limitada

Certidao composta de 3 folhas, que esta conforme ori-

ginal e foi extraido de folhas 31 a 33 do livro de notas para

escrituras diversas deste Cartério n.° 215-B.

Cartério Notarial da Comarca da Huila, no Lubango,

aos I! de Setembro de 2014. — O notario, ilegivel.

No dia 1! de Setembro de 2014, nesta Cidade do

Lubangoe no Cartorio Notarial da Comarca da Huila, a meu

cargo, perante mim, Luis Tavares Monteiro de Carvalho,

Licenciado em Direito, Notario do referido Cartério, sito na

Rua Ex-Pinheiro Chagas, compareceram comooutorgantes:

DIARIO DA REPUBLICA

' Primeiro: — Jaime Camacho de Almeida Soares, sol. ;

teiro, maior, natural de Malanje, provincia com 0 mesmo

nome, residente no Lubango,titular do.NIF: 2171022833,

titular do Bilhete de Identidade n.° 000353560ME032,emi.
tido pelo Arquivo de Identificagao Nacional, aos 9 de Julho

de 2007;

‘Segundo: — Abel de Sousa Almeida Soares, solteiro, |

maior, natural de Malanje, Provincia com o mesmo nome,

residente no Lubango,titular do NIF: 100576966ME0340,

titular do Bilhete de Identidade n.° 000576966ME0340,  
‘ emitido pelo Arquivo de Identificagao Nacional, aos 3

de Outubro de 2012; - | ,

' Verifiquei e certifico a ‘identidade dos outorgantes pela

exibicdo dos referidos bilhetes de identidade.

E poreles outorgantes, foi dito:

~ Que encontrando-se em pleno acordo decidiram consti-

tuir € efectivamente pela presente escritura, constituem entre

si uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada,

que sera regida pelas clausulas e condigdes constantes da

articulagao seguintes:.

12
A sociedade adopta a denominacgao de «Cafuku-Fuku,

Limitada», e tera a sua sede no Municipio do Lubango,

Bairro Dy.Antonio Agostinho Neto, podendo abrir filiais,

sucursais ou qualquer outra forma de representa¢ao, den-

~ tro do territério nacionalangolano ou no estrangeiro, ondee

quando o¢convier aos negocios da sociedade.

2 °

- E constituida por tempo indeterminado, mas <juridica- :

mente a sua existéncia conta-se a partir de hoje.

3.°
. e fe
O seu objecto social é o comércio geral a grossoea rela-

Iho, venda de combustiveis, gas e lubrificantes, construcao

civil e obras publicas, prestaco de servicos, hotelaria ¢ -

turismo, industria, agro-pecuaria, transporte publico, rent-

-a-car, camionagem, agéncia de viagem, venda de viaturas

€ seus acess6rios, gestéo imobilidria, servigos de fiscaliza-

¢40, exploragao mineira, servi¢os de limpeza e saneamento

basico, assisténcia médica e medicamentosa,estacdo deser-

vigo, oficina e recauchutagem, importagAo e exportacao,

“ podendoainda dedicar-se a qualquer outro ramo de comér-

cio ou industria, desde que seja acordado pelos sdcios ¢

permitido porlei. ro

a ef 4°

O seu capital social é da quantia de Kz: 100.000,00 (cem

mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, repre-

sentado e dividido em duas quotas iguais do valor nominal

de Kz; 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), cada uma e uma
pertencente a cada um dos sdcios Abel de Sousa Almeida
Soares e Jaime Camacho de Almeida Soares, respectiva-
mente.
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5 9

A cessdo de quotas entre os sdcios é livre, mas quando

feita a estranhos fica dependente do consentimento da socie-

dade, 4 qual 6 sempre reservado o direito de preferéncia

deferido ao outro sécio se aquela dele nao quiser fazer uso.

6.° ‘¢

A geréncia e a administra¢ao da sociedade em todos os

seus actos e contratos bem como a sua representagao em

juizo e fora dele, activa e passivamente, sero exercidas

pelos sécios Jaime Camacho de Almeida Soares, que desde

ja fica nomeado gerente com dispensa de caugao, bastando a

sua assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

1. O sécio-gerente nas suas auséncias ou impedimen-

_tos podera no todo ou em parte delegar os seus poderes de

geréncia ao outro sécio ouem pessoas estranhasa sociedade,

‘ devendo para o efeito outorgar o necessario instrumento de

mandato.

2. Fica expressamente proibido a geréncia obrigar a

sociedade em.actos e contratos estranhos aos negocios

sociais, tais como: letras de favor, fiancas abonagdes ou

documentos semelhantes.

72

A sociedade nuncase dissolvera por morte ouinterdi¢Zo |

‘de qualquer um dos sdcios, devendo continuar a sua exis-

4éncia juridica com os sécios sobrevivos ou capazes e os

herdeiros dos sécios falecidos ou interdito, devendo estes

homearem um que a todos represente enquanto a quota se

. mantiver indivisa.

8 oO

As Assembleias Gerais, quando a lei nao prescrever

outras formalidades, serao convocadas por meio de cartas

registadas e-dirigidas aos sdcios com pelo menos30 dias de

antegedéncia. Se porventura qualquer um dossdcios estiver

, ausente da sede social, a convocacao devera ser feita com

dilagéo suficiente para permitir a sua comparéncia.

, 9 Oo.

Os anos sociais serao os civis e em cada anosocial

far-se-4 um balango que devera estar encerrado e datado

teportadamente até ao dia 31 de Dezembro do ano a que

disser respeito.

10.°

Os lucros liquidos que serao apurados em cada balanco

depois de deduzida,a. percentagem de 5% para o fundo de

reserva legal e outras percentagens que forem criadas em

Assembleia Geral, o remanescente sera dividido pelos

Sécios na propor¢do das suas quotas. Na mesma proporgao

serao suportados os prejuizos quando os ‘houver.

We /

Para resolverem todas as questdes emergentes e atinentes

ao presente contrato, estipulam o Foro do Juizo da Comarca

da Huila,com expressa renuincia a qualquer outro.

12.0

No omisso regularao as disposigées da Lei n.° 1/04,

de 13 de Fevereiro e demais disposi¢oes aplicaveis vigentes

e a vigorarno Pais.

- Assim o disseram e outorgaram.

Instrui ao acto:

Fotocdpia dos bilhetes de identidade dos sécios; dupli-

cado da guia comprovativa do depdsito do capital social,

efectuado no Banco BPCe certificado de admissibilidade,

passado pelo Ficheiro Central de Denominagées Sociais, em

Luanda, aos 20 de Agosto de 2014 e arquivo neste Cartdrio.

Foi lida em voz alta e clara a presente escritura, expli-

cado o seu contetdoe efeitos, na presenga dos outorgantés,

Os quais assinam comigo notario. a

Adverti aos outorgantes que deverao proceder o registo

do presente acto na Conservatoria competente no prazo

de 90 dias. : -

Cartério Notarial da Comarca da Huila, no Lubango,

aos 11 de Setembro de 2014. — O Notdario, Luis Tavares

Monteiro de Carvalho. _ (15-2710-L01)
 

Organizac¢ées Narcitoney, Limitada

Certid&éo composta de duasfolhas, que esta conforme 0

original e foi extraida de folhas 40 a 41, do livro de notas

. para escrituras diversas deste Cartorio n.° 1-B/2014.

Cartério Notarial da Loja dos Registos e Notariado do

Namibe, aos 19 de Janeiro de 2015. — A ajudante principal,

ilegivel. , , ;

Escritura publica de constituigao desociedade

Aos 19 de Janeiro de 2015, nesta cidade eno Cartério
Notarial da Loja dos Registos do Namibe, a cargo da Nisia

Nahomi Chipita Tavares Manuel, Notaria-Adjunta do refe-

rido Cartério, perante mim Maria Teresinha da Silva,

Ajudante Principal, compareceram comooutorgantes:

Primeiro: — Kelson Stoney Diu Alberto, solteiro, menor,

natural do Lubango, Provincia da Huila, titular do Bilhete

de Identidade n.° 004934774HA042, emitido pelo Arquivo..

de Identificagao Central de Luanda, aos 19 de Novembro

de 2010, residente na Provincia da Huila, Municipio do

Lubango,Bairro Lalula, casa sem numero;

Segundo: — Narciso Medel Dungula Tchivandaula,

solteiro, menor, natural do Quipungo, Provincia da Huila,

titular do Bilhete de Identidade n.° 006805069HAOI4, emi-

tido pelo Arquivo de Identificagao Central de Luanda, aos 9

de Julho de 2014, residente na Provincia da Huila, Municipio

do Lubango, Bairro Comandante Nzaji, casa sem numero;
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Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibigdo dos

referidos documentos. .

E poreles foi dito:

Que pela presente escritura constituem entre si uma

_sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi-

tada, denominada «Organizagdes Narcitoney, Limitada»,

com sede no Municipio do Lubango, Provincia daHuila,

com capital social de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por duas quotas iguaisno valor nominal de

Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per-

tencentes aos sécios Kelson Stoney Diu Alberto e Narciso

Medel Dungula Tchivandaula, correspondente a 50% do

capital a cada umdestes, perfazendo integralmente 100%

do‘capital social;

-"Que a sociedade tem por objecto ‘social 0 previsto

no artigo 3.° do seu estatuto e reger-se-d pelos artigos

constantes do mesmoestatuto, que é um documento com-

plementar elaborado nos termos do n.° 2do artigo 55.° da ©
Lei da Simplificacgo e Modernizac4o dos Registos Predial,

Comercial e Servi¢o Notarial, que fica a fazer parte inte-

grante desta escritura, cujo contetdo, eles outorgantes,

- declaram ter pleno conhecimento pelo.quefica dispensada .

a sua leitura, sendo os sdcios Kelson Stoney Diu Alberto,.

‘menor, sera representado pelo seu pai, Pedro Kiala Teca

Alberto, e Narciso Medel .Dungula Tchivandaula, menor,

sera representado pela sua mae, Adélia de Jesus Naula, nos |

termosfextuados noartigo 130.° do Codigo de Familia..

Assim 0 outorgaram.

Arquivo:-

a) Documento complementar aque atras se faz alusaio; .

5) Certificado. de admissibilidade, emitido pelo

Ficheiro Central de Denominagées Sociais, em

- Luanda, aos 23 de Outubro de 2014,

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos. mesmos

explicado oseu contetido, bem comoa adverténcia da obri-

’ gatoriedade do’ registo deste acto, no prazo de90 dias.

Contaconferidaeregistadasobon.°0012471112240/2015.

A Ajudante de Notario, Maria Teresinha da Silva.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
ORGANIZACOESNARCITONEY, LIMITADA

— ARTIGOL?
A sociedade adopta a denominac4o de «Organizagées

Narcitoney, Limitada», com sede no Lubango, Municipio do

Lubango, Provincia da Huila, podendoabrirfiliais, agéncias,

sucursais ou quajquer outra forma de representagao, dentro

do territorio nacional, onde e quando convier aos5 negocios

da sociedade.

ARTIGO 2°
E constituida por tempo indeterminado, mas juridica-

mente a sua existéncia conta-se a partir de hoje.

— +s sexu VA REPUBLICA

ARTIGO3.°

O seu objecto social é a construciocivil e obras publicas,

prestagdo de servicos, turismo e hotelaria, industria, explo-

racdo agro-pecuaria, gestéo de projectos, fiscalizacao de

obras, exploragdo turistica, consultoria juridicae financeira,

servicos de higiene e limpeza, fornecimento de medica.

- mentos, material escolar, hospitalar e similares, plantacaoe

tratamento de relva de estadios e outros recintos, comercja- *

lizagdo de pescado e seus derivados, transitarios, venda de

combustiveis e seus derivados, comércio geral a grosso e

a retalho, gestéo de empreendimentos,explora¢ao mineir,

rent-a-car, camionagem, transportes de cargas e passagei-

_ Tos, educac4o e ensino, creche e jardim infantil, marketing

e publicidade, telecomunicagédes, venda de viaturase seus

acessorios, importagéo e exportacao, formagao profissio

nal, representaco comercial, mediagao de seguro, podendo

dedicar-se a qualquer outro ramo de comeércio ouindistria,

desde que seja acordado pelos sécios e permitido porlei.

ARTIGO 4.°

O seucapital social é de Kz: 100.000,00 (com mil kwan-

‘zas), integralmente realizado em dinheiro, representadoe

dividido por duas quotas iguais no valor de Kz: 50.000,00

(cinquenta mil kwanzas), pertencentes respectivamente aos

‘sdcios, Kelson Stoney Diu Alero e Narciso Medel Dungula

Sa
- ‘

: ARTIGO 5.°

A cessio de quotas entre os sécios é livre, mas quando

feita a estranhos fica dependente do consentimentoda socie-

' dade, 4 qual é sempre reservado o direito de preferéncia,

deferido aossdcios se aquela dele nZo quiser fazeruso.

; . ARTIGO 6°

1. A geréncia da sociedade, em todosos actose contra-

" tos, bem como a sua representac&o, em juizo e fora dele,

activa e passivamente, sera exercida pelo sdécio Matondo

Mvidi, que desde ja fica nomeado gerente com dispensa de

. cauc&o, sendonecessario uma assinatura do representante

dos sécios para obrigar validamente a sociedade.

I. O sécio-gerente na sua auséncia ou impediniento

podera no todo ou em parte delegar os seus poderes de

geréncia a qualquer um dossécios e na incapacidadedes-

tes a pessoas estranhas 4 sociedade, devendo para efeito .

outorgar 0 necessario instrumento juridico. -.

2, Fica expressamente proibido aos sdcios obrigar a

sociedade em actos e contratos estranhos aos negocios

sociais, tais como letras de favor, fiangas abonagoes ou

documentos Semelhantes. a

. ARTIGO 72 ,
A sociedade nunca se dissolvera por morte ouinterdi-

go de qualquer um des sécios, devendo continuar a sua

existéncia juridica com os sdcios sobrevivos ou Capazes €

os herdeiros do-sdcio falecido ou interdito, devendo estes -

nomear um que a todos represente, enquanto a quota se man-

tiver indivisa.  4
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ARTIGO 8.° f

As Assembleias Gerais, quando a lei nao prescrever

outras formalidades, seréio convocadas por meio de cartas .

registadas e dirigidas aos sdcios com pelo menos 15 dias de

antecedéncia. Se porventura qualquer um dos sociosestiver

ausente da sede social, a convocacdo devera ser feita com

dilacdo suficiente para permitir a sua comparéncia..

ARTIGO 9.°
Os anossociais sero civis e em cada anosocialfar-se-a.

um balang¢o que devera estar encerrado e datado reportada-

menteatéao dia 31 de Dezembro do anoa que disserrespeito.

ARTIGO10.°

Os lucros liquidos que serfo apurados em cada balanco,

depois de deduzida qualquer percentagem para 0 fundo de

reserva legal que for criado em Assembleia Geral, serio

divididos pelos sécios na propor¢o das suas entradas, e de

igual forma suportadosos prejuizos quando os houver.

_ ARTIGO 11? L

Sem prejuizo da resolugao amigavel, quaisquer questées

emergentes e atinentes ao presente contrato, estipulam o

Foro do Juizo da Comarca do Namibe, com expressa renun-

cia a qualqueroutro.

ARTIGO 12.°

No omisso regularao as disposigdes da Lei n.° 1/04,

de 13 de Fevereiro, e demais disposigGes aplicaveis vigentes

€a vigorar no Pais. ;

, (15-2711-L01)

 

Famovut Grupo,-Limitada

’ Certidio composta de trés folhas, que esta conforme o

original e foi extraido de folhas 26 a 28, do livro de notas

para escrituras diversas n.° 216-C deste Cartério.

Cartério Notarial da Comarca da Huila, no Lubango,
aos 26 deJaneiro de 2015. — O notario, ilegivel.

Escritura de constituig¢ao de sociedade em 26 de Janeiro

de 2015.

No dia 26 de Janeiro de20! 5, nesta Cidade do Lubango e-

Cartério Notarial da Comarca da Huila, a meu cargo,perante

mim, Luis Tavares Monteiro de Carvalho, Licenciado em

Direito, Notario do referido Cartério, compareceram como

_outorgantes: :

Primeiro: — Victor José Martinho Sapalo, Contribuinte

Fiscal n.° 10085313!IHA0359, soltetro, maior, natural da

Chibia, Provincia da Huila, residente no Bairro Joaquim

Capango, Lubango,titular do Bilhete de Identidade

In.000853131HA035, emitido pelo Arquivo de Identificacgao

‘Nacional, aos 24 de Fevereiro de 2003;

_ Segundo: -~- Valeriano Anténio Sacuenda, Contribuinte

Fiscal _n.° 100839323HA0355, solteiro, maior, natural de

Caluquembe,Provincia da Huila, residente no Bairro Comercial,

Lubango,titular do Bilhete de Identidade n.° 000839323HA035
4

—
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emitido pelo Arquivodde Identificac&o Nacional, aos18de Marco

de 2013; ,
Terceiro: — Teresa Ngueve Machimba Jodo, Contribuinte

Fiscal n.° 102477416NE0316, solteira, maior, natural doNamibe,

_ provincia do mesmo nome, residente no Bairro Comercial,

Lubango,titular do Bilhete de Identidade n.° 002477416NE031 >

emitido pelo ‘Arquivo de Identificaco Nacional, aos 29 de

Dezembro de 2011; :

Quarto: — Oscar Bernardo Chiwana, Contribuinte Fiscal

n.° 100374769HA03 17, solteiro, maior, natural de Quipungo,

‘Provincia da Huila, residente no Bairro Sede do Municipio da

Chibia, titular do Bilhete de Identidade n.° 000374769HA031,

emitido pelo Arquivo de Identificagao Nacional, aos 20 de

Setembro de 2006 e presentemente nesta Cidade do Lubango;

Quinto: ——Filomena Guilhermina Mule Gaspar,

Contribuinte Fiscal n.° 001582715HA033, casado sob o

regime de comunhdo de adquiridos com o Amilton de Jesus

Mulato Gaspar, natural de Quicombo, Quipungo,Provincia _

da Huila, residente no Bairro Capato, Quipungo,titular do

Bilhete de Identidade n.° 001582715HA033, emitido pelo

Arquivo de Identificagao Nacional, aos 6 de Abril de 2010e

presentemente nesta Cidade do Lubango;

. Sexto:— Adelaide da Conceicao Tchiwana, Contribuinte

Fiscal n° 105503972HA0406, solteira, maior, natural do
Lubango, Provincia da Huila, residente no Bairro Catutula,

Lubango,titular do Bilhete de Identidade n.°005503972HA040,

emitido pelo Arquivo de Identificagdéo Nacional, aos 19 de

.Marco de 2013, e presentemente nesta Cidade do Lubango; - . .

Sétimo: — Ovidio Miguel Mundila Sapalo, Contribuinte

Fiscal n.° 100427283HA034, solteiro, maior, natural do-

Lubango,Provincia da Huila, residente no Bairro Bula Matady,

titular do Bilhete de Identidade n.° 001427283HA034, emi-

tido pelo Arquivo de Identificag&o Nacional, aos 6 de Julho -

de 2012; .

 Oitavo: -— Manuel Castro Daniel, Contribuinte Fiscal

n.° 100000004319083, casado sob o regime de comunhdo

de adquiridos com Rosa Maria dos Santos Daniel, natural de

Quilengues, Provincia da Huila, residente no Bairro Viana2,

Luanda, titular do Bilhete de Identidade n.° 003416499HA033,

emitido pelo Arquivo de Identificagao Nacional, aos 10 de

Outubro de 2008, e presentemente nesta Cidade do Lubango;

Verifiquei e certifico a identidade dos outorgantes em

face dos seus mencionados documentos pessoais, do que

doufé.

E poreles outorgantes foi dito:

. Que encontrando-se em pleno acordo decidiram consti-

tuir e efectivamente pela presente escritura constituem entre

si uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada,

que sera regida pelas clausulas e condicdes constantes da

articulacao seguinte:

1°

A sociedade adopta a denominagdo de «Famovut Grupo,

Limitada» e tera a sua sede no Municipio de Quipungo,

+  
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'

Bairro MavindaIl, podendo abrirfiliais, sucursais ou qual-

quer outra forma de representacao, dentro do territ6rio

nacional angolanoouno estrangeiro, ondee* quando convier

_ aos negocios da sociedade.

20

E constituida por tempo indeterminado, mas juridica-

mente a sua existéncia conta-se a partir de hoje.

3.°

Oseu objecto social é a construcaocivil e obras publicas,

prestacdo de servigos, hotelaria e turismo, comércio geral,

_ industria, venda de medicamentos a grosso, consultoria,

agro-pecuaria, formacao profissional, exploragdo mineira,

transportes publicos, rent-a-Car, camionagem, agéncia de

viagens, promocao de eventos infantis, venda de viaturas e -

seus acess6rios, saneamento basico, terraplanagem, recau--

chutagem, oficina, concessionaria de combustiveis e seus.

derivados,jardim infantil, educagao e ensino, seguranga pri-

vada, importacdo e exportagdo, podendo ainda dedicar-se a

qualquer outro ramo de comércio ou industria, desde que

seja acordado pelos socios e permitidoporlei.

4° , 4

O seucapital social é da quantia de Kz: 100.000;00 (cem

mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, repre-

sentado e dividido em oito quotas da seguinte maneira: oito

quotas iguais no valor nominal de Kz: 12.500,00 (doze mil

> kwanzas) cada uma e uma pertencentes aos sdcios, Fespec-

tivamente. ‘

so o
A. cessdo de quotas entre os sécios é livre, mas quando ©

feita a estranhosfica dependente do consentimento da socie-

dade, a qual é sempre reservado o direito de preferéncia,

uso.

6

. sdécios na proporcdo das suas quotas. Na mesma proporcao

deferido aos outros sécios se aquela dele n&o quiser fazer -

A geréncia e a administracdo da sociedade, em todos

OS seus actos e contratos, bem comoa sua representacio,

em juizo e fora dele, activa e passivamente, serao exerci-

_, das pelos sécios, a serem nomeados em Assembleia Geral,

que desde ja ficam nomeadosgerentes com dispensa de cau-

¢40, sendo necessarias cinco assinaturas de qualquer um dos

sdcios para obrigar validamente'a sociedade.

1. Os s6cios-gerentes, nas suas auséncias ou impedimen-

tos, poderao no todo ou em parte delegar os seus poderes

de geréncia aos outros sécios ou em pessoas estranhas a

sociedade, devendopara 0 efeito outorgar 0 necessrio ins-

trumento de mandato.

2. Fica expressamente proibido aa geréncia obrigar a

sociedade em actos e contratos estranhos aos negécios

sociais, tails como letras de favor, fiangas abona¢des ou

documentos semelhantes.

-existéncia juridica com os sécios sobrevivos ou capazes ¢

os herdeiros do sécio-falecido ou interdito, devendo estes

_outras formalidades, serio convocadas por meio decartas

‘de antecedéncia. Se por ventura qualquer um dos sécios

far-se-d um balanco que devera estar encerrado e datado

disserrespeito.

~ -- ase DA REPUBLICA \

1 7 Qo

A sociedade nunca se dissolvera por morte ‘ouinterdi-
gdo de qualquer um dos sdécios, devendo continuara sua

nomearem um que a todos represente, enquanto a quota se

mantiver indivisa.

8.° |

As Assembleias .Gerais, quando a lei nao prescrever

registadas e dirigidas aos sécios com pelo menostrinta dias

estiver ausente da sede social, a convocacdo deveraser feita

com dilacdo suficiente para permitir a sua comparéncia.

9.°

- Os anos sociais.serao os civis e em cada anosocial

reportadamente até ao dia 31 de Dezembro do ano a que

10.°

Oslucros liquidosque serao apurados em cada balanco,

depois de deduzida a percentagem de 5% para o fundo de

reserva legal e outras percentagensque forem criadas em

Assembleia Geral, 0 ‘remanescentesera dividido pelos

serao suportados os prejuizos quandoos houver:

11.°

Para resolverem todasas questdes emergentese atinentes

ao presente contrato, estipulam o Foro do Juizo da Comarca

da Huila, com expressa renuincia a1 qualquer outro.

12.°

No omisso regulardo as disposigdes da Lei nw 1/04,

de 13 de Fevereiro, ¢ demais disposigoes aplicaveis vigentes

ea vigorar no Pais.

. Assim o disseram e outorgaram.

Instrui ao acto certificado de admissibilidade passado

pelo Ficheiro Central de Denominacées Sociais,em Luanda,

aos 16 de Dezembro de 2014 e arquivo neste Cartério.

' Foi lida em voz alta e clara a presente escritura, expli-

cado o seu contetido e efeitos, na presenca dos outorgantes,

OS quais assinam comigo Notario. .

- Adverti aos outorgantes que deverfo proceder ao

registo do presente acto na Conservatdéria competente no

prazo de 90dias.

(15-2713-L01) 
~—
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The Queen’s and King’s, Limitada

Certidao composta deduas folhas, que esta conforme °

original e foi extraida de folhas 29 a 30, do livro de notas

para escrituras diversas n.° 1/2014, deste Cartério.

Cartério Notarial da Loja dos Registos e Notariado do

Namibe, aos 12 de Dezembro de 2014. — A ajudante prin-.

cipal, ilegivel.

Escritura publica de constituigao de sociedade.

Aos 12 de Dezembro de 2014, nesta cidade e no Cartério

Notarial da Loja dos Registos do Namibe, a cargo de Nisia

Nahomi Chipita Tavares Manuel, Notaria-Adjunta do refe-

tido Cartério, perante mim Maria Teresinha da Silva,

. Ajudante Principal, compareceram como outorgantes:

Primeiro:— Maida Eunidce Sequeira Nobrega, solteira,

maior, natural do Lubango, Provincia da Huila,titular do

Bilhete de Identidade n.° 002179837HA038, emitido pelo

Arquivo de Identificac¢ao Central de Luanda, aos 30 de Maio

_ de 2013, residente habitualmente na Provincia de Luanda,

Municipio de Viana, ComplexodaPolicia, casa sem nimero;

Segundo: — Numayra Patricia Nobrega de Sousa Brito,

solteira, menor, natural do Lubango, Provincia do Huila,

titular do Bilhete de Identidade n.° 00536031 SHA049, emi-

tido pelo Arquivo de Identificagao Central de Luanda, aos 7

de Dezembro de 2011, residente habitualmente na Provincia

de Luanda, Bairro Luanda-Sul, casa sem nimero;.

Terceiro: -- Rayka Sofia Nébrega Pires Ferreira, sol-
teira, menor, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,

titular do Bilhete de Identidade n.° 006765 138LA041, emi-

tido pelo Arquivo de Identificagao Central de Luanda, aos 18

de Junho de 2014, residente habitualmente na Provincia da

Huila, Municipio do Lubango, Bairro Dr. Antonio Agostinho

Neto, casa sem ntimero;

Quarto: — Vanessa Alexandra Nobrega Brito, solteira, ,

menor, natural do Lubango, Provincia da Huila, titular do

Bilhete de Identidade n.° 005360605HA046, emitido pelo

Arquivo de Identificagaio Central de Luanda, aos 12 de

Dezembro de 2011, residente habitualmente na Provincia de ~

Luanda, Bairro Viana, casa sem numero;

Quinto: — Joel Octavio Ndbrega Pires Ferreira, sol-

teiro, menor, natural da Comunada I!ha do Cabo, Municipio

da Ingombota, Provincia.de Luanda, titular do Boletim de

‘Nascimento n.° 8358/2009, emitido pela 7.* Conservatéria
do Registo Civil de Luanda, aos 7 de Outubro de 2009;

' Sexto: — Anténio Octavio Nobrega Pires Ferreira, so!-

teiro, menor, natural do Lubango, Provincia da Huila, titular

do Boletim de Nascimento n.° 70893/2014, emitido pela

Conservatoria dos Registos da Comarca da Huila, aos 28 de

’ Novembro de 2014.

‘Verifiquei a identidade dos outorgantespela exibigdo dos

_ teferidos documentos.
Eporeles foi dito: So ~

Que pela presente escritura constituem entre si uma

-sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi-

.tada, denominada «The Queen’s and King’s, Limitada»,

4093

com sede no Municipio do Lubango, Provincia da Huila,

com 0 capital social de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por seis quotas, sendo uma no valor nominal! de

Kz: 50.000,00 (cinquerita mil kwanzas), pertencente a sécia

Maida Eunidce Sequeira Nébrega, correspondente a 50% do

capital e outras cinco quotas todas iguais no valor nominal

de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencentes aos sdcios

Numayra Patricia Nobrega de Sousa Brito, Rayka Sofia

, Nobrega Pires Ferreira, Vanessa Alexandra Nobrega Brito,

Joel Octavio Nébrega Pires Ferreira, e Antonio Octavio

Nobrega Pires Ferreira, correspondente a 10% do capital a ..

* cada um destes, perfazencio integralmente 100% do capital

social.

Que a sociedade tem por objecto social o previsto

no artigo 3.° do seu estatuto e reger-se-4 pelos artigos .

‘ constantes do mesmoestatuto, que € um documento com-

plementar elaborado nos termos do n.° 2 do artigo-.55.° da

Lei da Simplificag&o e Modernizagdo dos Registos Predial,

Comercial e Servigo Notarial, que fica a fazer parte inte- -

grante desta escritura, cujo contetido, eles outorgantes, —

declaram ter pleno conhecimento, pelo que fica dispensada

a sua leitura, sendo Maida Eunidce Sequeira Noébrega, mae ~

dos sdécios menores, representa-los-4 nos termos textuados

no artigo. 138.° do Codigo de Familia. |

Assim 0 outorgaram.

Arquivo:

‘ a) Documento complementar a que atras se faz alu-

siio; ,

b). Certificado de admissibilidade _emitido pelo

Ficheiro Central de Denominacées Sociais, em

Luanda, aos 16 de Outubro de 2014.

Esta escritura- foi lida’ aos outorgantes e aos mesmos

explicado 0 seu contetido, bem como a adverténcia da obri- .

gatoriedadedo registo deste acto, no prazo de 90 dias.

Liquidado neste acto o imposto de selo no montante de

Kz: 2.000,00.

A Ajudante de Notario, Maria Terezinha da Silva,

ESTATUTO DA SOCIEDADE
“THE QUEEN’S AND KING’S, LIMITADA

ARTIGO 1° ;

A sociedade adopta a denominagao de «The Queen’s and

King’s, Limitada», com sede no Lubango, Bairro Patrice

Lumumba, Municipio do Lubango, Provincia da Huila,

podendoabrirfiliais, agéncias, sucursais ou qualquer outra

forma de representacdo,dentro do territério nacional, ondee -

quando convier aos negécios da sociedade.

ARTIGO 2°

E constituida por tempo indeterminado, mas juridica-

mente a sua existéncia conta-se a partir de hoje.
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ARTIGO 3.°

O seu objecto social é a construgfo civil e obras publi-

cas, prestacdo de servicos, hotelaria e turismo, industria,

- exploracdo agro-pecuaria, gestéode projectos, consultoria,

livraria, fiscalizacio de obras, exploracao turistica, comer-

cializagao de pescado e seus derivados, transitarios, venda-

de combustiveis e seus derivados, comércio geral a grosso e

a retalho, gestio de empreendimentos, exploracéo mineira,

rent-a-car, camionagem, transportes de cargas e passa-

geiros, salao de beleza, boutique, venda de viaturas € seus

acessdrios, importacéo e exportacdo, telecomunicagdes,’

' formagaoprofissional, servicos de limpeza, representacdes

comerciais, mediacdo de seguro, podendo dedicar-se a qual-

quer outro ramo de comércio ou industria, desde-que seja

acordado pelos sécios e permitido por lei.

. ARTIGO 4°

O seucapital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-

’ zas), integralmente realizado em dinheiro, representado e

"» dividido por seis quotas, sendo Kz: 50.000,00 (cinquenta

mil kwanzas), pertencente a socia Maida Eunidce Sequeira

_ Nobrega, e outras quotas no valor igual de Kz: ¥0.000,00

(dez mil kwanzas), pertencentes Tespectivamente aos Socios

Numayra Patricia Nobrega de Sousa Brito, Rayka Sofia.

Nobrega Pires Ferreira, Vanessa AlexandraNobrega Brito e

~ Joel Octavio Nobrega.

ARTIGO 5.2 °
rise op ge

A cess4o de quotas entre os sécios é livre, mas quando-

feita a estranhosfica dependente do consentiménto da socie- i

dade, 4 qual é sempre reservado 0 direito de preferéncia,

deferido aos sdcios se aquela dele no quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

A geréncia da sociedade, em todos os actos e contratos,

bem comoa sua representagao, em juizo e fora dele, activa

e passivamente, sera exercida pela sécia Maida Eunidce

Sequeira Nobrega, que desdeja fica nomeada gerente com

dispensa de caugdo, sendo necessaria dyas assinaturas para

obrigar validamente a sociedade. .

_ 1°—A sécia-gerente na sua auséncia ou impedimento

podera no todo ou em parte delegar os seus poderes de

geréncia em pessoas estranhas a sociedade devendo para 0

efeito outorgar o necessdrio instrumentojuridico.

2.° — Fica expressamente proibidoaos sécios obrigar

a sociedade em actos e contratos estranhos aos negécios

 sociais, tais como letras de favor, flangas, abonacgées ou

documentos semeJhantes.

ARTIGO 7.°

A sociedade nunca se dissolvera por morte ouinterdi-

¢40 de qualquer um dos sécios, devendo continuar a sua

existéncia juridica com os s6cios sobrevivos ou capazes €

os herdeiros do sécio falecido ou interdito, devendo estes

nomear um quea todosrepresente, enquanto @ quota se man-

tiver indivisa.

~ menteaté ao dia 31 de Dezembro do ano a quedisserrespeito.

~ reserva legal que for criado em Assembleia Geral,serio .

igual forma suportados os prejuizos quandoos houver.

" 46es emergentes e atinentes ao presente contrato,estipulam ’

ea vigorar no Pais:

outorgantes: —

-—-y
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_ARTIGO 8.° i

As Assembleias Gerais, quando a lei nao prescrevef

outras formalidades, seraéo convocadas por meio decartas

registadas e dirigidas aos sécios com pelo menos quinze

dias de antecedéncia. Se porventura qualquer um dossécios

estiver ausente da sede social, a convocacao deveraserfeita

com dilacao suficiente para permitir a sua comparéncia,

. . ARTIGO 9° =

Osanos sociais serao civis e em cada anosocial far-se-d

um balanco que devera estar encerrado e datado reportada. °

__ ARTIGO 10.°

Os lucros liquidos que serio apurados em cada balango,

depois de deduzida qualquer percentagem para o fundo de

divididos pelos sécios na proporgao das suas entradas, e de

ARTIGO II? |
Sem prejuizo da resolugao amigavel, quaisquer ques-

o Foro do Jufzoda Comarca da Huila, com expressa reniin-

cia a qualqueroutro. .

, ARTIGO 12.°

No omisso regularao as disposigdes da Lei n.° 1/04,

de 13 de Fevereiro, e demais disposigdes aplicaveis vigentes

“'(15-2714-L01)
 

KLS. Dalia, Limitada

Certidao composta de 3 folhas, que esta conforme0 ori-

ginal e foi extraida de folhas 71 a 73, dolivro de notas para

escrituras diversas n.° 216-C deste Cartério.

Cartorio Notarial da Comarca da Huila, no Lubango,

aos 6 de Fevereiro de 2015. — Onotario,ilegivel.

Escritura de constituigao de sociedade em'5 de Fevereiro

de 2015.
- NodiaSdeFevereiro de 20 15, nesta Cidade do Lubangoe

Cartério Notarial da Comarca da Huila, a meu cargo,perante

mim, Luis Tavares Monteiro de Carvalho, Licenciado em

Direito, Notario do referido Cartério, compareceram como

Primeiro: — Cidiny Valdeloi Cavaco Manuel, Contribuint

Fiscal n.° 103099650HA0306, solteiro, maior, natural do

Lubango, residente no Bairro Valddia,titular do Bilhete de

Identidade n.° 003099650HA030, emitido pelo Arquivo de

Identificagéo Nacional, aos 18 de Abril de 2013;

Segundo: — \dalia da Conceig¢aéo Cavaco, Contribuinte

Fiscal n.° 103028678CE0338, solteira, maior, natural de

Ondjiva, Provincia do Cunene, residente no Bairro do

Tchioco, Lubango, titular do Bilhetede Identidade
n.° 003028678CE033, emitido peloArquivo deIdentificacao

Nacional, aos 13 de Maio de 2013, intervém no presente.

5 
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acto em seu nome e em representacdio dos seusfilhos meno-

res, nomeadamente Cleucio Duarte Cavaco,solteiro, menor,

natural do Lubango, Provincia da Huila, e Edgar Manuel

Cavaco, solteiro, menor, natural do Lubango, Provincia da

Huila, todos residentes nesta Cidade do Lubango.

‘Verifiquei e certifico a identidade dos outorgantes em

face dos seus mencionados documentos pessoais, bem como

a qualidade que intervém a segunda outorgante emface do

artigo 138.° do Cédigo da Familia, do que doufé.

E, por eles outorgantes, sendo os representadosporinter-

médio da sua representante, foi dito:

Que encontrando-se em pleno acordo decidiram consti-

tuir e efectivamente pela presente escritura constituem entre

si uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada,

que sera regida pelas clausulas e condigées constantes da

articulacdo seguinte:

1o

A sociedade adopta a denominaciio de «KLS. Dalia,

Limitada», e tera a sua sede no Lubango,Bairro do Tchioco,

podendoabrir filiais, sucursais ou qualquer outra forma de

representacao, dentro do territdrio nacional angolano ou no

estrangeiro, onde e quando convier aos negécios da socie-

dade..

. 2 °

’ E constituida por tempo indeterminado, mas juridica-

mente a sua existéncia conta-se a partir de hoje.

3° .

O seu objecto social é.a construgao civil e obras publicas,

prestagao de servicos, hotelaria e turismo, comércio geral,

industria, venda de medicamentos a grosso, consultoria, .

agro-pecuaria, formag&o profissional, exploragéo mineira,

transportes publicos, rent-a-car, camionagem, agéncia de

viagens, promocao de eventos infantis, venda de viaturas e

seus acessOrios, saneamento bésico, terraplanagem,recau-

chutagem, oficina, concessionaria-de combustiveis e seus

derivados, jardim infantil, educaco e ensino, segurangapri- «

vada, importagado e exportagdo, podendo ainda dedicar-se a

qualquer outro ramo de comércio ou industria, desde que

seja acordado pelos sécios e permitido porlei.

4°

O seu capital social é da quantia de Kz: 100.000,00 (cem

mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, repre-

.

sentado e-dividido em quatro quotas da seguinte maneira:

duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 40.000,00 (qua-

renta mil-kwanzas), pertencentes aos sdcios Cidiny Valdeloi

Cavaco Manuele Idalia da Concei¢&o Cavaco e outras duas

quotas iguais do valor de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas)

cada uma e uma pertencente aos restantes sdcios; respecti-

vamente.

5 Qo

A cessdo de quotas entre os sécios é livre, mas quando

feita a estranhosfica dependente do consentimento da socie-

dade, 4 qual é sempre reservado o direito de preferéncia,

deferido aos outros sécios se aquele dele nao quiser fazer

uso: ‘

6.°

A geréncia e a administragdo da-sociedade, em todos

0s seus actos e contratos, bem como a sua. representagdo,

em juizo e fora dele, activa e passivamente, serdo exerci-

das pelos sécios, Cidiny Valdeloi Cavaco Manuel e Idalla da

_ Concei¢Ho Cavaco, que desdeja so nomeadosgerentes com

dispensa de caucdo, sendo necessarias as duas assinaturas

para obrigar validamente a sociedade. -__

1. Os sécios-gerentes, nas suas auséncias ou impedimen-

tos, poderdo, no todo ou em parte, delegar os seus poderes de

geréncia aos outros sécios, quando estesatingirem a maio-

ridade ou em pessoas estranhas a sociedade, devendo para 0

efeito outorgar o necessario instrumento de mandato. ,

2. Fica expressamente proibido 4 geréncia obrigar a

sociedade em actos e contratos estranhos aos negocios

sociais, tals como letras de favor, fiangas, abonacgdesou -

documentos semelhantes,

7°

A sociedade nunca se dissolvera por morte ou interdi-

¢ao de qualquer um dos sécios, devendo continuar a sua

existéncia juridica com os sécios sobrevivos ou capazes .e

os herdeiros do sécio falecido ou interdito, devendo estes

nomearem um que a todos represente, enquanto a quota se

mantiver indivisa.

, 8°

As Assembleias Gerais, quando a lei nao prescrever

outras formalidades, serao convocadas por meio dé cartas

registadas e dirigidas aos sdécios com pelo menos30 dias de

antecedéncia. Se porventura qualquer um dos socios estiver

ausente da sede social, a convocagao devera ser feita com

dilacdo suficiente para permitir a sua comparéncia.

9 °

Os anos sociais serio os civis e em cada ano social

‘far-se-4 um balango que devera estar encerrado e datado

reportadamente até. ao dia 31 de Dezembro do ano a que

disser respeito.

10.°

Oslucros liquidos que serao apurados.em cada balango,

depois de deduzida a percentagem de 5% para o fundo de

reserva legal e outras percentagens que forem criadas em

Assembleia Geral, 0 remanescente sera dividido pelos

socios na proporgae das suas quotas. Na mesma propor¢ao

serao suportados os prejuizos quando os houver. _
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1H.

Para resolverem todas as questdes emergentese atinentes

ao presente contrato, estipulam o Foro do Juizo da Comarca

da Huila, com expressa remincia a qualqueroutro.

~ 12°

No omisso regularao as disposicdes da Lei n.° 1/04,

de 13 de Fevereiro, e demais disposigbes aplicaveis vigentes _

e a vigorar no Pais.

Assim o disseram e outorgaram.
_- Instrui ao acto certificado de admissibilidade pasado

pelo Ficheiro Central de Denominag6es Sociais, em Luanda

earquivo-oneste Cartorio.

Foi lida em vozalta e clara a presente escritura, expli-

‘cado o seu contetido e efeitos, na presenca dos outorgantes,

_ OS quais assinam comigo Notario.
Adverti aos outorgantes que deverao proceder 0 registo

do presente acto na Conservatoria competente no prazo de

noventa dias.

 

GROUPANI — Investiments, Limitada |

Certifico que, com inicio a folhas 50, do livro de notas

para escrituras diversas n.° 990-A, do 1.° Cartério Notarial

da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do

teor seguinte:
Escritura publica de cessio de quotas e alteracao par-

cial do pacto social da «GROUP ANI —~ Investiments,

’ Limitada».

- No dia 13 de Fevereiro-de 2015, na Cidade de Luanda

‘eno 1.° Cartorio Notarial, perante mim, Licenciado em

Direito, Amorbelo Vinevala Paulino Sitongua, seu respec- ©

tivo notario, compareceram, como outorgantes::

Primeiro: — Mohamad. Nasser, casado, sob o regime

de separacao de bens com Rabab Nasser, de nacionalidade’

Belga, titular do Passaporte n.° E110071!3, emitido pelas

autoridades competentes Belgas, em 7 de Junho de2015

e valido até 6 de Junho de 2015, com residéncia profissio-

~ nal na Estrada de Catete, quilémetrotrinta, sem numero, no

Municipio de Viana, na Provincia de Luanda, que outorga em

nomeproprio e ainda em representac4o da sociedade comer-

cial por quotas denominada «GROUP ANI — Investiments,

Limitada», com sede sita na Estrada de Catete, quilometro

trinta, sem numero, no Municipio de Viana, na Provincia

de Luanda, matriculada na Conservatéria do Registo

Comercial de Luanda, sob 0 n.° 865-05, titular do Nimero

de Identificaco Fiscal 5401 146280, com capital social de

Kz: 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil kwanzas) de que

é gerente-tinico, adiante designada apenas por «Sociedade»;

Segundo: — Nkuansambo Mavutukila Kieya Nsimba,

solteiro, maior, portador do Bilhete de Identidade

® 000037495LA038, emitido pela DNI, em !0 de Julho
de 2014, residente na Rua Bula Matadi, n.° 124, Zona I],

Bairro Nelito Soares, no Rangel, na Cidade e Provincia de
ra

Luanda;

(15-2716-L01) 7
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- Terceiro: — Fadi Aziz Barbar, ‘ casado, Titular do

Passaporte n.° 454250259, emitido pelo Departamento dos

Estados Unidos da América, em 2 de Dezembro de 2008 e

’ Titular da Autorizagao de Residéncia Numero 0001094402,

emitida pelos SME em Luanda, a 19 de Junho de 2013 e

valida até 19 de Junho de 2015, residente em Luanda, naRua

‘Ferndo M. Pinto, n.° 20, Bairro Alvalade, Distrito Urbano da

Maianga, na Cidade e Provincia de Luanda; que outorga,na

qualidade de Administrador-Unico, em nome e representa-

gado das seguintes sociedades comerciais:

a) Rio Frio, 8. A., sociedade de direito angolano,com

sede social na Rua Kwamme Nkrumah,n° 159,

no Bairro e Municipio da Maianga, na Cidade

e Provincia de Luanda, Titular do Numero de

... Identificagao Fiscal 5417139130, com capi-

_ tal social, integralmente subscrito e realizado

em. dinheiro, de Kz: 1.900.000,00, (um milhio

€ novecentos mil kwanzas), dividido e represen:

. tado pormil e novecentos ac¢Ses ao portador,

com o valor nominal de Kz: 1.000,00 (mil kwan-

zas) cada uma, matriculada na Conservatéria do

Registo Comercial de Luanda, 2.’ Secgao do

-Guiché Unico, sob 0 n.° 1.648-11/110725;
b) «Electromax, S.A.»., sociedade de direito ango-

lano, com sede na Rua Kwamme Nkrumah,

n.° 159, no Bairro e. Municipio da Maianga,na

Cidade e Provincia de Luanda,titular do Numero

"de Identificagdo Fiscal 5417132152, com o capi-

tal social, integralmente subscrito e realizado

em dinheiro, de ) Kz: 1.900.000,00 (um milhio

e novecentos mil kwanzas), dividido e repre-

‘sentado por mil e novecentos ac¢desao porta-

‘ dor, com o valor nominal de Kz: 1.000,00 (mil

. ‘kwanzas) cada uma, matriculada na Conservaté-

‘ria do Registo Comercial de Luanda, 2° Seccio

_ do Guiché Unico, sob 0 n.° 1.089-11/110523;

Verifiquei a iderttidade dos outorgantes pela exibigao

"dos seus documentos de identificac4o pessoal, as invocadas

qualidades e poderes. para a presente escritura, em face dos

:, documentos que adiante menciono e arquivo.

E pelos primeiro e segundo outorgantesfoi dito:

Que sdo os tnicos e actuais sdécios e detentores da

totalidade do capital social da sociedade «GROUP ANI —

Investiments, Limitada», com o capital social de

Kz: 430.000,00, (quatrocentos e trinta mil kwanzas),inte-

gralmentesubscrito e realizado, em dinheiro, distribuido por

duas (2) quotas, uma com o valor nominalde Kz: 408.000,00

(quatrocentos e oito mil kwanzas), detida pelo primeiro

outorgante, e outra, com o valor nominal de Kz: 22.000,00,

(vinte e dois mil kwanzas), detida pelo segundo outorgante,

conforme verifiquei em face dos documentos societarios da

acima referida sociedade, que adiante Se arquivam.  
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Pelo primeiro outorgante, foi igualmente dito:

Que, pelo presente instrumento notarial e devidamente

autorizado pela sociedade, conforme resulta da deliberacao

dos sécios, aprovada, por unanimidade dos votos correspon-

dentes a totalidade do capital social, em reuniao da respectiva

Assembleia Geral,

os seguintes actos:

a) Divide a sua quota, com o valor nominal ..

de Kz: 408.000,00 (quatrocentos e oito mil

kwanzas), em duas (2) novas quotas:

Uma(1) quota no valor nominal de Kz: 236.500,00

'  (duzentose trinta e seis mil e quinhentos kwan-

zas);
Uma (1) quota no valor nominal de Kz: 171.500,00.

(cento e setenta eum mil e quinhentos kwan- —

Zas).
b) Cedea sua quota, com o valor nominal de

Kz: 236.500,00 (duzentos e trinta e seis mil e

quinhentos kwanzas), representativa de 55% do

capital social da sociedade, a favor da sociedade

«Rio Frio, S.A.», representada pelo terceiro

outorgante, que a compra e adquire para sua

representada, por prego equivalente ao respec-

tivo valor nominal, montante este que o cedente

ja recebeu e do qual da integral quitagao;

¢) Cede ‘a sua quota, com o valor nominal de Kz:

171.500,00, (cento e setenta e um mil e quinhen-

tos kwanzas), a favor da sociedade «Electromax,

S.A.» representada pelo terceiro outorgante, que

a compra e adquire para sua representada, por

prego equivalente ao respectivo valor nominal,

montante este que o cedente ja recebeu e do qual

da integral quitagao.

’ Pelo segundo outorgante, foi também dito:

Que, pelo presente instrumento notarial e igualmente

autorizado pela sociedade, conformeresulta da deliberacao

dos sécios, aprovada, por unanimidade dos votos correspon-

‘dentes a totalidade docapitalsocial, em reunido da respectiva

Assembleia Geral, realizada em 5 de Fevereiro de 2015,

cuja fotocopia autenticada da acta adiante se arquiva, cede

a sua quota, com o valor nominal de Kz: 22.000,00, (vinte

edois mil kwanzas), do capital social da sociedade a favor

da sociedade «Electromax, S.A.», representadapelo terceiro

Outorgante, que a compra e adquire para sua representada, --

por prego equivalente ao respectivo valor nominal, montante,

este que 0 cedente j4 recebeu e do qual da integral quitacao;

Mais disseram os primeiro e segundo outorgantes: Que

todas as quotas s4o cedidas integralmente realizadas e livres

de quaisquer énus, encargos, compromissos ou responsabili-

dades, bem comode quaisquer limitagdes, seja qual fora sua

Natureza ou origem, que possam prejudicar, limitar ou impe-

dir 0 exercicio de todosos direitos a elas inerentes ou a sua

livre disponibilidade, incluindo quaisquer eventuais direitos

realizada em 5 de Fevereiro de 2015, -

' cuja fotocopia autenticada da acta adiante se arquiva, pratica

4097

de opsiio ou de preferéncia, dos sécios, da sociedade ou de

terceiros;

Queas presentes cessdes abrangem todosos direitos e |

obrigages inerentes as quotas, incluindo, nomeadamente,

lucros vencidos, nao distribuidos e vincendos a presente

data, bem como, todos os direitos de crédito de que os

primeiro_e segundo outorgantes sejam titulares perante a

sociedade em virtude daquelas quotas;

Disseram ainda os primeiro e segundo outorgantes:

Que, em consequéncia das cessdes, ora operadas se

apartam definitivamente da sociedade, nada mais tendo a

reclamar e deixando de nela ter qualquer interferéncia ou —

responsabilidade;

Disse, porfim, o primeiro.outorgante:

‘Que renuncia a geréncia que vem exercendo na socie-

dade; . -

- Que n&o témrelativamente a sociedade-quaisquer cré-

ditos ou direitos a reclamarpelo exercicio de tal cargo de

gerente, pelo que, consequentemente, a desonera de quais-_

quer responsabilidades.

Pelo terceiro outorgante, na invocada qualidade de

representante legal das sociedades «Rio Frio, Ss. A» e

«Electromax, S. A.», foi dito: :

Queaceita as respectivas cessGes, nos termos acima exa-

rados, incluindo o prego.

Que aceita, em nome e em representagao das sociedades

por si representadas, as suas entradas para esta sociedade,

com as quotas dos valores nominais acima referidos, que

subscreveram, bem como, associarem-se nos termos e con-

dicdes do pacto social vigente, que declara conhecer;

Pelo terceiro outorgante,na invocada qualidade de repre-

sentante legal da sociedade «Electromax, S.A.», foi ainda

dito:

Que por estarem integralmente liberadas e nao lhes

corresponderem direitos e obrigagdes diversos, a sua repre-

sentada, «Electromax, S.A.», unifica as suas duas quotas que,

‘desde agora, Ihe pertencem, numa s6 quota, valor nominal

de Kz: 193.500,00 (cento e noventa e trés mil e quinhen-

tos kwanzas) representativa de quarenta e cinco por cento

(45%) do capital social da sociede.

Mais disse 0 terceiro outorgante, na invocada qualidade

~ de representante legal das sociedades «Rio Frio, S. A.» e

«Electromax, S.A.>: +

Quepelo presente instrumento e em execucio do deli-

berado na Assembleia Geral de 5 de Fevereiro de 2015,

constante de acta avulsa, procede a alteracdo do artigo 4.°

dosestatutos da sociedade, disposigao esta que passa ater a

redaccao seguinte:
 

_ARTIGO 4°

-O capital social é¢ de Kz: 430.000,00 (quatro-

centos e trinta mil kwanzas), totalmente subscrito

e realizado em dinheiro, e encontra-se dividido e

representado por duas quotas, sendo uma quota,

com 0 valor nominal de Kz: 236.500,00 (duzentos

——
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e trinta e seis mil e quinhentos kwanzas), perten-

cente a sdcia «Rio Frio, S. A.», e outra quota com o

valor nominal de Kz: 193.500,00 (cento,e noventa e
trés mil e quinhentos kwanzas), pertencente a sdocia .

«Electromax, S$. A»

Disse, por ultimo, o terceiro outorgante, na invocada °

_ qualidade de representante legal das sociedades «Rio Frio,

. , S.A» e«Electromax,S.Ao: |

"Que se mantém validas todas as clausulas, nuimerose ali-

neas dosestatutos da sociedade nnaoalterados pela presente.

escritura., ,

Assim 0 disseram e outorgaram.Feita por minuta.

Instruem este acto:

a) Certidao comercial da Sociedade, emitida pela.

_ Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,

all deAbrilde 2013; . if,
. b) Certido comercial,da «Rio Frio, $. A.», emi-

tida pela 2.2 Seccdo do Guiché Unico da Con-.

servatoria do Registo Comercial de Luanda,

a 4 de Novembro de 2014; .

c) Certidio comercial da «Electromax, S.-A.»,

emitida pela 2." Seccfo do Guiché Unico:

da Conservatoria do Registo Comercial de

Luanda, a 4 de Novembro de 2014;

d) Copia certificada da Assembleia Geral da socie-

dade de 5 de Fevereiro de 2015;

e) Copia certificada da Assembleia Geral da «Rio

Frio, S. A.», de 3 de Fevereiro de 201 5;

fp Copia certificada da Assembleia Geral da «Electro: 7 ,

. max, S. A.« de 3 de Fevereiro de 2015.

Napresen¢a simultanea dos outorgantes fiz, em vozalta,

a leitura desta escritura e a explicac4o do seu contetido, com”

" a adverténcia da obrigatoriedade de ser requerido oregisto

deste acto no prazo de noventa dias, a contar da presente

data, apos o que passam a assinar, comigo, Notario. .

Esta conforme

E certidao quefiz extrair e vai conforme ooriginal.

 1.° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda,

aos 13 de Fevereiro de 2015. —A Ajudante, Luzia Maria J.

Quiteque Zamba. (15-2724-L01)

 

Grupo Silva Cardoso (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de AJmeida Gomes, Licenciada

em Direito, Conservadora de 3.* Classe da Conservatoria do

Registo Comercial de Luanda, 2." Secg4o do Guiché Unieo

da Empresa — Anifil.

" Satisfazendo ao que me foi requerido em peticdo apre-

sentada sob 0 n.° 6, do livro-diario de 12 de Fevereiro do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Alberto Patrick da Silva Cardoso, solteiro,

' maior, residente ém Luanda, Distrito Urbano e Bairro da

Ingombota, Rua Cirilo da C. Silva, Casa n.° 9, constituiu

- do respectivoregisto.

DIARIO DA REPUBLICA

uma sociedade unipessoal ‘por quotas denominada «Grupo

Silva Cardoso (SU), Limitada», registada sob 0 n° 163-15,

. que se regera nos termos constantes dos artigos seguintes,

' Esta conforme.

-Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,

2 Secco do Guiché Unico da Empresa — Anifil, Luanda,

12 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,ilegivel.

— ESTATUTOS DA SOCIEDADE
GRUPOSILVA CARDOSO(SU), LIMITADA

ARTIGO1°
(Denominacao e¢ sede)

A sociedade adopta a denominagao de «Grupo Silva

‘Cardoso (SU), Limitada», com sede social na Provincia

‘de Luanda, Municipio. de Luanda, Distrito Urbano da

Ingombota, Bairro da Ingombota, Rua Cirilo da Conceigao

Silva, Prédio n.° 23, r/c, s/n.°, podendo transferi-la livre-

mente para qualqueroutro local do territério nacional, bem

comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras formas de

representacdo dentro e fora do Pais.

 ARTIGO 2°
_ (Duragio)

. Asua duracao é por tempo indeterminado,contando-seo

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

‘
ARTIGO3.°

; (Objecto) a

A sociedade tem como objecto social o comérciogerala
grosso e a retalho, presta¢4o de servicos, informatica, teleco-

municacédes, publicidade, construg4o civil e obras publicas,

exploragao mineira e florestal, comercializacdo de telefo-

‘nes e seus acessérios, reparacdo de veiculos automdveis,

exploracdo de bombas de combustiveis e estacdo deservico,

comercializagdode medicamentos, material cirlirgico, gas-
tavel e hospitalar, produtos quimicos e farmacéuticos,centro

-médico,clinica, perfumaria, saléo de cabeleireiro, agéncia de

viagens, promogao e mediacdo imobiliaria, relagdes publi-
cas, representacdes comerciais e industriais, vendade gas de
cozinha, desporto e recreac4o, video clube, discoteca,reali-

_ Zagdes de actividades culturais e desportivas, manutencao

de espagos verdes, seguranga de bens patrimoniais, colé-

gio, creche, educacaoe cultura, escola de conducdo,ensino,

saneamento basico, jardinagem, limpeza, desinfestagao,

fabricagado e venda de gelo, cyber café, electricidade, impor-

~ tagdo e exportac4o, podendo ainda dedicar-se a qualquer

outro ramo do comércio ou industria em que © sdécio--Unico

_acorde e seja permitido porlei. :

ARTIGO 4°
(Capital) —

- O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, representado | (uma)

quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-

zas), pertencente ao sdcio-tnico Alberto Patrick da Silva

Cardoso.

- 
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“ARTIGO 5.°
(Cess&o de quotas) .

A cessdo da quota implica a saida do sécio cedente ou a

_ transformagao da mesma em sociedade pluripessoal. '

ARTIGO 6°
(Geréncia)-

1. A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-
t “’

vamente, incumbem ao sécio-inico Alberto Patrick da Silva -

Cardoso, bastando a sua assinatura para obrigar validamente

a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos .

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais’

comoletras de favor, fianca, abonacdes ou actos semelhantes.

3. O sécio-tinico podera nomear pessoa estranhaaa socie-

* dade para assumir as fun¢desde geréncia.

, ARTIGO 7.°
. (Decisdes)

As decisdes do sécio-tinico de naturezaigualas delibera-

. gdes da Assembleia Geral deverdo ser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8° °
(Dissolugao)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-

mento do sécio-tinico, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 9°
(Liquidagio)

A liquidagao da sociedadefar-se-a nos termos da Lei das _

Sociedades Comerciais.

— ARTIGO 10°
Co (Balangos) |

Os anos sociais serdo os civis e os balan¢gos serao

dados em 31 de Dezembro de cada |ano, devendoencerrar

a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 11°
{Omisso)

No omisso regularfo as deliberagGes sociais, as disposi-

gdes da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho ainda as disposigdesda
‘Lei das Sociedades Comerciais, 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-2725-L03)
 

-Grandes. Moagens de Angola — GMA,Limitada

Certifico que, por escritura de 12 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 3, do livro de notas para escri-

.turas diversas n.° 19-B, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa — Anifil, a cargo do Notario, Lucio

Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim,

Eduardo Sapalo,Notario-Adjunto do referido Cartério, foi

constituida entre: —

Primeiro: — Sonia Margarida Baido Aratijo, casada

com Jorge Manuel Alves Marques, sob 0 regime de sepa-

ragao de bens, natural de Lisboa, residente habitualmente

em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, ao Bairro Nelito

’ Soares, Rua Antonio F. Castilho, Casa n.° 83, que outorga
neste acto como mandataria da «Indesco, Limitada», socie-

dade comercial com-sede em Luanda, no Distrito Urbano do

Sambizanga, Bairro Miramar, Rua Cristiano dos Santos,'n.° 5,

1.° andar, Sala 3;

Segundo: — Angela Maria de Carvalho Feijo da Silva
Lemos, casada com Joao Carlos da Silva Lemos, sob o regime
de comunhao de adquiridos, natural do Distrito Urbano da
Ingombota, Provincia de Luanda, ondereside habitualmente,

no Edificio Torre Ambiente, Apartamento n.° 18, que outorga

neste acto como mandataria da sociedade «HAMISTER, S. A.»,

com sede em Luanda, no Municipio de Belas, Bairro Talatona, .

Condominio Caji, Zona Residencial, | (ZR1);

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos:

artigos seguintes.
Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa— Anifil,

em Luanda, 12 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, i/egi-

vel. , 4
ey ‘

PACTO SOCIAL
GRANDES MOAGENS DE ANGOLA

— GMA, LIMITADA

CAPITULO |
- Denominagao, Sede e Objecto social

. ARTIGO 1°
(Tipo ¢ denominacio)

A sociedade é de natureza comercial de responsabili-

dade limitada, sendo constituida sob a forma de sociedade

comercial por quotas e adopta a denominagado de «Grandes

Moagens de Angola — GMA,Limitada», abreviadamente

designada por «GMA,Limitada». SO auf

* ARTIGO 2°

. (Sede social)

. 1. A’sede social é a Provincia e Municipio de Luanda,

Distrito Urbano. da Ingombota, Bairro “Cruzeiro, Rua _

Marechal BrosTito, n.° 35/37, Edificio ESCOM,Piso 6-A,

podendoser transferida para qualquer ponto da Provincia

de Luanda nos termos.e limites Prescritos |nas disposi¢ées

legais.

2. AAssembleia Geral poderd criar, transferir ou encerrar
sucursais, agéncias, delegacdes ou quaisquer outras formas

de representacdo da sociedade no Pais ou no estrangeiro.

ARTIGO 3°
(Objecto social)

_1. A sociedade tem por objecto a exploracao de moagei- .

ras de farinha de trigo e ragdes, venda e transforma¢ao de

cereais, farinhas e produtos derivados, produgao de farinhas
4

*
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alimentares, producdo e moagem de sémola, comercio geral,

" ‘armazenagem, servigos de logistica, transporte e carga;

prestacao de servicos, incluindo todo o tipo de assessoria

e consultoria a quaisquer entidades, bem como, o-exercicio

de quaisquer outras actividades acessérias que se revelem

- necessdrias 4 prossecucao do seu objecto social, incluindo.a

importacdo e exportacdo.° .

, 2. E permitido a socledade adquirir e alienar livremente

participagdes da prépria sociedade e de sociedades cujo

objecto seja igual ou diferente do seu, podendoinclusiva-

mente fundir-se. :

CAPITULO IJ
Capital Social e Quotas —

ARTIGO 4°
{Capital social)

1. O capital social, integralmente realizado em dinheiro,

é€ de Kz: 30.000.000,00 (trinta milhées de kwanzas), repre-

- sentado por2 (duas) quotas distribuidas da seguinte forma:

a) Uma no valor nominal de Kz: 15.300.000,00.

(quinze milhées e trezentos mil kwanzas),

representativa de 51% (cinquenta e um_por

_cento) do capital social, pertencente 4 sociedade-

* «INDESCO,Limitada», e

5) Outra, no valor nominal de Kz: 14.700.000,00

(catorze milhdes e* setecentos mil kwanzas),-

representativa de 49% (quarenta e nove por

cento), do capital social, pertencente a sociedade

«HAMISTER,S. A.».

2. E permitido aos sécios fazer suprimentos a sociedade,. ~

OS quais vencerdo juros, ou nao; de harmonia com o que for

deliberado em Assembleia Geral e serio reembolsados nos

termos e condi¢des deliberadas em assembleia, ou nafalta

de deliberagdo, nos termos previstosnno artigo 269.° da Lei

das Sociedades Comerciais.

3. Poderao ser exigidas prestacSes suplementares de

capital desde que haja acordoentreos sdcios as quais serao

realizadas na propor¢do das respectivas quotas e nao pode-

" ro exceder o respectivo montante.

ARTIGO 5.°

(Cessao de quotas)

1. A cessAo de quotas total ou parcial é livre entre sdcios.

2. A cesséo de quotas a estranhos depende do consen-

timento prévio da Sociedade, aprovado pelo sécio nao

transmitente ou, caso haja mais do que um socio, por unani-

midade dos votos das Sécios no transmitentes.

3. Sempre que um sécio pretenda transmitir, seja a que

titulo for, a terceiros estranhos a sociedade,a totalidade ou

umaparte das quotas detidas por cada um delesna sociedade,

bem como quaisquer direitos de incorpora¢do € subscri-

cao delas emergentes, deverd dar preferéncia ao sdcio nado

transmitente, sem prejuizo de outros acordos que os sdcios

tenham entresi.

DIARIO DA REPUBLICA

ARTIGO 6°
(Amortizagao de quotas)

‘1. A sociedade pode amortizar qualquer quota, sempre
que se verifique algum ou alguns dos seguintes factos:

a) Por acordo com respectivotitular;

b) Quando a quota seja objecto de penhora, arresto,

arrolamento ou qualquer outra forma deapreen-

siio ou venda judicial, ou ainda quandoseverif-

- que a iminéncia destas situacdes;
c) Quando haja violagéo de qualquerartigo do cop-

, trato social, nomeadamente do artigo 5.°;

~ @) Quandoo titular da quota lesar poractos ou omis-

sdes, oS interesses da sociedade nomeadamente

- 0 crédito ou a reputag¢do da mesmaperante o

* ptiblico, os fornecedores ou a Banca;

e) Quando por divércio, separag&o de pessoase bens

ou s6 de bens, a quota n&oficar a pertencer total

mente aotitular;

. f) Porinterdic&o, inabilitagao, insolvéncia, alec

ou dissolugao do titular;

g) Em caso defalecimentodo titular das quotas.: ’

2. A sociedade pode, em alternativa 4 amortizacao da

.quota, adquiri-la ou fazé-la adquirir por sécio outerceiro.

3. O valor da amortizacao da quota ssera 0 que resultar da.

aplicacdo de critérios legais.

CAPITULO HI

Orgios Sociais

ARTIGO 7°
(Geréncia conjunta)

1. A administragao da sociedade e a sua representagao

em juizo e fora dele, sao exercidas por 2 (dois) gerenteselei-

- tos em Assembleia Geral.

2. AAssembieia Geral aprova as condi¢des de remunera-

¢4o dos gerentes e a dispensa de prestagdo de caucao.

3. A geréncia da sociedade poderd constituir procurado-

res para a pratica de actos determinados em representagio

da mesma.

4, Para obrigar a sociedade é necessaria a assinatura con-

junta ‘de ambos os gerentes ou do procurador da sociedade

‘nos termos expressosno respectivo mandato.

i ARTIGO 8. |
; (Assembicia Geral) |

As Assembleias Gerais, quando a lei nao exigeoutras

formalidades s4o convocadasporcartas dirigidas aossdcios,

enviadas por meio que permita comprovar a sua recepcao,

com quinze dias de antecedéncia para os domicilios constan-

tes dos registos da sociedade.

> * CAPITULO IV
Aplicacgdode Resultados

ARTIGO 9°
(Distribuicdo de tucros de exercicie)

1, Os lucros liquidos do exercicio serao destinados a
reserva legal e outras reservas, conforme deliberacao da 
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Assembleia. Geral e o remanescente sera distribuido pelos

sdcios, também conformefor deliberado.

2. A geréncia da sociedade, com a devida autorizagao dos

s6cios, pode, no decurso de um exercicio, deliberar adianta-

mentos sobre lucros a determinadossécios.

CAPITULO V
Dissolugao e Liquida¢ao

ARTIGO 102°
_ (Dissolugdo da sociedade)

. L.A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.

_ 2. Os termos de liquidacgdo e partilha serao deliberados

pelos sdcios.

CAPITULO VI
Disposigées Finais e Transitérias

* ARTIGO 11°
(Omisso) *

Em tudo que for omisso regularao as disposigdes da Lei

das Sociedades Comerciais, Lei n.° 1/04 de 13 de Fevereiro,

e demais legisla¢ao aplicavel.

ARTIGO 12.°
(Disposi¢ao transitéria)

4 A sociedade obriga-se a assumir as despesas de publi-
cages e registos de sociedade, de compra de automéveis e

de valores ou bens mobiliarios ou imobilidrios e de aqui-

sigéo de equipamento e despesas de manutengao do gird ~

comercial efectuadas pela geréncia até ao registo définitivo.

2. A gerénciafica desde ja, ao abrigo do disposto nas ali-

neas b) e c) do n.° 2 do artigo 223.° da Lei das Sociedades
’ Comerciais,-autorizada a levantar a totalidade do capital

social depositado com finalidade expressa de:

a) Suportar as despesas com.a constituicao da socie-

dade, designadamente o pagamento de emolu-

mentosnotariais e despesas com registo.

5) Serem (re)iniciados de imediato os negocios

sociais.

3. A geréncia fica desde ja autorizada a proceder a com- °

pra, promessa de compra, promessa de -venda, venda ou

oneragdo de moveis, equipamentos e imdéveis de/para a

sociedade. . . be

"4. So nomeadosgerentes, iniciando fungdes de imediato:

Amarildo Délcio de Carvalho Viegas; Wissam Ali Nesr.

(15-2726-L03)

 

Stay Focus, Limitada
y

Certifico que, porescritura de 12 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas7, dolivro de notas paraesctituras :

diversas n.° 19-B, do Cartério Notarial do Guiché Unico da
Empresa — Anifil, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, Domingos

Catenda, 1.° Ajudante do Notario no referido Cartério, foi

 constituida entre:

’ Kinshasa, Reptiblica Democratica do Congo,

Primeiro: — Sindika Dokolo, casada, com Isabel José

dos. Santos, sob o regime de separacdo de bens, natural de
residente

habitualmente em Luanda, Distrito Urbano da Samba,

Condominio Morro Bento, Rua do Cuango, Lote 43, Zona 3;

Segundo: — Fidel Kiluanje Assis Aratjo, casado com

Esmeralda Bento dos Santos Sousa Aratijo, sob o regime de
comunhao de adquiridos, natural da Ingombota, Provincia

de Luanda, residente habitualmente em Luanda, no Distrito

Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Golf Il, Projecto Nova

Vida, Rua 40, Casa n.° 307, Zona 20;

Uma sociedade comercial por ‘quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes,
Esta conforme. _

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa — Anifil,
em Luanda, 12 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,ilegivel.

-” ESTATUTOS DA SOCIEDADE.
STAY FOCUS, LIMITADA

. TITULO I
Tipo, Denominagao, Sede Social e Objecto Social

ARTIGO1 _
(Tipo, denominacio e sedesocia})-

1. A sociedade adopta o tipo de sociedade por quotas e a
denominacao social de «Stay Focus, Limitada». .

2. A sede da sociedade é em Luanda, Municipio de Belas,

Bairro de Talatona, Condominio Alpha, Edificio 1, Piso I.

3. A geréncia («Geréncia») podera, mediante delibera-
¢do, procedera alteragado da sede da sociedade para qualquer
outro local do territorio nacional, assim como criar e/ou

encerrar sucursais, agéncias, delegagdes ou outras formas de

. representacao, emAngola. A abertura ou encerramento de
sucursais, agéncias, delegacdes, escritérios de representaciio
ou outras formas de representagdo fora de Angola requer
sempre a deliberagdo prévia dos sdécios.

ARTIGO 2°
(Objecto social)

!. A sociedade tem por objecto o comércio geral e, em
particular, a prestacao de servicos, nomeadamente na drea

" da consultoria. %

2. Mediante deliberagao da Assembleia Geral, a socie-

dade podera subscrever ou adquirir participacdes sociais em
sociedades de responsabilidade ilimitada, reguladas porleis
especiais ou com um objecto diferente do seu, assim como

fazer parte de agrupamentos de empresas.

TITULO tl .
Capital Social e Prestacées Suplementares

ARTIGO 3°
i (Capitalsocial)

1. O capital social da sociedade é de Kz: 100.000,00 (cem
mil kwanzas), correspondente a USD 1.000 (mil dolares dos
Estados Unidos), integralmente realizado em dinheiro, e

correspondente 4 soma de 2 (duas) quotas
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_a) Uma quota com o valor nominal de Kz: 90.000,00

(noventa mil kwanzas), correspondente. a USD 900

(novecentos délares dos Estados Unidos), perten-

cente ao sécio Sindika Dokolo; e

b) Umaquota com o valor nominal de Kz: 10.000,00

(dez mil kwanzas), correspondente a USD 100

(cem délares dos Estados Unidos), pertencente

ao socio Fidel Kiluange Assis Araujo.

2. Os aumentosdecapital social, em resultado de novas’

entradas, em dinheiro ou em espécie, ou por incorporacao de -

reservas, tem de ser deliberados emAssembleia Geral por

maioria de 3/4 (trés quartos) dos votos§ representatives do

capital social.

3. Os sécios poderaoexercero seu direito de preferéncia,

nos aumentosdecapital social em dinheiro, no prazo de 30

(trinta) dias a contar da data da respectiva deliberacao-ou,

em alternativa, da comunicago aos sécios que naoestive-

ram presentes ou representados nareuniao da Assembleia -

Geral em que o mesmofoi deliberado.

4. Os sécios poderdo ceder entre si, sem nevessidade de

consentimento da sociedade, os direitos de preferéncia nos

aumentos de capital social em dinheiro que vvenham a ser

deliberados. |.

TITULOIII

 Cessio e Amortizacao de Quotase Exclusao deSocio

ARTIGO4o
(Cessao de quotas)

1. Nao depende do consentimento da sociedade, a ces--

sao de quotas,total ou parcial, gratuita ou Onerosa, entre os -

sdcios.:

2. A cessdo de quotas aterceiros depende de consenti- .

mento da Sociedade, gozandoosrestantes sdcios de direito

de preferéncia na transmiss&o de quotas.

3. O sécio que pretenda ceder a(s) sua(s) quota(s) («Sécio

Cedente») deve notificar aos restantes sdcios e a sociedade ~

a sua intengdo de transmitir a totalidade ou parte da sua par- ~

ticipagado social, devendo essa notificagao ser acompanhada

de toda a informacao relativa’ a cessio, designadamente 0 -

preco e a forma de pagamento,casosetrate de uma cessio

onerosa, assim comoa identidade do cessionario.

4, A sociedade dispde de um prazo de 60 (sessenta) ®

dias, a contar da data de recepcdo da notificagdo prevista,

no artigo 4.°/3, para se pronunciar sobre o, pedido de con-

sentimento para a realizac4o da cessao. Caso a sociedade

" consinta na transmissao,esta sera notificada pela geréncia ao

sdcio cedente e aos restantes sdcios, que poderao, querendo,

exercer 0 seu direito de preferéncia, no prazo de 10 (dez)

dias a contar da notificagao do consentimento. Exercendo

‘mais de um socio o seu direito de preferéncia, a(s) quota(s) .

a transmitirsera(a0) cedida(s) proporcionalmente aos sdcios

preferentes, em funcZo da(s) quota(s) que cada um deles

detenha na data do exercicio do‘direito de preferéncia.

>
DIARIO DA REPUBLICA -

5. O direito de preferéncia dos sécios poderaser exercido
nos mesmos.termos, caso a sociedade nao se pronuncie, no

prazo previsto no artigo 4.°/4, para conceder o seu consenti-
mento. Neste caso, o prazo de 10 (dez) dias para 0 exercicio

do direito de preferéncia conta-se a partir do ultimodia que

_a sociedade dispunhaparaprestar o consentimento.

6. Exercem, de imediato, o seu direito de preferéncia os

sOcios que, na reuniao da Assembleia Geral ondefor delibe-

rada a,recusa a0.pedido de consentimento apresentadopelo

Sdécio Cedente e a aquisi¢&o da(s) sua(s) quota(s), manifes-

tarem a vontade de adquiri-la(s). Neste: caso,a notificacio

ao Socio Cedente e aosrestantes sdcios sera efectuada,pela

geréncia, ao Sdcio Cedente e aos sdcios que nao estive-

ram presentes ou representadosna supra referida reuniao,

~ Renunciam aoexercicio do seu direito de preferéncia os

s6cios que, estando presentes ou representadosna supra refe-

rida reuniao da Assembleia Geral, nao manifestem a vontade

de adquirir a participa¢ao social que o Sécio Cedente pre-

tende transmitir.

7. Caso a sociedade dé 0 consentimento ou nao se pronun-

cie sobre o pedido de transmiss&o da participaciosolicitado

- pelo Sécio Cedente dentro do prazo previsto nestesestatutos

e os restantes sdcios no exercam o seu direito de preferén-

cia, o Sécio Cedente podera ceder a(s) sua(s) quota(s) nos

termos propostos de acordo com artigo 4.°/3. O mesmo

_ sucederdnassituacdes previstas no artigo 254.°/3, da Lei das

Sociedades Comerciais («LSC»).

8. A cessdo torna-se eficaz em relagao A sociedade logo

que lhe for comunicadaporescrito.

ARTIGO 5°
(Amortizacgao de quota)

. “1. A sociedade poderé amortizar as quotas dos sécios,

sem 0 seu:consentimento, quando ocorreremp qualquerum

dos seguintes factos:

a) A pratica por um sdcio, de factos atentatorios dos

direitos e do bom-nomeda sociedade e/ou dos

restantes-sdcios;
b) Acondenagaio do sécio em1 acgdo judicial intentada

pela sociedade;

¢) O arrolamento, penhora, arresto ou qualqueroutra
medida de apreensao, judicial ou administrativa

da(s) quota(s) de um socio ou, ainda, a pratica
ou ocorréncia de qualquer acto que a onere ou

impega a sua livre disposi¢4o; a

, d) O incumprimento, por qualquer um dos sécios, do

previsto no artigo 4.°;

'é) A partilha, judicial ou extrajudicial, do patriménio

do sécio, que determine a adjudicacdodatotali-

dade ou parte da(s) suas(s) quota(s) a quem nao

seja socio;
J) A faléncia (incluindo o inicio de umaaccao com

_ Vista ao’ decretamento da faléncia do sécio),
insolvéncia, dissolugo, morte, incapacidade
permanente, inabilitagao e/ou interdi¢ao do
socio.

4
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2. A amortizac4o da quota sera decidida mediante deli-

beragao da Assembleia Geral, a realizar no prazo de 60

(sessenta) dias a contar da data em que qualquer gerente

tomou conhecimento da ocorréncia de algum dos factos pre-

vistos no artigo 5.°/1, tornandoa deliberacao de amortizacao

eficaz a partir da data da sua notificacao ao sécio visado.

3. Salvo deliberacao ou disposi¢do legal imperativa em

sentido contrario, a contrapartida da amortizagao da quota

sera: ,
. a) O seu valor nominal, nos casos previstos nas ali-

neas a), b) e d) do artigo 5.71;

5) Ovalor que resultar do ultimo balanco aprovado,

tendo em conta as reservas e os demais fundos

existentes na sociedade, nos restantes casos.

_ 4. A quota amortizada passara a constar do balango da

sociedade, podendoos sécios deliberar, posteriormente, que

sejam criadas uma ou mais quotas, em vez da quota amorti-

’ gada, as quais serao transmitidas a terceiros e/ou aos sdcios.

5. O acto de amortizac&o nao prejudica o direito do

sécio, titular da quota amortizada, aos lucros ja distribuidos

‘e ao reembolso das quantias prestadas a sociedade,a titulo

de prestagdes suplementares e/ou suprimentos, sendo que, a

data do seu reembolso, é aquela que resultar do-contrato de

suprimentoou da deliberagao da Assembleia Geral, prevista

no artigo 235.° da LSC, no caso das prestagdes suplgmen-

tares. :

ARTIGO 6° —
. (Exclusio de sdcio)

1. Um sécio sera excluido da sociedade noscasos pre-

vistos na LSC ou quando adoptar um comportamento

considerado desleal ou gravemente perturbador do funcio-

namento desta. Considera-se que um socio adoptoueste tipo

de comportamento quando:

a} Nao comparega ou nado se faca representar, de

formainjustificada, em 3 (trés) reunides, suces-

sivas e regularmente convocadas, da Assem-

bleia Geral, em que a ordem detrabalhos preveja

assuntos cuja aprovacdo exija uma maioria qua-

lificada e a sua presenga seja indispensavel para

que este orgao possa validamente deliberar; e b)

© sécio onerar a sua quota em violagao do dis-

posto no artigo 7.°

2. A exclusdo do sdcio produz efeitos decorridos 30 -

(trinta) dias sobre a data da comunica¢ao ao sécioexcluido

da respectiva deliberacao.

ARTIGO 7.°
(Onus ¢ encargos)

1. Os sécios no constituirao, nem autorizardio que sejam

constituidos, quaisquer onus, penhorou outro encargo sobre

as suas quotas, salvo se autorizados pela sociedade, mediante

deliberac¢&o undnime da Assembleia Geral.

2, O° sécio que pretenda constituir quaisquer snus, :

penhor ou outros encargos sobre. a sua quota, deve notifi-

car 4 sociedade, por carta registada, dos respectivos termos

“

no 4103

e condigées, incluindo informagao detathada da transac¢ao

subjacente.

' 3. A reunigo da Assembleia Geral sera ‘convocada no

prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da recepco darefe-

rida carta registada.

TITULO IV
' OrgaosSociais

CAPITULO I
- Geréncia, Forma de Obrigar e Poderes da Geréncia

4

- ARTIGO 8°
(Geréncia) !

1. A geréncia é exercida por | (um) ou mais gerentes,

designadosnestes estatutos ou eleitos pela Assembleia Geral

para mandatos renovaveis de 2 (dois) anos. oe

2. A geréncia deverda reunir-se, ordinariamente, com uma

periodicidade semestral. Extraordinariamente, a geréncia

reunir-se-4 sempre que, por razdes de urgéncia, estiver em

" causa 0 interesse da sociedade.

3. A geréncia reunir-se-4 na sede da Sociedade ou, por

acordo de todos:os gerentes, em qualquer outro local.

4. As deliberagées da geréncia deverao constar de acta,

que devera ser assinada pelos gerentes presentes ou devida-

mente representados.

5. Os gerentes também poderao aprovar deliberagdes

unanimesporescrito.

6. Os gerentes nomeadosterdo, ou nao,direito 4a remune-_

tacéo conforme o que for deliberado pela Assembleia Geral.

ARTIGO 9°
(Poderes da geréncia)°

Para além da pratica de actos especialmente previstos

noutros artigos destes estatutos e na LSC, é da competén-

cia da geréncia a pratica de todos aqueles actos que sejam

necessarios e convenientes a realiza¢ao do objecto social da

sociedade desde que nao sejam da competéncia dos sdcios

nos termosdo artigo 272.° da LSC.

ARTIGO 10.2
(Forma de obrigar)

1A sociedade obriga-se: .

a) Pela assinatura de | (um) gerente, sempre que a.

geréncia for constituida por apenas um membro;

_b) Em caso de geréncia plural, pelas assinaturas con-

, juntas de 2 (dois) gerentes ou de um gerente e de

‘um procurador da sociedade, nos termos dares-

pectiva procura¢do; ou

c) Pela assinatura de 1 (um) procurador, no ambito

dos poderes que lhe tenham sido conferidos por

‘procura¢ao.

2. E vedado aos gerentes €aos procuradores da socie-

dadepraticarem actos ou celebrarem contratos estranhosao

objecto social desta, nomeadamente prestarem qualquertipo

de garantias.

5 : . 0
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_ CAPITULO.
._ Assembleia Geral 3?

ARTIGO 11°

(Assemblcia Geral) _

-«* +" J. A Assembleia Geral retine-se, pelo menos, uma vez »

_ porano, nos primeiros 3 (trés) meses depois de findo o exer-

cicio do ano anterior, e extraordinariamente, sempre que '

tal se mostre necessario. As reunides terao lugar da sede da

‘ sociedade,salvo quando todosos sdcios acordarem na esco-

iha de outro local. ;

_ 2. As reunides, ordinarias ou extraordindrias, da

Assembleia Geral serao convocadas porescrito, por qualquer

~ sécio, com uma antecedéncia minimade 30 (trinta)dias.

3. Os sdcios podem fazer-se representar por qualquer

. pessoa designada para o efeito, mediante apresentacHo por.

esta de umacarta do sdcio em causa, dirigida ao Presidente

da Assembleia Geral, da qual conste a sua identificagao, a

duragao e 0 ambito dos poderes conferidos.

-4, As deliberagdes dos sdcios para asquais a lei € os esta-

tutos ndo exijam uma maioria qualificada serio adoptadas

por maioria dos votos emitidos.

TITULO V
Disposigdes Diversas

ARTIGO12.°
(Aplicagdo dosresultados do exercicio) -

1. O exercicio anual da sociedade corresponde ao ano

civil.

2. O relatério anual-de gestao e as contas de cada exer-

cicio deverdo ser submetidos a aprovagao da Assembleia -

_ _ Geral nos3 (trés) meses seguintes aofinal de cada exercicio.

3. Os'lucros de exercicid da sociedade deverdo ter a

| seguinte aplicacdo:

a) Umaparte, correspondente a percentagem legal-

mente exigida, devera ser afecta a constituicdo e -

root reintegracdo do fundode reservalegal;

b) O remanescente poderd, consoante a deliberacdo.

dos sdcios em Assembleia Geral, ser destinado,

na totalidade ou em parte, a outras reservas e/ou

ao pagamento de dividendos.

ARTIGO 13.°
(Lei aplicavel)-

No omisso regularao as deliberacdes sociais, a LSC e -

demaislegislag4oaplicavel.

ARTIGO 14° ‘4
' ; (Disposigées transitérias)

1. Por forma permitir 4 sociedadeiniciar, de imediato, a

sua actividade,é, desde ja, nomeado gerente 00 sécio Sindika

Dokolo.

das contas bancdrias da sociedade para dar inicio a respec-

tiva actividade nomeadamente para pagar as’ despesas de

constituicdo e outras despesas de instala¢do.

; (15-2727-L03)

Unico da Empresa — Anifil, a cargo do Notario, Licio

_ de adquiridos, natural de Malanje; Provincia com o mesmo

© 92D;

-. social na Provincia e Municipio de Luanda, Distrito Urbano

‘ e Bairro da Ingombota, Rua Rainha Jinga, Prédio n.° 1479-D,

2. O gerente fica autorizado a Jevantar quaisquer fundos —

>
DIARIO DA REPUBLICA

CENTENO MARQUES& FILHOS— Comércio
Geral, Prestacgao de Servicos, Importacio

- e¢ Exportacdo, Limitada

Certifico que, por escritura de 12 de Fevereiro de 2015, |

lavrada com inicio a folhas 11, do livro de notas para eseri-

turas diversas n.° 19-B, do Cartério Notarial do Guiché

Alberto Piresda Costa, Licenciado em Direito, perante mim,

Eduardo Sapalo, Notario-Adjunto do referido Cartério, foi

constituida entre::

Primeiro: — Etelvina Marques Centeno Rosado, casada

com José Luis de Jesus Rosado, sob o regime de comunhio

nome, residente habitualmente em Luanda, no Distrito

Urbano e Bairro da Ingombota, Rua Rainha Ginga,n.°.14?,

" Segundo: —- Acilio Roméo do Nascimento Afonso,

casado com Jurema Gomes Francisco Afonso, sob o regime

de comunhio de adquiridos, natural do Distrito Urbano do

Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, onderesidehabitual-

mente, no Bairro Neves Bendinha, Rua Teixeira de Sousa,

casa s/n.°; -

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes.

Esta conforme. ;

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa —Anifil,

em Luanda, 13 de Fevereiro de-2015. — O ajudante, ilegi-

vel,

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
~ CENTENO MARQUES& FILHOS — COMERCIO
GERAL; PRESTACAO DE SERVICOS, IMPORTACAO

E EXPORTACAO, LIMITADA

ARTIGO 1.2

(Denominagao e sede)

A sociedade adopta a denominagdo de «CENTENO

MARQUES & FILHOS ~~ Comércio Geral, Prestacao de

Servicos, Importacdo e Exportacdo, Limitada», com sede

podendotransferi-la livremente para qualqueroutrolocaldo

territério nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, ageén-

cias ou outras formas de representagado dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°;

(Duracao)

A sua duracao é por tempo indeterminado, contando-se 0
inicio da sua actividade para todosos efeitos,a partir da data
da celebracdo daescritura.  a
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ARTIGO 3.°
(Objecto)

: A sociedade tem como objecto social o comércio geral

‘a grosso e a retalho, prestacao de servico, industria, agri-

cultura e pecudria, pesca,hotelaria e turismo, informatica,

telecomunicacgdes, publicidade, exploragdo mineira e flo-

restal, construgdo civil e obras publicas, projectos de obras, —

fiscalizagao de obras, contabilidade e auditoria, transportes,

agente de viaturas novas e usadas, reparacdo de veiculos

automéveis, concessionaria de material e pecas separadas

- de transportes, fabrica¢do de blocos e vigotas, comercializa-

- gio de combustivel e lubrificante, exploragao de bombas de

combustivel estag&o de servigo, comercializagao de medica-

mentos, material cirurgico, gastavel, e hospitalar, produtos

quimicos e farmacéuticos, centro médico, clinica, perfu-

maria, plastificagao de documentos, venda de material de

escritorio e escolar, decoragées,serigrafia, panificacdo e pas-

telaria, geladaria, boutique,saldo de cabeleireiro, agéncia de

viagens, gestao, promo¢ao e medicao imobiliaria, relagées

publicas, representacdes comerciais e industriais, venda de

gas de cozinha, video clube, discoteca, meios industriais,

tealizagdes de actividades culturais e desportivas, manu-

ten¢do de espagos verdes, seguranca de bens patrimoniais,

escola de condug4o, ensino geral, saneamento basico, jardi-

nagem, limpeza, desinfestagao, fabricaco e venda de gelo,

cyber café, importagdo e exportac&o, podendo ainda dedi-

car-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria em

que os sécios acordem e seja permitidoporlei.

ARTIGO4®
(Capital)

I. O capital social é de Kz: 200.000,00 (duzentos mil

kwanzas), integramente realizado em dinheiro, dividido

e representado por duas (2) quotas, sendo uma (1) quota

no valor nominal de Kz: 180.000,00 (cento e oitenta mil

' kwanzas), equivalente a 90% (noventa por cento) do capi-

tal social, pertencente a sdcia Etelvina Marques Centeno

Rosado,e a outra quota no valor nominal de Kz: 20.000,00,

(vinte mil kwanzas), pertencente ao sécio, Acitio Romao do

Nascimento Afonso, equivalente a 10% (dez por cento) do

capital social, respectivamente.

2. O capital social podera ser aumentado pordetermina:

¢40 dos sécios, em proporg4o das suas quotas, ou na forma

comoos sécios acordarem:

ARTIGO 5°
(Cessiio de quotas)

A cesséo de quotas a estranhos depende do consenti-

mento da sociedade, a qual é sempre reservado 0 direito de

preferéncia, deferido aos sdcios se a Sociedade dele nao qui-

ser fazer uso.

ARTIGO 6°
(Amortizagao de quotas)

’ A sociedade reserva o direito de amortizar as quotas

quandosobreela recaia arresto, penhora ou providéncia cau-

telar podendoesta transferi-la para qualquer herdeiro.

_sociedade.

“ARTIGO7.° -
(Geréncia)

. |. Ageréncia e a administragdo da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo ¢ fora dele, activa e passiva-

mente, incumbem aos sécios, que ficam desde j4 nomeados

gerentes com’ dispensa de caugdo, sendo necessdrias as

- assinatusas de ambos os sécios para obrigar validamente a

2. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negociossociais da sociedade,tais —

como, letras de favor, fianga, abonagées ou actos seme-_

Ihantes.

3. Os sécios-gerentes poderaodelegar mesmo a pessoas

estranhas 4 sociedade, parte dos seus poderes de geréncia,

conferindo para efeito o respectivomandato. ;

ARTIGO 8.°
‘ ; (Assembleia)

‘Il, As Assembleias Gerais serio convocadas por sim-

ples cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos

quinze(15) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao pres-

creva formalidades especiais de comunica¢gao. Se qualquer

dos sécios estiver ausente da sedé social a comunicacdo

devera ser feita com tempo suffciente para que possa com-

parecer. ~ -

2. As deliberagdes da Assembleia Geral, deverao ser

registadas em acta por ela assinadas e mantidas em livros: -

de actas, ou documentos avulsos se néo haverem meiosela-

borados.

. “ ARTIGO 9°
(Divisio de lucros)

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzidos a per-

centagem para fundos ow destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

¢4o0 das suas quotas e em igual propor¢ao_ serdo suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 10.°

(Dissolu¢ao)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-

o sobrevivo eherdeiros ou representantes do sécio falecido

ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre-

sente, enquanto a quota se mantiver indivisa. ,

ARTIGO 11°
(Liquidagao)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios e nos

demais usos legais, todos os sécios serdo liquidatarios e a

‘ liquidacaoe partilha realizar-se-A como acordarem. Na falta

de acordo, e se algum deles o pretender, sera 0 activo social

licitado em bloco com obrigacéo do pagamento do passivo

e adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer, em igual-

‘dade de condicées.

' mento de qualquer sécio, continuando a sua existéncia com —
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ARTIGO12°
__ (Preferéncia na amortiza¢io)

~ Asociedade reserva-se 0 direito de amortizara quota de

qualquer sécio, quandosobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

, ARTIGO 13.°
(Foro competente)

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualquer outro.

ARTIGO 14.°

a - (Balangos)

~ Os anos sociais serio os civis e os balangos serio

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar -

a3 de Janeiro imediato.

ARTIGO 15.°
(Omisso)

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo- -

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e a'Lei n.° 19/12
de I'l de Junho e demaislegislagdes aplicaveis.

ARTIGO 16!
Y (Disposic¢ao transitéria)

A sociedade assume desde ja as obrigagdes décorrentes

de negdciosjuridicos celebrados em seu nome,pela geréncia

bem comoaquisicao de qualquer direito da sociedade antes

e depois do registo definitivo do contrato social, sem pre-

"juizo de qualquer outro aplicavel legalmente.

- (15-2729.L03)
 

Emelen, Limitada

Certifico que, por escritura de 12 de. Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio afolhas 9, do livro de notas paraescri-

turas diversas n.° 19-B, do. Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa — Anifil, a cargo do Notério, Lucio
Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim,

Eduardo Sapalo, Notario-Adjunto do referido Cartério, foi

constituida entre: Elton Johon da Silva Leitao Ribeiro, sol-

teiro, maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,

residente habitualmente no Distrito Urbano do Rangel,

Bairro Vila Alice, Rua Fernando Pessoa, n.° 75, Zona 11,

aos 27 de Marco de 2012, que outorga neste acto porsi indi-

vidualmente e como representante legal de sua filha menor,

Ellen Rosa Dias Leito Ribeiro, de1 ano de idade, natural -
do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, e consigo convi-

vente;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes. .

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa—Anifil,

em Luanda, !3 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegi-

vel, ‘ ’ .

DIARIO DA REPUBLICA

_ESTATUTOS DASOCIEDADE
EMELEN, LIMITADA

. ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominasdo de «Emelen,
Limitada», com. sede social na Provincia e Municipio de
‘Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairto Cassenda, Rua 3,
Prédio 3, 1.° andar, podendo transferi-la livremente para
qualquer outro local doterritério nacional, bem comoabrir
filiais, sucursais, agéncias ou outrasformas de representagag

dentro e fora do Pais.

ARTIGO2.°

Asua duragao é por tempo indeterminado, contando-se.Oo.

inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais,a partir

da data da celebragado da presente escritura.

' ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral

a grosso e a-retalho, prestagao de servi¢os, hotelaria e

turismo e similares, industria, agro-pecuaria, pesca, infor-

matica, telecomunicacdes, publicidade, construgaocivil e

obras ptiblicas, exploracdo mineira e florestal, comerciali-

zacdo de telefones e seus acessdrios, transporte maritima,

camionagem, agente despachantee transitarios, cabotagem,-

_rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas

e€ seus acessorios, reparac¢ao de veiculos automoveis, con-

cessionaria de material e pecas separadas detransporte,

fabricaco de blocos e vigotas, comercializagao de combus-

tiveis e lubrificantes, exploraco de bombas de combustiveis

e estacio de servico, comercializagao de medicamentos,

‘ material citurgico, gastavel e hospitalares, produtos qui-

micos e farmacéuticos, centro médico, clinica, perfumaria,

plastificac&o de. documentos,‘ venda de material de escri-

torio e escolar, decorac6es, serigrafia, padaria, geladaria,

pastelaria, boutique, representacdes, impressées, saléo de

cabeleireiro, agéncia de viagens, promogao e mediagio

imobiliaria, relagdes publicas, representagdes comerciais e

industriais, venda de. gas de cozinha, desporto e recreagao,

video clube, discoteca, realizacdes de actividades culturais

e desportivas, manuten¢ao de espacos verdes, seguranga

de bens patrimoniais, colégio, creche, educagaoe cultura,

escola de conducdo, ensino, saneamentobasico,jardinagem,

limpeza, desinfestac4o, fabricagdo e venda de gelo, cyber

café, electricidade, importagdo.e exportagao, podendoainda

dedicar-se.a qualquer outro ramo do comércio ou indistria

em queos sécios acordem seja permitidoporlei.

— aRTIGO 42
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-
tado por 2 (duas) quotas, sendo | (uma) quota no valor
nominal de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), perten-
cente ao sécio Elton Johon da Silva Leit&o Ribeiro e outra
quota no valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwan-
zas), pertencente a sdcia Ellen Rosa Dias Leitao Ribeiro,
respectivamente.
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ARTIGO 5.°

.A cessio de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, 4 qual €sempre reservado0 direito

de preferéncia, deferido aos socios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6°

LA geréncia e administragao da sociedade,.em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e. passi-

vamente, incumbem ao sécio Elton Johon daSilva Leitaéo

Ribeiro, que fica desde ja nomeado gerente, bastando a sua

assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negociossociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga,abonagdes ou actos seme-.

ihantes. .

; ARTIGO 7°
. A Assembleia Geral sera convocada por simples car-

‘tas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos

30 (trinta): dias de antecedéncia, isto quando a lei nao

prescreva formalidades especiais de comunicacao. Se

qualquer dos sdécios estiver ausente da sede social, a

comunicacdo devera ser feita com tempo suficiente para

que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

_ + Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundosou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na‘ propor-

¢%o das suas quotas, e em igual propor¢ao serao suportadas

as perdas se as houver. ‘.

ARTIGO 9.°

Asociedade no se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sdécios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um quea todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e

a liquidacao e partilha verificar-se-4o0 como acordarem. Na

falta de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activo

social licitado em globo com obrigac¢ao do pagamento do

passivo e adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em

. igualdade de condigées.

‘ . ARTIGO IL

_ A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou.

providencia cautelar. ‘ my

ARTIGO 12.°

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a prépria sociedade, fica estipulado o Foro da “

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualquer

outro.
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ARTIGO 13.°

Os anos sociais serao os civis e os balangos serdo

dados em 31 de Dezembrode cada ano, devendo encerrar

a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 14°,

No omisso regulario as deliberagdes sociais, as dispo-

sigdes da Lei n.°-1/04, de 13 de Fevereiro que é.a Lei das

Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel.

- (15;2730-L03)

 

M.Filas, Limitada

a Certifico que, por escritura de 12 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 13, do livro de notas para escritu-

ras diversas n.° 19-B, do Cartério Notarial do Guiché Unico

da Empresa-Anifil, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, Domingos

Catenda, 1.° Ajudante do Notdario no referido Cartério, foi

constituida entre: Oe

Primeiro: — Nelson Miguel, solteiro, maior, natural da

Samba, Provincia de Luanda, onde reside habitualmente no -

Distrito Urbano eBairro da Samba, Rua Paulo Sexto, n.° 140,

Zona3;

Segundo: — Joaquim Pereira Caetano, casado com

Inés da Conceig&o Gaspar Diogo Caetano, sob o regime de

comunhao de adquiridos, natural-'da Maianga, Provincia de

Luanda,residente habitualmente no Distrito Urbano e Bairro

da Samba, Rua da Samba, n.° 312, Zona 33,

"Uma sociedade comercial por quotas ‘de responsabi-

lidade limitada, que se regeré nos termos constantes dos

artigos seguintes,

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa—Anifil,

em Luanda, 13 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegi-

vel, :

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
' M. FILAS, LIMITADA

ARTIGO 1°”

A sociedade adopta a denominagao de «M. Filas,

Limitada», com sede social na Provincia e Municipio de

Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro Corimba, Rua
das Cadeiras,.n.° 140, podendotransferi-la livremente para

qualqueroutro local do territério nacional, bem comoabrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representagao

dentro e fora do Pais.

: ARTIGO 2°
A sua duracao é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais, a partir

da data da celebracdo da presente escritura. -
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, - ARTIGO3.°.

A sociedade tem comoobjecto social a pintura e repa-

racéo de veiculos automéveis, concessionaria de materiale .

pecas separadas de transporte, comércio geral a grosso e a

retalho, prestacdo deservicos, hotelaria e turismo e similares,

industria, agro-pecuaria, peixaria, informatica, telecomu-.

nicacdes, publicidade, construgao civil e obras publicas,

exploracdo mineira e florestal, comercializacao de telefo-

nes e seus acessérios, transporte maritimo, camionagem,

‘ agente despachante e. transitarios, cabotagem, rent-a-car,

compra e venda’ de viaturas, novas ou usadas e seus aces-_

sdrios, fabrica¢éo de blocos e vigotas, comercializacao

de combustiveis e lubrificantes, exploragao de bombas de

combustiveis ¢ estacdo de servico, comercializacao de medi-

camentos, material ciruirgico, gastavel e hospitalar, produtos ~

' quimicos e farmacéuticos, centro médico, clinica, perfu-

maria, plastificagao de documentos, venda de material de

escritorio e escolar, decoragées, serigrafia, padaria, gelada-

ria, pastelaria, boutique, representagdes, impressées, salao

de cabeleireiro, agéncia de viagens, promo¢ao e mediacao

imobiliaria, relagdes publicas, representagdes comerciais e

" industriais, venda de gas de cozinha, desporto e recreacio,

video clube, discoteca, realizacdes de actividades culturais

'. @ desportivas, manutencdo de espacos verdes, seguranca |

de bens patrimoniais, colégio, creche, educacao e cultura,

escola de condug¢ao,ensino, saneamentobasico, jardinagem,

limpeza, desinfestacdo, fabricagao e venda de gelo, cyber '

café, electricidade, importac4oe exportac4o, podendo ainda -

dedicar-se a qualquer outro ramo do comeércio ou industria

em queos sécios acordem e seja permitido porlei. -

-ARTIGO 42 '

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 2 (duas) quotas, sendo uma quota no valor nominal .

de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente ao

“sdcio Nelson Miguel e outra quota no valor nominal de

Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente ao sécio

Joaquim Pereira Caetano, respectivamente. .

~ ARTIGO 5°

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

. AR’TiGO 6°

1. geréncia e administragdo da sociedade, em todos 0os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-

vamente, incumbem ao sécio Nelson Miguel, que fica desde

ja nomeadogerente, bastando a sug assinatura, para obrigar

validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonagdes ou actos seme-

lhantes.

=—_

DIARIO DA REPUBLICA

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral sera convocada por simplescar.

tas registadas, dirigidas aos sdécios com pelo menos
30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nio
prescreva formalidades especiais de comunicacio. Se
qualquer dos sécios estiver ausente da sede social, a
comunicagao devera ser feita com tempo suficiente para ”
que possa comparecer.

. _ ARTIGO 8°
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida.a per.

--centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na propor-
¢4o das suas quotas, e em igual proporgao serao suportadas

as, perdas se as houver. n,

5  ARTIGO 9°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuandoa sua existéncia como °

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que.a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

 ARTIGO 102 .
Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios e nos

demais casos legais, todos -os sdcios serdo liquidatarios e
a liquidagao e partilha verificar-se-2o como acordarem. Na

falta de acordo, e se algum deles o pretender, sera 0 activo

' social icitado em globo com obriga¢4o do pagamento do

passivo e adjudicado ao socio que melhorpregooferecer, em

igualdade de condigées.

ARTIGO 11°

“A sociedade reserva-se 0 direito de amortizara quota de
qualquer sécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

providénciacautelar.

ARTIGO 122
Para todas as questées emergentes do presente contrat,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quet
entre eles e a propria sociedade, fica estipulado .o Foro da
Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer outro...

ARTIGO 132.
Os anos sociais serao os civis e os balangos serio

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a 31 deMargo imediato.

ARTIGQ 14.°

No omisso regularado as deliberagGes sociais, as dispo-

sicdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

Sociedades Comerciais, e demais legisla¢do aplicavel.

(I 5-273 1-L03)

 

Bacarand, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 17, do livro de notaspara escritu-

ras diversas n.° 19-B, do Cartério Notarial do Guiché Unico

da Empresa—Anifil, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, Domingos

Catenda, 1.° Ajudante do Notario no referido Cartério, fol

constituida entre:  
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- Primeiro: — Bacari Indjai, solteiro, maior, natural de

Bissau, de nacionalidade bissau guineense, residente habi-

tualmente emLuanda, no Municipio de Viana, Bairro Viana,

Rua da Robaldina;

Segundo: — Andre BuangaTati, solteiro, maior, natural

de Cabinda, Provincia de Cabinda, residente habitualmente

em Luanda, no Municipio de Belas, Bairro Futungo, casa

s/n.°, Zona 3;

Terceiro: — Raquel Nachova Saianga Bonifacio, sol-

teira, maior, natural do Cuito, Provincia do Bié, residente

habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba

Kiaxi, BairroNeves Bendinha, Rua da Gabela, n.° 84, Zona12;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi- ;

lidade limitada, que se regeranos termos constantes dos

_artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa— Anifil,

vel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
’ BACARAND, LIMITADA __

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominacao de «Bacarand,

‘Limitada», com sede social. na Provincia de Luanda,

Municipio e Bairro de Viana, Rua da Robaldina, s/n.° (em

frente 4 Igreja Catolica), podendo transferi-la livremente

"para qualqueroutro local doterritério nacional, bem como

abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de repre-

sentagdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°

A sua durag¢ao é por tempo indeterminado, contando-“Se 0

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebracao da presente escritura.

ARTIGO 3°
Asociedade tem comoobjecto social a venda de material |

de constru¢4o, comércio geral a grosso e a retalho, presta-

go de servicos, hotelaria e turismo e similares, industria,

agro-pecuaria, pesca, informatica, telecomunicagées, publi-

cidade, construcaocivil e obras publicas, exploragdo mineira

e florestal, comercializagao de telefones e seus acessérios,

‘transporte maritimo, camionagem, agente despachante e

' transitarios, cabotagem,rent-a-car, compra e vendade viatu-

Tas, novas ou usadas e seus acessérios, reparagao de veiculos

automéveis, concessionaria de material e pegas separadas de _

transporte, fabricagao de blocos e vigotas, comercializagao

de combustiveis e lubrificantes, exploracao de bombas de

combustiveis e estacdo de servico, comercializacado de medi-

_ camentos, materia! cirirgico, gastavel e hospitalar, produtos

quimicas e’ farmacéuticos, centro médico, clinica, perfu-

maria, plastificagao de documentos, venda de material de

escritério e escolar, decoracées, serigrafia, padaria, gelada-

em Luanda, 13 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegi-_
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tia, pastelaria, boutique, representacgdes, impresses, salao

de cabeleireiro, agéncia de viagens, promogado e media¢ao

imobiliaria, relagdes publicas, representagdes comerciais e

industriais, venda de gas de cozinha, desporto e recrea¢do,

video clube, discoteca, realizagdes de actividades culturais

e desportivas, manutengao de espagos verdes, seguran¢a

de bens patrimoniais, colégio, creche, educag4o e cultura,

escola de condugao, ensino, saneamentobasico, jardinagem,

limpeza, desinfestagado, fabricagao e-venda de gelo, cyber’

café, electricidade, importac&o e exportagéo, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria

em que os sécios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 4° a
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e repre-

sentado por 3 (trés) quotas, sendo | (uma) quota no valor

nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), perten-

cente ao sdcio Bacari Indjai, outra quota no valor nominal

de Kz: 35.000,00 (trinta e cinco mil kwanzas), pertencente

‘ ao sécio André Buanga Tati e outra quota no valor nominal

de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas), pertencente a sdcia

Raquel Nachova Saianga Bonifacio, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cess&o de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado o direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6-° . .

1. A geréncia e administragdo da sociedade, em todos os

‘seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-

vamente, incumbem ao socio Bacari Indjai, quefica desde

ja nomeado gerente, bastando a sua assinatura, para obrigar

‘validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negdcios sociais da sociedade, tais

comoletras ‘de favor, fianca, abonagdes ou actos semelhantes.

an ARTIGO7° .
- A Assembleia Geral sera convocada por simples car-

tas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando a lei nao

prescreva formalidades especiais de comunicagdo. Se

qualquer dos sdcios estiver ausente da sede social, a

comunicacdo devera ser feita com tempo suficiente para

que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

¢40 das suas quotas, e em igual proporcdo serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9°
__ Asociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sdécios, continuando a sua existéncia com os
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" artigos seguintes.
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sobrevivos e herdeiros ou representantes do sdcio falecido.

ou interdito, devendo estes nomear um que a todosrepre-

_ sente, enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10° oes
‘Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e

a liquidacao epartilha verificar-se-ao0 como acordarem. Na

falta de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activo

social licitado em_ globo com obrigacdo do pagamento do

passivo e adjudicado ao sécioque melhorpreco oferecer, em

igualdade de condic¢des.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de’ —

qualquer sécio, quando sobreelarecaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar. :

ARTIGO 12°

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato, |

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer —

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado.o Foro da_

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualqueroutro.

ARTIGO 132
Os anos sociais serao os civis e os balan¢gos serao-

‘dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a 31 de Marco imediato. © ' :

ARTIGO14°

No omisso regulardo as deliberacdes sociais, as dispo-

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

Sociedades Comerciais, e demaislegislagao aplicavel.  _ -

(15-2732-L03)

 

Gary & Jav, Limitada _

Certifico que, por escritura de 13 de Fevereiro de 2015,
lavrada com inicio a folhas 19, do livro de notasparaescritu-

ras diversas n.° 19-B, do Cartério Notarial do Guiché Unico

da Empresa—Anifil, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires

da Costa, perante mim, Domingos Catenda, 1.° Ajudante do__

Notério do referido Cartorio, compareceram: Garibaldino

Janior Garrido Bernabé de Alberto, solteiro, maior, natural .

da Ganda, Provincia de Benguela, onde reside habitual-

mente no Municipio de Benguela, Rua Serpa Pinto,titular

do Bilhete de Identidade n.° 000759885BA042, emitido °

pela Direcc&o Nacional de Identificagao Civil e Criminal,

aos 26 de Novembro de 2009 e Anténio Domingos Java,

solteiro, maior, natural da Ganda, Provincia de Benguela,

ondereside habitualmente no Bairro Sao Jodo, s/n.°, titular

do Bilhete de Identidade n.° 001629384BA038, emitido pela

Direcgdo Nacional de Identificac4o Civil e Criminal, aos 2

de Fevereiro de 2012, que regera nos termos constantes dos

Esta conforme. ‘ _ a

Cartério Notarial de Guiché Unico da Empresa—Anifil,

em Luanda, 13 de Fevereiro de 2015, — O 1.° ajudante,

ilegivel.

tia, pesca,

DIARIO DA REPUBLICA

ESTATUTO DA SOCIEDADE
GARY & JAV,LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominagao de «Gary & Jay,

Limitada», com sede sacial na Provincia de Benguela, Rua

Serpa Pinto, casa s/n.°, Bairro. Benguela, Municipio de

Benguela, podendo transferi-la .livremente para qualquer
outro local do territério nacional, bem comoabrirfiliais,

sucursais, agéncias ou outras formas de representagao den-

tro e fora doPais. ‘

2g 4° ARTIGO 2°

Assua duragdo é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais,a partir

da data da celebracdo da presente escritura.

: _ ARTIGO 32 _
_ A sociedade tem como objecto social o comércio

geral a grosso e a retalho, construcdo civil e obras publi- —

cas, prestag¢éo de servigos, hotelaria e turismo e similares,

indistria, serralharia, caixiJharia de aluminios, agro-pecua-

informatica, telecomunicagées, publicidade,

exploracéo mineira e florestal, comercializagio detelefo-

nes e seus acessorios, transporte maritimo, camionagem,

agente despachante e transitdrios, cabotagem,rent-a-car,

compra e venda de viaturas novas ou usadas € seus aces-

sorios, reparagao de veiculos automdveis, concessionaria

de material e pegas separadas de transporte, fabricacdo de

bloces e vigotas, comercializacao de combustiveis e lubri-

ficantes, exploracfo de bombas de combustiveis e estacao

de servico, comercializagdo de medicamentos, material

cirurgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicose farma-°

'. céuticos, centro médico,clinica,perfumaria,plastificagaode

documentos, venda de material de escritdrio e escolar, deco-

Tages, serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria, boutique,

representacdes, impressdes, saldo de cabeleireiro, agén-

cia de viagens, promo¢gao e mediag4o imobiliaria, relacées

_.plblicas, representagdes comerciais e industriais, venda de

' gas de cozinha, desporto e recreacgao, video clube,discoteca,

realizagdes de actividades culturais e desportivas, manu-

tencao de espacos verdes, seguranca de bens patrimoniais,

saneamento basico, jardinagem,° limpeza, desinfestagao,

fabricagdo e vénda de gelo, cyber café, electricidade,teleco-

municagées, colégio, creche, educac4o e cultura, escola de

‘conducao, ensino, importac4o e’ exportagao, podendoainda

dedicar-sea qualquer outro ramo do comércio ouindustria

em que es sdcios acordem e séja permitido por lei.

ARTIGO4°
0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 2 (duas) quotas '‘iguais no-valor nominal

-de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per-

tencentes aos sécios Garibaldino Junior Garrido Bernabé de

_ Alberto e Antonio Domingos Java, respectivamente.

A
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ARTIGO 5.° :

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade; 4 qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sécios sea sociedadedele nao

quiser fazer uso. . .

, ARTIGO 62

1. A geréncia e administracdao da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pas-

sivamente, incumbem a ambosossécios, que ficam desde

ja nomeados gerentes, com dispensa de caucdo, bastando a

assinatura de um dos 2 (dois) gerentes, para obrigar valida-

mente a sociedade. .

2. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negécios sociais da socie-

dade, tais como letras de favor, fianga, abonagdes ou actos

- semelhantes. .

ARTIGO 7°

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas, dirigidas aossécios com pelo menos30 (trinta)

dias de antecedéncia, isto quando a lei nao prescreva forma-

lidades especiais de comunicagao. Se qualquer dos sdcios

estiver ausente da sede social, a comunicacao devera ser

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

cdo das suas quotas, e em igual propor¢do serdo suportadas

as perdas se as houver. -

ARTIGO 9°
A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios, e nos

demais casos legais, todos os sdcios sero Liquidatarios e

a liquidacdo e partilha verificar-se-ao como acordarem. Na

falta de acordo, e se algumdeles 0 pretender, sera 0 activo

social licitado em globo com obrigagaéo do pagamento do—

passivo e adjudicadoao sécio que melhor prego oferecer, em

igualdade de condi¢ées.

ARTIGO I?
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaja arresto, penhora ou

‘ providéncia cautelar.

a ARTIGO12°
Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

quer entre os sdécios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de Benguela, com expressa rentincia a qualquer

outro.

411

ARTIGO 13.°

Osanos sociais sero os civis e os balangos serao |

- dados em,31 de Dezembro de cada ario, devendo encerrar

a 31 de Margo imediato.

ARTIGO 142°

No omisso regularao as deliberacGes sociais, as dispo-

sigdes.da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que ¢ a Lei das

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.-

(15-2733-L03)

 

Fres-Campo, Limitada - .

Certifico que, por escritura de 10 de Dezembro de 20 14,

lavrada com inicio a folha 21, do livro de notas para escri- _

turas diversas n.° 237-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notério, Lucio Alberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Fernando Paixao Panguila, solteiro, maior,

natural do: Cazenga, Provincia de Luanda, onde reside.

habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, | Bairro

Ingombota, Casa n.° 44;

Segundo: — Joana Figueira Avelino, solteira, maior,

natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, residente

habitualmente em Benguela, no Municipio de Benguela,

Bairro Casseque, Rua ComandanteCassanje, Casa B;

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme. e

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 11 de Dezembro de 2014. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
FRES-CAMPO, LIMITADA —

: | 1°

A sociedade adopta a denominacao de «Fres-Campo,

‘Limitada», com sede social em Luanda, na Avenida 21 de

Janeiro, Bairro Morro Bento Municipio de Belas,

Casa n.° 520, podendo transferi-la livremente para qual-

quer outro local do territério nacional, bem como abrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representa-

gao dentro e fora do Pais.

m — 2°.

A sua duracdo é por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais, a partir

da data da celebracdo da presente escritura.
3

A sociedade tem como objecto social, comércio geral

a grosso e a retalho, importagao e exportacao,fiscalizacao _

de obras, material de construgdo, transportes rodoviarios e

maritimos de passageiros e carga, agro-pecuaria, seguranga
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privada, hotelaria e turismo, agéncia de viagens, clinica e

farmacia, telecomunicacées, venda de telefones e seus _

acess6rios, exploracao florestal e minérios, prestago de

servicos, exploracdo de petréleo, lubrificantes, cerimonial,

servicos de informatica e estdio fotografico podendo ainda
dedicar-s¢ a qualquer outro ramo do comércio ou industria

em que os sdcios acodeme seja permitidoporlei. _

4°
O capital social é de Kz: 250.000,00 (duzentos  cin-_

quenta mil kwanzas), integralmente realizado. em dinheiro,

dividido e representado por 2 (duas) quotas, sendo uma no

valor nominal de Kz: 125,000.00 (cento e€ vinte cinco mil -

kwanzas), correspondente a 50% docapital social, perten-

cente ao sécio Fernando Paixdo Panguila, a outra quota do.

valor nominal de Kz: 125,000.00 (cento e vinte cinco mil |

kwanzas), correspondente a 50% do capital social, perten-

_ cente ao sécio Joana Figueira Avelino respectivamente:

5°

-” As: cessées de quotas a estranhas ficam dependentes~

do consentimento da sociedade a qual é sempre reservado

o direito de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade

dele. nao quiser fazer uso.
2

6°

A geréncia e administrac&o da sociedade, em todos os —

_ $eus actose contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-.

mente, incumbem ao sécio Fernando Paixdo Panguila, que

desdeja fica nomeado gerente, com dispensa de caugo, bas-

tando suaassinatura para obrigar validamente a sociedade:

1. O gerente podera delegar mesmo em pessoa estranha .

a sociedade parte dos seus poderes de geréncia, conferindo

para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos ee

contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais como

letras de favor, fianca, abominagées ou'actos semelhantes.

7°

AsAssembleias Gerais serao convocadas por simples cartas ©

registadas, aos sécios com, pelo menos, 30 dias de antecedéncia,

isto quandoa lei nao prescreve formalidades especiais de comu-°

nicac4o. Se qualquer dos séciosestiver ausente da sede social

a comunicacdo devera ser feita com tempo suficiente para que

possa comparecer.
3°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzir a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos, pelos sécios na propor-

¢4o serao suportadas as perdas se as houver.

92
A sociedadeno se dissolvera por morte ou impedimento —

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0

’ DIARIO DA REPUBLICA

sobrevivo ¢ herdeiros ou representantes do sdcio falecido oy
interdito, devendo estes nomear umquea todos represente, ,
enquanto éa quota se mantiver indivisa. '

. 10.°

Dissolvida a sociedade por“acordo dos sécios, sero

liquidatarios-e.a liquidagdo e partilha verificar-se-do como

' acordarem. Na falta de acordo, é se algum deles o preten-

der, sera 0 activosocial licitado em globo com obrigacio

do pagamento do passivo e adjudicado ao sécio que melhor

preco oferecer, em igualdade de condi¢ées.

/ 11.°

- A Sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre’ ela recaia arresto,, penhora ou

providéncia cautelar:

12.°

' Para todas as quest3es emergentes do presente contrato,

_ quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer ”

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado 0 Foro da.

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualqueroutro.

13.° .

Os anos sociais serao os civis € OS balancos. serdo

dados em 31 de Dezembro. de cada ano, devendoencerrar

a 31 de Marco imediato. .

14.°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as disposi-

- ¢6esda Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislacao

aplicavel.
(15-2737-L02)

 

In-Dala, Limitada

‘Certifico que, por escritura de 12 de Fevereiro de 2015,

lavrada cominicio a folhas 62, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 389, do Cartério Notarial do Guiché Unico

da Empresa, a cargo do Notario, Lucio ‘Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — \van Kuenha Fialho Dala, solteiro, maior,

natural do Rangel, Provincia de Luanda, residente em —

Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares,

RuaD.Jodo II, n.° 6, Zona 11;

Segundo: — Ana Visélia Simdes do Nascimento

Gongalves, solteira, maior, natural do Rangel, Provincia

de Luanda, residente em Luanda, no Distrito Urbano do

Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua Dr. Pinto da Fonseca,

n.° 15, 1.° andar, Apartamento n.° 3; .

- Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dosartigos seguintes.

Esta conforme. —

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em
' Luanda, 12 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegivel.

A
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE
IN-DALA, LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denomina¢ao social de «In-Dala,

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, RuaD.

Joao Il, Bairro Nelito Soares, Municipio de Luanda, Distrito

Urbano do Rangel, podendo transferi-la livremente para

qualquer outro local do territério nacional, bem comoabrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representac4o

dentro e fora do Pais.

; ARTIGO2.°

A sua duragdo é por tempoindeterminado, contando-se o

. inicio da sua actividade, para todososefeitos legais,a partir

da data da celebrac¢do da presente escritura. ,

oo " ARTIGO 32
‘A sociedade tem como objecto social o comércio geral

a grosso e a retalho, empreitadas de construcdo civil e

obras ptblicas, promocdo ‘e mediagaéo imobilidria, venda

de equipamentos dos servicos de seguranga privada, pres-

taco de servigos de seguran¢aprivada,infantarios, creches,

importagao e comercializagio de medicamentos, produtos

. hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico

e distribuigao de medicamentos, equipamentos e produ-

tos hospitalares, manutenco e assisténcia a equipamentos

diversos, educagdo,ensino geral, escola de linguas, desporto

e cultura, escola de conducdo, informatica, telecomuni-

cacées, hotelaria e turismo, restauracdo, casinos, industria

pesada e ligeira, pescas, agro-pecuaria, industria de pani- ©

fica¢do, camionagem,transitarios, cabotagem, rent-a-car,

compra e venda de viaturas’ novas e usadas, transporte de

passageiros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina

de frio, fiscalizag&o de obras publicas, venda de material de

escritorio e escolar, vendae instalacdo de material industrial, :

venda e assisténcia a viaturas, comercializa¢ao de mate-

rial de construc4o, comercializacao de lubrificantes, saléo

de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercializagéo de

gas de cozinha, petréleo iluminante, pecas sobressalentes,

perfumaria, artigos de toucadore higiene, ourivesaria, relo-

joaria, agéncia de viagens, farmacia, centro médico,clinica

‘geral, geladaria, exploracao de parques de diversao, explo-

racao mineira, exploragao florestal, exploragao de bombas

de combustiveis, estacdo de servico, representagdes comer-

ciais,. serralharia, | carpintaria, marcenaria, prestagdo de

servicos, importag¢4o e exportagao, pedendo ainda dedicar-

--se a qualquer outro ramo do comércio ou industria em que

os s6cios acordem e seja permitido porlei. ,

ARTIGO 4°
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

. integralmente realizado em dinheiro, dividido: e represen-

tado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de

Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas)cada uma: perten-

centes aos sdécios Ivan Kuenha Fialho Dala e Ana Visélia

SimGes do Nascimento Gongalves, respectivamente.

Le

ARTIGO 5.0
A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, 4 qual é'sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade delé nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

A geréncia e administrac4o da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, ‘em juizo e fora dele, activa e pas- -

‘sivamente, incumbem ao sécio [van Kuenha Fialho Dala,

que fica desde j4 nomeadogerente, com dispensade caugao,

~ bastandoa assinatura do gerente para obrigar validamente a

sociedade.-

1. O gerente podera delegar hum dos sécios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo parao efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar 4 sociedade em actos

e'contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianca, abonacdes ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.° :

A Assembleia Geral sera convocada por simples car-

tas registadas, dirigidas aos sécios com, pelo menos

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando a lei ndo

prescreva formalidades especiais de comunicacado. Se

qualquer dos sécios estiver ausente da sede social a

comunicacao deveraserfeita com tempo suficiente para

que possa comparecer.

ARTIGO 8.° ;

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem ‘para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serio divididos pelos sécios na propor-

¢4o das suas quotas, e em igual propor¢4o sero suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.° ;

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento ©

de qualquer dos s6cios, continuando a’sua existéncia com o

sobrevivo ¢ herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10°

Dissolvida a, sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casoslegais, todos os sécios serao liquidatarios e a

liquidag4oe partilha realizar-se-4 como acordarem. Nafalta

de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activo social

licitado em bloco com obrigacdo do pagamento do passivo

e adjudicado ao sdécio que melhor prego oferecer, em igual-

dade de condic¢ées.

ARTIGO11°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar. ‘

ARTIGO 122°
. Para todas as questées emergentes do presente contrato,

querentre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer .
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entre eles € a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

_ Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer

_ outro.

~  ARTIGO 13°

Os balancos serio dados em 31 de Dezembro de cada

ano, devendo estar aprovadosaté 31 de Marco do ano ime-

diato.

ARTIGO 14° .
No omisso regulardo as deliberagées sociais, as dispo-

sicdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

Sociedades Comerciais e demaislegislagao aplicavel.

(15-2738-L02)

 

FORSAUDE— Labalimentar (Angola), Limitada

Cessio de quotas, admissio de novo socio e alteragao

parcial do pacto social da sociedade «FORSAUDE —

Labalimentar (Angola), Limitada». . >

Certifico que, por escritura de 23 de Janeirode 2015,

lavrada com inicio a folhas 36, do livro de notas para escri- .

turas diversas n.° 244-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo da Notario, Lucio.Alberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, compareceram como

outorgantes:

Primeiro: —- Marcio Valmik Almeida de Oliveira, sol-

teiro, maior, natural da Maianga, Provincia de Luanda, onde

reside habitualmente, no Municipio de Luanda, Distrito *:

Urbano da Maianga, Bairro Alvalade Rua Comandante

Dangareux, Casa n.° 77, que outorga neste acto como man-

datario da sociedade «CONFRASILVAS — Construcdo

Civil, S. A.», com sede em Luanda, no Municipio de Luanda,

Distrito Urbanoda Samba,Bairro Morro Bento, Avenida 21 .

de Janeiro, Condominio das Mangueirinhas, Anexo;

' Segundo: — RomuloFilipe Alves Branco, solteiro,

maior, natural de Tomar, Portugal, de nacionalidade ango-

=

lana, residente habitualmente em Luanda, no Municipio de

Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Marcal, Rua da

Jacé, Casa n.° 5-MA-57-A, que outorga neste acto em repre--

sentacao do sdcio Goncalo Daniel Alves Branco,solteiro,

“ maior, natural deTomar, Portugal, de nacionalidade ango- .

lana, residente habitualmente em Luanda, no Municipio de>

Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Marcal, Rua da

- Jacé, Casa n.° 5-MA-57-A;

Terceiro: — Alberto Joao Lela dos Santos, solteiro,

maior, natural de Luanda, onde reside habitualmente, no

Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro

Morro Bento, Avenida 21 de Janeiro, casa s/n.°; .

Quarto:— Josué Martins, casado com Teresa Pinto

Rombo Martins, sob o regime de comunhao de adquiridos,

maior, ‘natura! da Caala, Provincia do Huambo, residente

habitualmente em-Luanda, no Municipio de Luanda,Distrito

Urbano da Ingombota, Rua da Missao, n° 42, 8.° andar,

Apartamento A;

DIARIO DA REPUBLICA

Verifiquei a identidade dos outorgantes. pelos mencio-

_nados documentos de identificagao, bem comocertifico a

' qualidade ea suficiéncia de poderes do primeiroe segundo

outorgante, para a pratica do acto, conformeos documentos

" que nofinalmenciono e arquivo.

Declaram os mesmos:

- Que, a representada do primeiro outorgantee o represen-

: tado do segundo outorgante s4o os tnicos e actuais sécios da

' sociedade comercial por quotas denominada «FORSAUDE

— Labalimentar (Angola), Limitada», com sede em Luanda,

no Municipio de Belas, Bairro Morro Bento, Avenida 21

de Janeiro, Condominio das Mangueirinhas, constituida

por escritura publica datada de 18 de Setembro de 2013,

lavrada com inicio a folha 95, do livro de notas para escritu-

ras diversas n.° 166-A deste Cartério Notarial, registada na

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 22 Seccéo

do Guiché Unico da Empresa, sob 0 n.° 3009-13,titular do
Numero de Identificagao Fiscal 5417242519, com o capi-

* tal social de Kz: 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil
kwanzas), integralmente: realizado em dinheiro, dividido e

representado por duas quotas, sendo umano valor nominal

. de Kz: 1.000.000,00 (um milhao de kwanzas), pertencente

a sdcia «(CONFRASILVAS — Construcao Civil, S. A»,
e outra no valor nominal de Kz: 500.000,00 (quinhentos

mil kwanzas), pertencente ao sdcid Gongalo Daniel Alves

Branco.

Que, pela presente escriturae conforme deliberado ”

em Assembleia Geral datada de 4 de Dezembro de 2014,

conforme acta que no fim menciono e arquivo, o primeiro

outorganteno uso dos poderes 4 si conferidos, cedea tota-

lidade da quota da sua representada «CONFRASILVAS

— Construcio Civil, S. A.», pelo seu respectivo valor

_ nominal ao terceiro outorgante, valor este ja recebido pela

cedente que aqui lhe dé a respectiva quitac4o, apartando-se

deste modo definitivamente da sociedade, nada maistendo

dela a reclamar. ,

De igual modo, o segundo outorgante, também agindo

no uso dos poderes 4 si conferidos divide a totalidade da

quota do seu representado (Gongalo Daniel Alves Branco)

em duas novas quotas, sendo a primeira no valor nominalde

Kz: 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil kwanzas),

que cede ao terceiro outorgante e outra no valor nominalde

Kz: 75.000,00 (setenta e cinco mil kwanzas), que cede a0

quarto outorgante, valor este ja recebido pelo cedente que

aqui Ihe da a respectiva quitacdo, apartando-se deste modo

definitivamente da sociedade, nada mais tendo-dela recla-

mar, renunciando desdeja a geréncia que anteslhe incumbia.

Que,o terceiro outorgante aceita as referidas cessdes nos

precisos termos exarados e as unifica numaUnica quota no

valor nominal de Kz: 1.425.000,00 (um milh&o quatrocentos

e vinte e cinco mil kwanzas).

De igual modo o quarto outorgante aceita a referida ces-
s4o nos precisos termos exarados.

A
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Que a sociedade prescinde do seu direito de preferéncia

ao abrigo do artigo 6.° do pacto social, dando o seu consen-

timento € admite o terceiro e quarto outorgante como sdcios.

Em fung&o dos actos praticados altera-se a redacgdo

dos artigos 4.° e 8.° n-° | do pacto social que passa a ser a

seguinte: =.
 

ARTIGO 4°

O capital social é de Kz: 1.500.000,00 (um

milhdo e quinhentos mil kwanzas), integralmente

realizado em dinheiro, dividido e representado por

duas quotas, sendo uma no valor nominal

de Kz: }.425.000,00 (um milh&o quatrocentos e

vinte e cinco mil kwanzas), pertencente ao sdécio

Alberto Joao Lela dos Santose outra no valor nomi-

nal de Kz: 75.000,00 (setenta e cinco mil kwanzas),

pertencente ao sécio Josué Martins.
 

ARTIGO 8°

N.° 1. alinea a) A administragdo e representa¢ao

da sociedade sera exercida pelo sdcio Alberto Jodo

Lela dos Santos. _

Declaram ainda os mesmos que mantém-se

firme e validas todas as demais disposigdes nao

alteradas pela presente escritura.

Assim o disseram e outorgaram.

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 5 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegivel.

(15-2739-L02)

 

Wami’s, Limitada

. Certifico que, por escritura de 12 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 50, do livro de notas para escri-
-turas diversas n.° 248-A, do Cartorio Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires
da Costa, Licenciado, em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Nzoji Madaleno Aratjo Mandriz, casado
com Felisbela Verénica Gongalves Antonio Mandriz, sob

. 0 regime de comunhfo de adquiridos, natural da Maianga,
Provincia de Luanda, residente em Luanda, no Distrito

Urbano do Sambizanga, Bairro Combatentes, Comandante

Valédia, Prédio n.° 270, 9.° andar, Apartamento 92 esquerdo;

Segundo: —— Felisbela Verénica Goncalves Antonio
Mandriz, casada com Nzoji Madaleno Aratijo Mandriz,

sob o regime de comunhdo de adquiridos, natural do

Sambizanga, Provincia de Luanda, residente em Luanda,
no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Valédia, Avenida

Comandante Valdédia, n.° 270, 9.° andar, Apartamento n.° 92;

Uma sociedade comercial por quotas de_responsabi-
lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes,
Esta conforme _

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em
Luanda, 13 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegivel.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE
~ +  WAMIPS, LIMITADA

ARTIGO 1.° . :

A sociedade adopta a denominag&o social de «Wami’s,

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, Rua

Revertendo Agostinho Pedro Neto, Edificio n.° 43, 2.° a direita,

Distrito Urbano da Ingombota, Municipio de Luanda,

podendotransferi-la livremente para qualqueroutro local do

territ6rio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agén- —

cias ou outras formas de representacdo dentro e fora do Pais.

; ; ARTIGO 2.°

A.sua duragdo € por tempo. indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir

da data da celebracao daescritura. :

ARTIGO 3°
A sociedade tem como objecto social a prestagdo de ser-

vigos, consultoria, formagao profissional, comércio geral a

grosso e aretalho, serralharia, caixifharia de aluminios, avi-

cultura, agro-pecuaria, industria, pesca, hotelaria e turismo,

informatica, telecomunicagées, publicidade, construcaocivil

e obras publicas, exploracao mineira e florestal, comerciali-

zacao de telefones e seus acess6rios, transporte maritimo,

camionagem, agente despachante transitarios, cabotagem,

rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e .

seus acessorios, aluguer de viaturas, com ou sem condutor,

venda e repara¢ao de veiculos automoveis, concessionaria

de material e pecas separadas de transporte, fabricagdo de

blocose vigotas, medicamentos, material cirurgico, gastavel

e hospitalares, produtos quimicos e farmacéuticos, centro

médico, clinica, perfumaria, plastificagao de documentos,

venda de material de escritorio e escolar, decoracdes, seri-

grafia, impressées,saldo de cabeleireiro, boutique, agéncia

de viagens, promogaioe mediacdo imobilidria, relagdes

ptblicas, pastelaria, padaria, geladaria, panificagao, repre-

sentagdes comerciais e industriais, venda de gas de cozinha,

desporto e recreagdo, video clube, discoteca, meios indus-

- triais, realizagées de actividades culturais e desportivas,

manutengao de espa¢gos. verdes, seguranga de bens patri-

moniais, colégio, creche, educac&o e cultura, escola de

conducdo, ensino, importagéo e exportacfo, saneamento

basico, fabricagao e vendade gelo, cybercafé, electricidade,

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér-

cio ou industria em que os sdcios acordem e seja permitido

porlei. ,

Ss ARTIGOAS
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),’

~ integralmenterealizado em dinheiro, dividido e representado

‘ por 2 (duas) quotas, sendo | (uma) quota no valor nomi-

nal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente

ao sécio Nzoji Madaleno Araujo Mandriz e outra quota no

valor nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas)

pertencente a sécia. Felisbela Verénica Goncalves Antonio

Mandriz. ‘ 4
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. ARTIGO S.°

A cessiio de quotas a estranhos fica dependente dotcon-

~ gentimento da sociedade, a qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso. . 1 Joh

_ ARTIGO 6° 2 *
1. A geréncia e adminisfragdo da sociedade, em todos os

“seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pas-

sivamente, incumbemaos sécios Nzoji Madaleno Araujo

Mandriz e Felisbela Verénica Goncalves Anténio Mandriz,

que ficam desde ja nomeadosgerentes, com dispensa de cau-

¢ao, bastando a sua assinatura, para obrigarvvalidamente a

-sociedade. oy

2. Os gerentes poderdo delegar numn dos sécios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para 0 efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedado aos gerentesobrigar a sociedade emactos

e contratos estranhos aos negéciossociais da sociedade,tais

_como letras de favor, fianga, abonagdes ou actos seme-

lhantes. :

ARTIGO 7°
As Assembleias Gerais serio convocadas por simples

‘cartas registadas, dirigidas aos sécios com, pelo menos, -

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando a lei nao pres- .

creva formalidades especiais de comunicac4o. Se qualquer

dos sdcios estiver ausente da sede social a comunicacao

devera ser feita com tempo suficiente para que possa com-

parecer. _ -

ARTIGO 8°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em
Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

¢40 das suas quotas, e em igual proporgao serdo suportadas

as perdas se as houver. °

ARTIGO 9.°

A sociedadenao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0°

sobrevivo e herdeiros ou representantes dosdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um quea todosrepresente,

enquanto a quota se mantiver indivisa. —

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sdcios ser4o liquidatarios e a

liquidac4o e partilha verificar-se-4 como acordarem. Nafalta

-de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activo social

licitado em globo com obrigagao do pagamento do passivo

e adjudicado ao sdcio que melhor prego oferecer, em igual-

dade de condicées. ~

. ARTIGO II.°

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

. qualquer sécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

DIARIO DA REPUBLICA

ARTIGO 12.° '

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,
- quer entre os sécios, seus herdeiros ou representantes; quer

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

» Comarca de Luanda, com expressa reniincia a qualquer

outro.

. ~ ARTIGO 13°
Os anos socidis serao os civis e os balancos serio

dados em 31 de Dezembro de cada ‘ano, devendoencerrar

-a31 de Marco imediato,.

ARTIGO 14.° ;

‘No omisso regularao as delibera¢des sociais, as dispo-

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

Sociedades.Comerciais, e demais legislacao aplicavel.
(15-2740-L02)
 

-Makakuima, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 80, do livro de notas para escri-

™ turas diversas n.° 389, do Cartério Notarial do Guiché Unico

da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre: .

Primeiro: — Jo&’o Antonio Manuel, solteiro,. maior,

natural de‘ Luanda, onde ‘reside habitualmente, no Distrito

Urbano do Kilamba Kiaxi, Batrro Golf, Zona 20, Subzona 17,

Casa n.° 4;

Segundo:— Adelaide Pedro Jodo Benza, solteira, maior,

natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda,ondereside

habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro -

_CamamaI, Zona 20, Rua 8, Casa n.° 111;

Umasociedadé comercial por quotas quese regerd nos

termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial. do Guiché Unico da Empresa, em

' Luanda, 16 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegivel.

, 1

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
MAKAKUIMA, LIMITADA

] Qo

A. sociedade adopta a dénominacao de «Makakuima,

‘Limitada», com sede em Luanda, na Rua B, Casa n.° III,

Zona 20, Bairro Camama |, Distrito Urbano do Kilamba

Kiaxi, Municipio de Luanda, podendotransferi-la livre-

mente para qualquer outro local doterritério nacional,bem

comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outrasformas de

representacao dentro e fora do Pais.,

2°

A sua durago é por tempo indeterminado, contando-se
"a Sua actividade, para todososefeitos legais, a partir da data
da celebracdo da escritura publica.

oh 
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3.°

1. A sociedade tem por objecto a prospeccdo, avalia-

go, exploragdo e comercializagdo de diamantes e quaisquer -
outros recursos minerais, servigos de apoio e suporte a

actividade mineira, gestéo de empreendimentos, imple-

mentacdo e/ou gestéo de projectos de desenvolvimento,

formacao profissional, representacdes, importagdo e expor-

tagdo, bem como quaisqueroutras actividades nao proibidas

por lei, que sejam decididas mediante simples deliberacao
da Assembleia Geral.

2. Para a prossecugao do seu objectosocial, reforgo da

estrutura tecnolégica ou financeira e desenvolvimento de

capacidades especificas, a sociedade podera, por delibera-

gao da Assembleia Geral, criar ou tomar participagdes em

_empresas sectoriais ou associar-se a empresas angolanas ou

“estrangeiras, nos termosdalei.

4°

O capital social é de Kz: 200.000,00 (duzentos mil

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e. .

representado por 2 (duas) quotas iguais, sendo umano valor

nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), pertencente *

_ a0 Sé6cio Joio Anténio Manuel e outra no valor de

Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), pertencente a sdcia

_Adelaide Pedro Jodo Benza.

5. .

O capital social podera ser ‘aumentado por deliberagao
dos sécios na proporgdo das suas quotas ou na forma como

se vier a acordar.

6 9

A cess&o de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado direito

de preferéncia, deferido aos socios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso. "
— -

1. A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

actos e contratos, em juizo ou fora dele, activa e passiva-

. mente, serao feitas por gerentes que em acto proprio, forem

‘nomeados em Assembleia Geral pelos sécios.

. 8 0

|. A Assembleia Geral sera convocada por simplescarta

‘registada aos sécios, com o minimode 30 dias de antecedéncia.

2. Se qualquer dos sdécios estiver ausente a comunica-

go devera ser feita com o temposuficiente para que possa

comparecer.

9.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

¢do das suas quotas e, em igual proporcdo sero suportadas

as perdas se as houver.

3 ~ 40°

A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o

_ sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa. . -

11°

1. Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios, os

mesmos serao os liquidatarios e a liquidacao e a partilha
verificar-se-4o nos termos que acordarem. °

2. Na falta de acordo e se algum deles o pretender, sera o

activo social licitado em globo com obrigacao do pagamento

do passivo e adjudicado ao sdcio que melhorpreco oferecer,

em igualdade de condicées.

se . 129
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quandosobre, ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

13.°

Para a resolucdo de todas as questdes emergentes do

presente contrato, quer entre os sécios, seus herdeiros ou

representantes, quer entre eles e a prépria sociedade, nafalta

de consenso,fica estipulado o Foro da Comarca de Luanda,

com expressa rentincia a qualquer outro.

14.°

Os anossociais seréo os civis e os balangos serdo

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

‘a 31 de Marco do ano imediato. .

15.°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as disposi-

gdes da Lei das Sociedades Comerciais, ¢ demais legislasao

aplicavel. .
mo (15-2741-L02)

 

Erimarc Empreendimentos, Limitada

Certifico que, por escritura de 11 .de Fevereiro de 201 5,

lavrada com inicio a folhas 42, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 389, do Cartério Notarial do Guiché Unico

da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da -

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:
Primeiro: — Miguel Joao Manuel, solteiro, maior, natu-

ral de Maquela do Zombo, Provincia do Uige, residente

em Luanda, no Municipio de Luanda, Distrito Urbano da

. Ingombota, Bairro da Kinanga, Zona 2, Casa n° 21-A,Zona 2:

- Segundo: — Carla Georgina Correia Ferreira, solteira,

maior, natural do Rangel, Provincia de Luanda, residente

em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito

Soares, Bloco C 2, Zona 11, rés-do-chao, Apartamento E,
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que outorga neste acto por si individualmente e em nome

e representacao dos seus filhos menores Erickson Danilo

Ferreira Manuel, de 5 anos de idade, e Marck Pedro Ferreira

Manuel, de 3 anos de idade, ambos naturais.de Luanda e

consigo conviventes; are ae

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos °

- termos constantes dosartigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, a cargo

do Notario, em Luanda, 13 de Fevereiro de 2015. — O aju-

dante, ilegivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

ERIMARC EMPREENDIMENTOS, LIMITADA

ARTIGO 1.°

(Denominacao e sede)

A sociedade adopta a denominagao. de «Erimare

Empreendimentos, Limitada», com sede social na Provincia

de Luanda, Rua n.° 23, Casa n.° 28; Bairro Cassenda,

- Municipio da Maianga, podendotransferi-la livremente para

qualquer outro local do territério nacional, bem comoabrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representagao

dentro e fora do Pais, ~ é

—ARTIGO2® |
(Duragao)

A sua duragaoé por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todosos efeitos legais,-a partir

da data da celebracdo da presente escritura. ,

ARTIGO32 .
— (Objectoc)

A sociedade tem como objecto social a prestacdo de _

servicos, hotelaria e turismo, comércio geral a grosso. e

a retalho, industria, pescas, agro-pecudria, informatica,

telecomunicacées, construcdo civil e obras publicas;fisca-

lizac4o de obras, saneamento basico, modas e confeccdes,

-transportes, maritimo, aéreoe terrestre de passageiros ou de

“mercadorias, transitarios, oficina auto, saldo de cabeleireiro,

botequim, assisténcia técnica, comercializagdo de petrd-

leo e lubrificantes, exploragio de bombas de combustiveis,

farmacia, centro médice, clinica geral, perfumaria, agén-

cia de viagens, promocao e mediagao imobiliaria, relagdes_

publicas, pastelaria e panificacado, exploracao de parques de

diversées, realizac4o de espectaculos culturais, recreativos

e desportivos, explorac4o mineira e florestal estacao de ser- ~

‘vigos, representagdes comerciais, serralharia, carpintaria,

venda de aluminio e sua utilizagdo, cultura e ensino geral,

seguranca de bens patrimoniais, importa¢4o e exportacao,

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér-

cio ou industria em que os sécios acordei e seja permitido

porlei.

DIARIO DA REPUBLICA

ARTIGO 4.°
‘ (Capital) a

m°) capital social é.deKz: 120.000,00 (centoe vinte mil

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido ¢

representado por 4 (quatro) quotas, sendo uma(1) no valor

nominal de Kz: 84.000,00 (oitenta e quatro mil kwanzas),

pertencente ao socio Miguel Joao Manuel, e outras3 (trés)

quotas iguais no valor nominalde Kz: 12.000,00 (dozemil

kwanzas), pertencentes aos sdcios Carla Georgina Correia

Ferreira, Erikcson Danilo Ferreira Manuel e Marck Pedro

Ferreira Manuel, respectivamente.

| ARTIGO 5.2.
~ 7 ' (Cessao de quotas)

A cesséo de quotas:a estranhos fica dependente do con-

" sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado0 direito:

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nado

quiser fazer uso. ,

. * ARTIGO 6°
: (Geréncia) :

A geréncia e administragao da sociedade, em todosos ”

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-

vamente, incumbem ao sécio Miguel Joao Manuel, quefica

desde ja nomeado gerente, com dispensa de caucio, bas-

tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

. econtratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

como letras de favor, fianca, abonagGes ou actos seme-

Ihantes.

2. O gerente podera delegar mesmoa pessoas estranhas

‘ 4 sociedade parte dos seus poderes de geréncia, conferindo

~ para o efeito o respectivo mandato.-

sa x . . ARTIGO 7.°
(Assembleia)

_ As Assembleias Gerais serao convocadas por“simples

\ cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menostrinta-

(30) dias de antecedéncia, isto quando a lei nao prescreva

formalidades especiais de comunicagdo. Se qualquer dos

~ sécios estiver ausente da sede social a comunicacao devera

' ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

. "+ ARTIGO 8° ,
; (Divisdo dos lucros)

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

_ Assembleia Geral, serao divididos pelos sdécios na propor-

¢40 das suas quotas, e em igual propor¢do serdo suportadas

as perdas se ashouver. ~

. ARTIGO,92
(Dissolugao)

A sociedade niose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuandoa sua existéncia com os

sobrevivos e herdeiros ou representantes do sdcio falecido

ou interdito, devendo estes nomear um quea todosrepre-

sente, enquanto a quota se mantiverindivisa.

-
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ARTIGO 10.°
* (Liquidagao)

' Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatariose a

' liquidagaio e partilha realizar-se-4 como acordarem: Nafalta

de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activo social

licitado em bloco com obrigagao do pagamento do passivo

e adjudicado ao socio que melhorprego oferecer, em igual-

dade de condicGes.

ARTIGO 11.°

(Preferéncia na amortizagao)

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

'. providéncia cautelar.

“ARTIGO 12°
(Foro competente) he

Para todas as questGes emergentes do presente contrato,

quer entre os sdécios, seus herdeiros ou representantes, quer .

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa rentncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°
(Balangos) 5

Os anos sociais sero os civis e os balancos serao

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

- a3lde Margo imediato.’

ARTIGO 14° ‘

(Omisso)

‘No omisso regularao as deliberacdes sociais, ‘as dispo-

" sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

~ Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

(15-2742-L02)

 

Malaquias dos Santos Comercial (SU), Limitada

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta,

da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.° Secgao

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peti¢Zo apre-

sentada sob o n.° 4, do livro-diario de 16 de Fevereiro do

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, Isabel dos Santos Alexandre, solteira, .

maior, natural do Prenda, Provincia de Luanda, ondereside

habitualmente, no Municipio de Luanda, Distrito Urbano da

Samba, Bairro Sagrada Esperanga, Rua 2-A, Casa n.° 25,

PR-83.2, Zona 6, constituiu uma sociedade unipessoal por

quotas denominada «Malaquias dos Santos Comercial (SU),

Limitada», com sede em Luanda, no Municipio de Luanda,

Distrito Urbano da Samba, Bairro Sagrada Esperanca, Rua

2.A, Casa n.° 25, PR-83.", Zona 6, registada sob 0 n.° 732/15,

que se vai reger pelo disposto no documento em anexo.

Esta conforme. ‘

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,

23 Secgaodo Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 16 de

Fevereiro de 2015. —O ajudante, ilegivel

.« ESTATUTO DA SOCIEDADE

MALAQUIAS DOS SANTOS

COMERCIAL (SU), LIMITADA

ARTIGO 1°
(Denominagao ¢ sede)

A sociedade adopta a denominacdo de «Malaquias dos

Santos Comercial (SU), Limitada», com sede social na

Provincia de Luanda, Rua 2-A, Bairro Sagrada Esperanga,

Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Samba, Casa n.° 25,

PR-83.*, Zona 6, podendotransferi-la livremente para qual-

quer outro local do territério nacional, bem como abrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representa-

¢ao dentro e fora do Pais.

ARTIGO:2°
(Duragao)

A sua duragdo é por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para.todos os efeitos legais, a partit

do respectivo registo.

_ ARTIGO 3°
‘ j (Objecto) .

A sociedade tem como objecto social aescola de condu-

¢4o e venda de equipamentos de limpeza, comércio geral a

grosso e a retalho, presta¢do de servi¢os, consultoria, indis-

tria, auditoria, construgdocivil e obras ptiblicas, fiscalizagao

de obras, serralharia, carpintaria, produg¢&o e venda de cai-

xitharia de aluminio, promo¢gao e mediagao imobiliaria,

informatica, telecomunicacées, electricidade, agro-pecuaria,

pescas, hotelaria e turismo, agéncia de viagens, transportes

aéreo, maritimoe terrestres, transporte de passageiros ou de

mercadorias, camionagem, transitarios, despachante, rent-a-

-car, oficina auto, venda de material de escritério e escolar,

salaéo decabeleireiro, modas e confecgdes, botequim, cen-

tro médico, farmacia, material e equipamentos hospitalares,

.perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agéncia de viagens,

pastelaria, panificagdo, geladaria, exploragao de parques

de diversdes, realizagdo de eventos culturats, recreativos

e desportivos, explorac¢éo mineira é florestal, exploracao

de bombas de combustiveis ou estagao de servigo, comer-

cializagdo de petréleo e seus derivados, representagdes

comerciais, ensino geral, infantario, importagao e expor-

taco, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do

comércio ou industria em que o socio unico decida e seja

permitido porlei.

. * ARTIGO 4°
as ‘ (Capital)

oO capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

uma(1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem

mil kwanzas), pertencente a sdcia-tinica Isabel dos Santos

Alexandre. Oo

ARTIGO 5.°
(Cessiio de quotas)

A cessao da quota implica a saida do sécio cedente ou a

transformagao da mesma em sociedade pluripessoal
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ARTIGO 6°
é (Geréncia)

A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-

vamente, incumbem 4 sécia-tnica, bastando a sua assinatura _

para obrigar validamente.a sociedade. ~

1. Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais

como letras de favor, fianga, abonacdes ou actos seme-

-- Thantes.

2: A sécia-tnica podera nomearpessoa estranha a socie-

dade para assumiras fungées de geréncia.

ARTIGO 7.2. -

. _ (Decisées)

AsdecisGes da s6cia-tinica de natureza igual as delibera-

¢des da Assembleia Geral deverao ser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro de actas. .

ARTIGO 8°
( (Dissolugdo)

A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento °

da s6cia-tinica, continuando a sua existéncia com os herdei-

ros ou representantes da sécia falecidaouinterdita, devendo

estes nomear um quéa todosrepresente, enquanto a quota se

mantiver indivisa.

" ARTIGO 92
(Liquidagao)

A liquidacdo da sociedade far-se-a nos termos da Lei das

Sociedades Comerciais. a 3

ARTIGO 10°

(Balancgos)

Os anos sociais serdo os civis e os balancos sero

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar .

a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 11.
(Omisso) t, .

No omisso regularao as deliberacdes sociais, as dis-

posigdes da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho, e airida as

disposigdes da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04,

de 13 de Fevereiro.

(15-2743-L02)
 

Veloso Eduardo (SU), Limitada

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.3 Secgao

do Guiché Unico da Empresa.

_ Satisfazendo ao que me foi requerido empeticgo apre-

sentada sob 0 n.° 14, do livro-diario de 16 de Fevereiro do

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, Veloso Faustino Eduardo, casado com

Luisa Augusta Calei Eduardo, sob o regime de comunhao

de adquiridos, natural de Muconda, Provincia de Lunda-Sul,

residente habitualmente em Luanda, no Municipio de Belas,

Bairro Futungode Belas, Casa n.° 13, Zona 3, constituiu

- do respectivoregisto.

DIARIO DA REPUBLICA

uma sociedade unipessoal por quotas denominada «Veloso
Eduardo (SU), Limitada»,registada sob 0 n.° 737/15, quese
vai reger pelo disposto no documento em anexo.

Esta conforme. -

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,
_ 2.8 Secgao do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 16 de

Fevereiro de 2015. — O ajudante,i/egivel.

_ESTATUTOS DA SOCIEDADE
VELOSO EDUARDO(SU), LIMITADA_

ARTIGO1.°

(Denominagao e sede)

1 A sociedade adopta a denominagdo social de «Veloso
Eduardo (SU), Limitada», com sede social na Provincia

_de Luanda, Rua 3, Casa n.° 13, Bairro Futungo de Belas,

Municipio de Belas, podendo transferi-la livremente para

qualquer outro local do territério nacional, bem comoabrir
. filiais, sucursais, agéncias ou outras formasde representacao

dentro-e fora do Pais.

 ARTIGO 2°
” (Duragdo)

A sua duracdo é por tempo indeterminado,contando-seo -

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais,a partir

ARTIGO3.° °

_ (Objecto)

A sociedade tem comoobjecto social a prestacdo de ser-

vigos, compra e venda de viaturas novas e€ usadas,hotelaria

‘e turismo, comércio grosso e a retalho, industria, pescas,

agro-pecuaria, informatica, telecomunica¢Ges, construcéo

civil e obras publicas, fiscalizagéo de obras, saneamento

basico, modas e confeccdes, transportes, maritimo, aéreo

e terrestre de passageiros ou de mercadorias, transitarios,

oficina auto, assisténcia técnica, comercializagao de petré-

leo e lubrificantes, exploraco de bombas de combustiveis,

~ farmacia, centro médico, perfumaria, agenciamento de via-

gens, promoc4o e mediacao imobilidria, relagdes publicas,

pastelaria e panificac4o, exploracao de parques de diversées,

realizagéo de espectaculos culturais, recreativos e despor-

tivos, exploragéo mineira e fiorestal, estagao de servicos,

representacdes comerciais, serralharia, carpintaria, venda de

aluminio, cultura e ensino geral e profissional, seguranga de

‘bens patrimoniais, telecomunicagées, instalacao e manuten-

g4o de redes eléctricas e de telecomunicagées, servi¢os de

informatica, importacao e exportagdo, podendo ainda dedi-

car-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria em

que 0 sécio Unico acorde e seja permitidoporlei.

= -  ARTIGO42
an (Capital).

 O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por
uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem
mil kwanzas), pertencente ao sécio-tinico Veloso Faustino
Eduardo.

*

—
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ARTIGO 52°
(Cessdo de quotas)

A cessa4o da quota implica a saida do sécio cedente ou a

transforma¢gao da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6"
(Geréncia) . :

- A geréncia e administrag¢ao da sociedade em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, incumbem ao sdécio-tnico, bastando a sua assinatura

para obrigar-validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negociossociais da sociedade,tais

como letras de favor, fianga, abonagGes ou actos seme-

lhantes.

2. O sdécio-tnico podera nomear pessoa estranha4 socie-

dade para assumir as fun¢des de geréncia.

. ARTIGO 7°
(Decisdes)

Asdecisdes do sécio-tnico de natureza igualas delibera-

¢des da Assembleia Geral deverdo ser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8°
y (Dissolugdo)

A sociedade nao se dissolverd por morte ou impedi-

mento do sécio-unico, continuando a sua existéncia com o

" sobrevivo e herdeiros ou representantes do séciofalecido ou
interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 9°
(Liquidacdo)

A liquidag¢ao da sociedade far-se-A nos termos da Leis

_ das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°-
(Balancos)

Os anos sociais serao os civis e os balancos serdo:

dados em 311 de Dezembrode cada ano, devendo encerrar

a 31 de Marco imediato.

soe ARTIGO I1.°

(Omisso)

No omisso regularaéo as deliberagdes sociais, as dis-

posigdes da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho, e ainda as.

disposigées da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04,

de 13 de Fevereiro. ‘

” (15-2744-L02)

 

Hoteltur (SU), Limitada

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.7 Secgao

‘do Guiché Unico da Empresa.
Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

sentada sob o n.° 16, do livro-didrio de 16 de Fevereiro do |

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.-

Certifico que, Amandio Kiese da Rocha Lima, solteiro, °

maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda, onde ~

reside habitualmente, no Municipio de Belas, Comuna *

‘ do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua Porta

Alexandre, n.° 47, constituiu uma sociedade unipessoal por

quotas denominada «Hoteltur (SU), Limitada», registada

sob 0 n.° 738/15, que se vai reger pelo disposto no docu-

mento em anexo. _

Esta conforme. . .

Conservatoria-do Registo Comercial de Luanda,

2." Secc%o do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 16 de

Fevereiro de 2015. — O ajudante,ilegivel. —

ESTATUTOS DA SOCIEDADE ~
HOTELTUR(SU), LIMITADA

ARTIGO L.°

(Denominag¢o ec sede)

A sociedade adopta a denominacao de «Hoteltur (SU),

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, Rua

Tomas Vieira da Cruz n.° 66, rés-do-chao, Bairro Vila Alice, ’

Municipio de Luanda, Distrito Urbano doRangel, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do territé-

rio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representacdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2° .
+  (Duragio)

Asua duragdo é por tempo indeterminadg, contando-se 0 °

inicio da sua actividade, para todosos efeitos legais, a partir

do respectivo registo. ,

_ ARTIGO3°,
(Objecto)

‘A sociedade tem comoobjecto social 0 comércio geral a

grosso e a retalho, prestag¢do de servicos, consultoria, audi- .

toria e contabilidade, industria, construcao civil e obras

publicas,. fiscalizasao de obras, - serralharia, carpintaria,

producao e venda de caixilharia de aluminio, promogaoe.

mediacdo imobiliaria, informatica, telecomunitagées, elec-

tricidade, agro-pecuaria, pescas, hotelaria, turismo, agéncia

de viagens, transportes aéreo, maritimo e terrestres, trans-

porte de passageiros ou de mercadorias, camionagem,

transitarios, despachante, rent-a-car, oficina auto, venda de

material de escrit6rio e escolar, salao de cabeleireiro, modas

e confecgdes, botequim, centro médico, farmacia, material

£ equipamentos hospitalares, perfumaria, ourivesaria, relo-

joaria, agéncia de Viagens, pastelaria, panificacdo, geladaria,

exploracdo de parques de diversées, realizac&o de eventos |

culturais, recreativos e desportivos, exploracéo mineira e

florestal, explorac&o de bombas de combustiveisou estacao

de’ servico, comercializagao de petroleo e seus derivados,

representacdes comerciais, prestagdes de servicos, ensino
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geral, infantario, importagdo e exporta¢ao, podendo ainda:

dedicar-se a qualquer outro ramodo comércio ou industria

+ em que os socios acordem

e

seja permitido porlei.

ARTIGO 4° oo, wt
(Capital) :

- O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem. mil kwan-

' zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

uma(1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil

kwanzas), pertencente ao sdcio-tnico Amandio Kiese da

Rotha Lima.

-— ARTIGOS!
(Cessio de quotas)

Acessao da quota implica asaida do sdcio cedente ou a

_ Wansformagao da mesma em sociedade pluripessoal.

‘ARTIGO 6.°
{Geréncia)

A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva--

mente, incumbem ao sdcio-unico, bastando a sua assinatura

para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade.em fat

e contratos estranhosaos negécios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonagdes ou actos semelhantes.

2. O.sécio-tinico podera nomear pessoa estranhaa socie-

dade para assumir as fungdes de geréncia.

ARTIGO 7°

(Decisdes)

As decisdes do sécio-unico de natureza igualas delibera-

ges daAssembleia Geral deverao ser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8°
_ Missolugao)

A sociedade nao se dissolverd por morte ou impedi-

mento do sécio-tinico, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito; devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 9°
(Liquidasao)

Aliquidaco da sociedade far-se~a nos termos da Lei das

Sociedades Comercias.

~ ARTIGO 10°
(Balangos)

}

_Os anos sociais serao os civis e os balangos serao

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a 31 de Marco imediato. —

ARTIGO 11.°

(Omisso).

No omisso regulardoas deliberacdes sociais, as dis-

posicées da Lei n.° 19/12, de 1] de Junho, e ainda as

disposigdes da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04,

de 13 de Fevereiro.

(15-2745-L02)

- DIARIO DA REPUBLICA -

” ROSAL— Eventos e Catering (SU), Limitada

’ Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2aSeeyig
do Guiché Unico da Empresa. ;

, Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

sentada sobo n.° 10, do livro-didrio de 16 de Fevereiro do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico -que Rosalino Joaquim da Silva Caetano,

casado com Domingas Paulo Alexandre Caetano, sob

regime de comunhao de. adquiridos, natural do Kilamba

Kiaxi, Provincia de Luanda, ondereside habitualmente, no

Municipio de Luanda,Distrito Urbanoda Maianga,Kilamba

Kiaxi, Bairro Martires do Kifangondo, Rua 18, Bloco 68,

- 29 16, Zona 9, constituiu uma sociedade unipessoal por

quotas denominada «ROSAL — Eventos e Catering (SU),

Limitada», registada sob 0 n.° 735/ 15, que se vai regerpelo

.disposto no documento em anexo.

Esta conforme. . .

‘Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,

2." Secc&o do Guiché Unico da Empresa, em Luanda,16 de

- Fevereiro de 2015. — O ajudante, i/egivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE-
ROSAL—-EVENTOS E CATERING(SU), LIMITADA

ARTIGO 1 ;

(Denominagio¢ sede)

A sociedade adopta a denominacao de «ROSAL — —

Eventos e Catering (SU) Limitada», com sede social na

Provincia de Luanda; Rua Kifica, casa semnumero,Bairro

do Benfica,Municipio de Belas, podendotransferi-la livre-

mente para qualquer outro Iécal do territério nacional, bem

comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de

representa¢do dentro e fora do Pais. 7

= * ARTIGO2°
(Duragao) .

A sua duracdo é por tempo indeterminado,contando-se0

inicio da sua.actividade, para todososefeitos legais, a partir

do respectivo registo.
\

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral a

grosso e a retalho, prestac4o de servicos, consultoria, audi-

toria, contabilidade, fiscalidade, hotelaria e turismo,artes

de decoracdo, industria, pescas, agro-pecuaria, informé-

tica, telecomunicagées, construgdo civil e obras piublicas,

fiscalizago de obras, saneamento- basico, modase confec-

gdes, transportes maritimo, aéreo e terrestre de passageiros

ou de mercadorias, transitarios, oficina auto, assisténcia

técnica, comercializacao de petrdleo e lubrificantes, explo-

racgéo de bombas de combustiveis, farmacia, centro médico,

perfumaria, agenciamento de viagens, promocio e-‘media-
¢40 imobilidria, rela¢des publicas, pastelaria e panificacio,

 
 
A
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geladaria, exploracao de parques de diversées,realizacao de

espectaculos culturais, recreativos e desportivos, explora-

¢40 mineira e florestal, estagdo de servicos, representagdes

-comerciais, serralharia, carpintaria, venda de aluminio, cul-

. tura e ensino geral, jardim-de-infancia, seguranga de bens

patrimoniais, importa¢ao-e exportacao, podendo ainda dedi-

_car-sé a qualquer outro ramo do comércio ou industria em

que os socios acordem seja permitidoporlei. ,

ARTIGO 4°
~“ (Capital)

-O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

] (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil

. kwanzas), pertencente ao sdcio-tinico Rosalino Joaquim da

. Silva Caetano.

’ ARTIGO 5.°
(Cessao de quotas)

A cessao da quota implica a saida do sécio cedente ou a

transformacgao da mesma em sociedadepluripessoal.

" ARTIGO 6°
(Geréncia)

A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, incumbemao sécio-tnico, bastando a sua assinatura

para‘obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos.

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonagGes ou actos seme-

‘Ihantes.

2. O séciv-tinico podera nomearpessoaestranha asocie-

dade para assumiras fungSes degeréncia.

ARTIGO 7°
{Decisdes) in

As decisées do sécio-tinico de natureza igual as delibera-
¢des da Assembleia Geral deverdoser registadas em acta por

ele assinadas e mantidasem livro deactas.

ARTIGO 8.°

(Dissolucgi#o)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-

mento do sécio-tinico, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou.

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

“enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 9°
(Liquidagio)

A liquidagao da sociedade far-se-4 no’ termosda Lei das

' Sociedades Comerciais.

- _ ARTIGO 10°
' (Balancos)

Os anos sociais serio os civis e os balangos serao

dados em 3! deDezembro de cada ano, devendo encerrar

a 31 de Margo imediato.
‘
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ARTIGO 11.°
(Omisso)

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dis-

posicdes da Lei n.° 19/ 12, de 11 de Junho, e ainda as

disposic¢des da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04,

de 13 de Fevereiro.

(15-2746-L02)

 

ACIAL— Alianga Comercial Luandense

(SU), Limitada ‘ i

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.'Secgao

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petigao apre-

sentada sob o n.° 1, do livro-diario de 16 de Fevereiro do

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Arnely Carlos da Silva Lourengo, .casado

com Tchizala Andréa Jardim Santos Lourengo, sob 0 comu-

nhdo de adquiridos, natural da Provincia de Luanda,residente

habitualmente em Luanda, Distrito Urbano Kilamba Kiaxi,

Bairro Projecto Nova Vida, Rua 21 Casa n.° 738, Zona 20,

constitui uma sociedade unipessoal por quotas denominada

«ACIAL—Alianga Comercial Luandense (SU), Limitada»,
registada sob o n:° 736/ 15, que se vai regerpelo disposto no

documento em anexo.

Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,

2.* Seccdo do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 16 de

Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
ACIAL—ALIANCA COMERCIAL LUANDENSE

(SU), LIMITADA
ARTIGO 1°

(Denominacao e sede)

‘A sociedade adopta “a denominagdo de «ACIAL _

Alianga Comercial Luandense (SU), Limitada», com sede.

social na Provincia de Luanda, Municipio do Kilamba Kiaxi,

* Rua 21, Casa n.° 738, Zona 20, Bairro Projecto Nova Vida,

podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do

' territério nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representagao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

*(Duragiio)

A sua duracao é por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir

da data da celebragao da presente escritura.

ARTIGO 3° ;

(Objecto) - . i

A sociedade tem como objecto social a prestagdo de ser-

vigos, comércio geral a grosso ea retalho,industria, hotelaria
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e turismo, restauracdo, pescas, agro-pecuaria,informatica,-

telecomunicacées, construcao civil e obras publicas, fisca-

lizagdo de obras, saneamento basico, modas e confec¢ées,”

transportes maritimo, aéreo e terrestre de passageiros ou de

mercadorias, transitarios, oficina auto, saldo de'cabeleireira, . -

botequim, assisténcia técnica, comeroializagao de petro-

leo e lubrificantes, exploracao de bombas de combustiveis,

farmacia, centro médico, clinica geral, perfumaria, agén-

cia de viagens, promocaoe mediacao imobiliaria, relagdes

‘publicas, pastelaria e panificagdo, exploragao de parques de

diversées, realizacao de espectaculosculturais, recreativos e

_ desportivos, exploracao mineira florestal, estagao de ser-

vicos, representacdes comerciais, serralharia, carpintaria,

venda de aluminio e sua utilizagao, cultura e ensino geral,

. seguran¢a de bens patrimoniais, importagdo e exporta¢ao,

- podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér-

cio ou industria em que os séciosacordem e seja permitido

por lei.

ARTIGO 4°
(Capital)

Ocapital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan- -
"zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

_ uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem

mil kwanzas), pertencente acao sdcio--unico Arnely Carlos da

Silva Lourengo.

ARTIGO S°
(Cessdo de quotas)

A cessao da quota implica a saida do sécio cedente ou a

transformacdo da mesma em sociedadepluripessoal.

ARTIGO6.°
(Geréncia)

A geréncia e administracdo da sociedade, em todos os

seusactos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, incumbem ao sécio-tnico, bastando a sua assinatura °

para obrigar validamentea sociedade. 4

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negociossociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonagoes ou ‘actos seme-

Ihantes.

.2, O sécio-tinico podera nomearpessoa estranha4a socie-

dade para assumir as funcdes de geréncia.

ARTIGO 72 *
(Decisdes)

Asdecisdes do sécio-tnico de natureza igual as delibera-

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

° ARTIGO 8.°

- (Dissolugdo)

’

A sociedade nao se dissolvera por, morte ou impedi-

mento do sécio-tunico, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

_ interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

_ gdes da Assembleia Geral deverao ser registadas em acta por —

‘a 3I de Marco imediato.

- ARTIGO 92°
(Liquidacao)

A liquidacgao da sociedade far-se-A nos termos da Lei das

Sociedades Comerciais..

ARTIGO 10.°

U (Balangos)

"Qs anos sociais serdo os civis e os balancos serio

dados em 31 de Dezembro de cada :ano, devendo encerrar

ARTIGO 11.°

(Omisso)

Noomisso regulario as deliberacdes sociais, as dis-

posicdes da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho, e ainda as

disposigdes da Lei das Sociedades Comerciais,n.° 1/04,

de 13-de Fevereiro.

cl 5-2741-L02

 

‘Casa do Caminho (SU), Limitada

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatériado Registo Comercial de Luanda, 2.**Secgao

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peti¢éo apre-

sentada sob 0n.° 8, dolivro-didrio de 16 deFevereiro do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Amélia Cecilia Domingas Carlos Cazalma,

vitva, natural. de Benguela, Provincia de Benguela, resi-_

“dente habitualmente em Luanda, no Municipio de Belas,

Centralidade do Kilamba, Edificio F 25, Apartamento 124,

constituiu uma sociedade‘unipessoal por quotas denomi-

nada «Casa do Caminho (SU), Limitada», registada sob 0

n.° 734/14, que se vai reger pelo disposto no documento em

anexo. 4

Esta conforme.

Conservatoéria do Registo Comercial de Luanda,

24 Seccao do Guiché Unico da Empresa, emLuanda, 16

de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

~ CASA DO CAMINHO (SU), LIMITADA |

ARTIGO 1.°

(Denominacao esede) -

A sociedade adopta a denominagao de «Casa do Caminho

(SU), Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, -.

no Municipio de Belas, Centralidade do Kilamba, Edificio

F25, Apartamento 124, podendotransferi-la livremente para

qualquer outro docal do territério nacional, bem comoabrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formasde representacao

- dentro e fora do Pais.  
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ARTIGO 2°
(Duragao) ‘

A sua durac¢do é por tempo indeterminado contando-se o

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir

do.respectivo registo.-

“ARTIGO 3.2
' (Objecto)- 2

Asociedade tem como objecto social o comércio geral a

‘grosso e a retalho, prestagdo de servi¢os, consultoria, indds-

‘tria, auditoria, construgdo civil e obras publicas, fiscalizagao

de obras, serralharia, carpintaria, produgao e venda de cai-

xilharia de aluminio, promocgdo e mediaga&o imobiliaria,

_ informatica, telecomunicagées,electricidade, agro-pecuaria,

.pescas, hotelaria e furismo, agéncia de viagens, transportes

aéreo, maritimo e terrestre transporte de passageiros ou de

. mercadorias, camionagem,transitarios, despachante, rent-a-

-car, Oficina auto, venda dematerial de escritorio e escolar,

salao de cabeleireiro, modas e confec¢des, botequim, cen-

tro médico, farmacia, material e equipamentoshospitalares,

perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agéncia de viagens,

‘pastelaria, panificagao, geladaria, explorag4o de parques

de divers6es, realizagéode eventos culturais, recreativos -

e desportivos, exploracdo mineira e florestal, exploracdo

de bombas de combustiveis ou estacdo de servigo, comer-

cializagaéo. de petrdleo e seus derivados, representacdes

comerciais, ensino geral, infantario, importacdo e expor- .

tagdo, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do

comércio ou industria em que 4 sécia-tnica decida e seja

permitido porlei.

ARTIGO 4°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

uma (1) quota no valor nominal. de Kz: 100.000,00 (cem

mi] kwanzas), pertencente 4 sdcia-tinica Amélia Cecilia

Domingas Carlos Cazalma.. ‘

ARTIGO 5°
(Cessio de quotas)

A cess&o da quota implica a saida da-sécia cedente ou a

transforma¢gaéo da mesma em sociedadepluripessoal.

* ARTIGO 6.° .
(Geréncia)

A geréncia e administrac4o da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, incumbem 4 sécia-Unica Amélia Cecilia Domingas

Carlos Cazalma, bastando sua assinatura para obrigarvali-

damente a sociedade.

1. Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais’

‘como letras de favor, fianga, abonagoes ou actos seme-

Ihantes.

2. A sécia-tinica podera nomear pessoa estranha 3a socie--

dade para assumir as fun¢cdesde geréncia.

- ARFIGO 7°
(Decisées)

As decisdes da sécia-inica de natureza igual as delibera-

ges da Assembleia Geral deverfo ser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

, ARTIGO8S | | 7
(Dissolucao) a

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

da sdcia-Unica, continuando a sua existéncia com os herdei-

‘Tos Ou representantes da sécia falecida ou interdita, devendo

estes nomear um que a todos represente, enquanto a quota se

mantiver indivisa.

ARTIGO 9." | .
{Liquidagao) ;

A liquidac¢ao da sociedade far-se-a nos termos da Lei das

_ Sociedades Comerciais..

ARTIGO 10.°
‘ (Balangos)

Os anos sociais serao os civis e os balancgos serdo

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a31 de Marco imediato.

* ARTIGO 112

(Omisso) |

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dis-

posicdes da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho, e ainda as

disposigées da Lei das Sociedades Comerciais, n° 1/04,

_ de 13 de Fevereiro.

@ 5-2748-L02)

 

AQUIEMP— Gestao de Empreendimentos

de Aquicultura (SU), Limitada

‘Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora:Adjunta

daConservatéria do RegistoComercial de Luanda, 2.* Seccao

do Guiché Unico da Empresa. '

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-.

, sentada sob 0 n.° 37, do livro-diario de 16 de Fevereiro do

corrente ano,aqual fica arquivada nesta Conservatoria.

- Certifico que Antonio José Henriques Saraiva dos

Santos, solteiro,-de nacionalidade angolana, natural do —

_Lubango, Provincia da Huila, residente habitualmente

em Luanda, no Municipio de Luanda, Distrito Urbano da

~ Maianga, Bairro Militar, Rua Ho Chi Min, Casa n° 38,
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada

«AQUIEMP— Gestaode Empreendimentos de Aquicultura

(SU), Limitada», registada sob 0 n.° 739/15,que se vai reger

pelo disposto nos termos seguintes.

Estaconforme.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,

2." Seceaéo do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 16

‘de Fevereiro de 2015. — O ajudante,ilegivel.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE

AQUIEMP— GESTAO DE EMPREENDIMENTOS

DE AQUICULTURA (SU), LIMITADA

‘  ARTIGO 1°

1. A sociedade adopta a denominagao de «AQUIEMP

— Gestio de Empreendimentos de Aquicultura (SU),
Limitada», tem a sua sede na Rua Ho Chi Min,n.° 38,

1.°, Bairro Militar, Alvalade, Municipio Luanda, Distrito

Urbano da Maianga, e durara por tempo indeterminado.

- 2. A sociedade podera deslocar livrementea sua sede

social da mesmaou para outra provincia limitrofe, e bem:

assim criar sucursais, agéncias,filiais, delegacées ou outras ,

formas de representagado em Angola ou no estrangeiro.

ARTIGO2° |
1. O objecto da sociedade consiste nas actividades de

gesto de empreendimentos de aquicultura, comércio geral,

importagdo, exporta¢o, construco civil inerente ao exer-

cicio da sua actividade, formagao profissional, bem como
~ outras actividades conexas ou complementares da activi-

_ dadede aquicultura.
2. A sociedade podera participar noutras sociedades exis-

tentes ou a constituir, nacionais ou estrangeiras, ainda que

com objecto diferente do referido no nimeroanterior.

3. A sociedade podera associar-se com outras pessoas

juridicas para, nomeadamente, formar novas sociedades ou:

agrupamentos complementares de empresas e celebrar. con-

tratos como os de consorcio, associac4o em participagao, de

grupo© paitirio e de subordinacao. *

ARTIGO 3.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

uma(1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem

mil kwanzas), pertencente ao sdcio-inico Antonio Jose

Henriques Saraiva dos Santos.

— ARTIGO 4°:
__ A geréncia e a representagao da sociedade pertencem

ao sdcio-tnico Antonio José Henriques Saraiva dos Santos,.

ficando desde ja nomeado gerente, com ou sem remunera-

_ go conformeele decidir, podendoa respectiva remuneragao

consistir, parcialmente ou na integra, numa percentagem de

participagao noslucros da sociedade.

ARTIGO 5.°

O gerente sera remunerado,nos termose condi¢des que

vierem a ser estabelecidas em Assembleia Geral.

ARTIGO 6°

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

do sdécio, continuando a sua existéncia com o sobrevivo e

herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou interdito, —

devendo estes nomear um que a todos represente, enquanto

a quota se mantiverindivisa.
Disposigao transitéria

O gerente fica, desde ja, autorizado a efectuar levanta-

mentos na conta ondese encontra depositado o capital social

da sociedade ora constitufda para fazer face as despesas de

constituicdo e instalag4o da sociedade.

‘ cia, bem como a aquisi¢ado, para a sociedade de quaisquer
.. direitos, antes do registo definitivo do contrato social, sem

prejuizo do disposto no artigo 5.° do Cédigo das Sociedades

n° 96-B, que outorga neste acto em seu nome€ em repre-

- Apartamento 51-D;

DIARIO DA REPUBLICA

A sociedade assume, desde ja, as obrigacdes decorrentes

de negocios juridicos celebrados em seu nome,pela gerén.

Comerciais, e de harmonia com 0 artigo 19.° e quaisquer

outros aplicaveis do citado diplomalegal. “to

. (15-2749-L02)
 

Invespart Angola, Limitada

Cess%o de quotas, admisséo de novos sdcios ¢ altera-

¢o parcial do pacto social da sociedade ‘dnvespart Angola,

Limitada».

Certifico que, por escritura de 10 de Fevereiio de 2015,

lavrada com inicio a folhas 71, do livrode notaspara escri-

turas diversas n.° 247-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notério, Lucio AlbertoPires

da Costa, Licenciado em Direito, compareceram como

outorgantes: ,

Primeiro: — Arlindo Assungao de SousaLima Viegas

Narciso, casado com: Sara Jurema Saraiva Diogo Narciso,

sob o regime de comunhio de adquiridos, natural de Luanda,

ondereside habitualmente, no Municipio de Luanda,Distrito

Urbano e Bairro da Maianga, Rua Eduardo Mondlane,

sentacio do sécio Luis Miguel Menezes Trigo Carrazedo,

solteiro, maior, natural de Luanda, onde residente habi-

tualmente, no Municipio de Luanda, Distrito Urbano e

Bairro da Ingombota, Largo do Ambiente n.° 21, 5.° andar,

Segundo: — Carlos Julio Victor Moutinho, solteito,

maior, natural do Namibe, Provincia do Namibe,residente

habitualmente na Huila, no Municipio do Lubango, Bairro

Dr. Agostinho Neto, casa sem numero;

Terceiro: —- José Manuel Azevedo Tomé, solteiro,

maior, natural de Malanje, Provincia de Malanje, residente

habitualmente em Luanda, no Municipio de Luanda,Distrito

Urbano e Bairro da Ingombota, Avenida 4'de Fevereiro,

n.° 50;

_. Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos mencio-

nados documentos de identificacdo, bem como certifico

a qualidade e a suficiéncia de poderes em que 0 primeiro

outorgante intervém neste acto, conforme o documento que

no,fim menciono e arquivo.

 E poreles foidito:

‘Que, 0 primeiro outorgante e o seu representado, so a0

momento os Unicos e actuais sdcios da sociedade por quo-

tas denominada «Invespart Angola, Limitada», com sede

em Luanda, no Municipio de Luanda, Distrito Urbano ¢

Bairro da Ingombota, Rua Engracia Fragoso,n.° 61, Edificio

Kalunga Atrium, 1.° andar, Sala 101, constituida porescri-

tura datada de 17 de Julho de 2009, cominicio a folha 21, do
livro de notas para éscrituras diversas n.° 137, deste Cartorio 

vu
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Notarial, registada na Conservatoria do Registo Comercial

de Luanda, -2.* Seccdo Guiché Unico, sob o'n.° 1650-09,

_ titular do Numero de Identificagao Fiscal 5417066885,

com o capital social de Kz: 156.000,00 (cento e cinquenta

e seis mil kwanzas), integralmente subscrito e realizado em

dinheiro, dividido e representado por duas quotas, sendo

uma no valor nominal de Kz: 148.200,00 (cento e quarenta

e oito mil e duzentos kwanzas), pertencente ao sdcioLuis

Miguel Menezes Trigo Carrazedo e outra no valor nominal

de Kz: 7.800,00 (sete mil e oitocentos kwanzas), pertencente

ao sécio Arlindo Assun¢ao de Sousa Lima Viegas Narciso;

Que, conforme deliberado por acta datada de 25 de

Novembro de 2014, pela presente escritura o primeiro

outorgante, no uso dos poderes que lhe foram conferidos,

‘divide a quota do seu mandante (Luis Miguel MenezesTrigo

Carrazedo), titular de uma quota no valor nominal

de Kz: 148.200,00 (cento e quarenta e oito mil e duzentos

kwanzas), em duas novas, sendo a primeira no valor nomi-

~. nal de Kz: 7.800,00 (sete mil e oitocentos kwanzas), que.
cede ao terceiro outorgante (José Manuel Azevedo Tomé)

e outra quota no valor nominal dé Kz:140.400,00 (cento e

quarenta mil e quatrocentos kwanzas), que cede ao segundo

outorgante (Carlos Julio Victor Moutinho), valor este ja

recebido pelo cedente que aqui lhe da a respectiva quitacao,

apartando-se deste modo da sociedade, nada mais tendo dela

a reclamar. ;

Ainda mediante acta da Assembleia Geral da referida

sociedade, o primeiro outorgante, titular de uma quota no

valor nominal de Kz: 7.800,00 (sete mil e oitocentos kwan-

zas), cede a totalidade da sua quota pelo seu respectivo

valor nominal, ao terceiro outorgante (José Manuel Azevedo

. Tomé), valor este j4 recebido pelo cedente que aqui the da

a respectiva quitagdo e aparta-se definitivamente da socie-

dade, nada mais tendo dela a reclamar.

Por seu lado, o segundoe terceiro outorgante, aceitam as

teferidas cessGes nos precisos termos exarados e€ © terceiro

unifica as quotas a si cedidas, -passando a deter uma quota

no valor nominal de Kz: 15.600,00 (quinze mil e seiscen-

tos kwanzas) e por conseguinte, admitidos 4 sociedade como

~ sécios. ‘

Nesta conformidade altera-se a redaceao do artigo 4,°do

pacto social que passa a sera seguinte:
 

ARTIGO 4° .

O capital social é de Kz: 156.000,00 (cento e cin-

quenta e seis mil kwanzas), integralmente realizado

‘* em dinheiro, dividido e representado por duas quo-

tas, sendo uma no valor nominal de Kz:140.400,00

(cento e quarenta mil e quatrocentos kwanzas), per-

tencente ao sdcio Carlos Julio Victor Moutinho e

outra no valor nominal de Kz: 15.600,00 (quinze —

mil e seiscentos kwanzas), pertencente ao sdcio

José Manuel Azevedo Tomé

Declaram ainda os outorgantes que mantém-se firmes e

validas todas as demais disposi¢Ges nao alteradas pela pre-

sente escritura. .
Assim o dissetam e outorgaram. :

_ Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico-da Empresa, em

Luanda, 16 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,i/egivel.

(15-2750-L02)
*, +
 

1PA-1 Passo Além, Limitada

. Certifico que, por escritura de 15 de Janeiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 60, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 242-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Willian Hedi dos Santos Gué, solteiro,

maior, natural de Luanda, Provincia de Luanda, ondereside

habitualmente no Distrito Urbano da Maianga, Bairro

Prenda, RuaEngenheiro Francisco Sande Lemos, Casa n.° 1;

Segundo: — Silvio NdongoPitra, solteiro, maior, natural

da Ingombota, Provincia de Luanda, onde reside habitual-

mente, no Distrito.Urbano da Maianga, Bairro Cassenda,

Rua 6, Casa n.° 28, Zona6;.-

Terceiro: — Ywroslavh Romel Mateus Junior, solteiro,

maior, natural do Cuito, Provincia do Bié, residente habi-

tualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,

Bairro Golf II, Travessa da Mana, Casa n.° 34, Zona 20;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes. ,
Esta conforme.

' .Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em
Luanda, aos 16 de Janeiro de 2015. —-O ajudante, ilegivel. .

.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

1PA-1 PASSO ALEM, LIMITADA

-ARTIGO L.°

A sociedade adopta a denominagao social de «1PA-1

Passo Além, Limitada», com sede social na Provincia de

Luanda, Rua 6, Casa 28, Bairro Cassenda, Distrito Urbano

_ da Maianga, Municipio de Luanda, podendo transferi-la

livremente para qualquer outro local do territério nacional,

bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras formas

de representacdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO2.°

’ A Sua duragdo é por tempo indeterminado contando-se o

. inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebragdo da presente escritura.

a ARTIGO 3."
A sociedade tem como objecto social a comércio geral

a grosso e a retalho, empreitadas de construgao civil e
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obras ptiblicas, promoco e mediacao imobiliaria, venda

de equipamentos dos servicos de seguranga privada, pres-

tacdo de servigos de seguranca privada, infantarios, creches, .

importacao e comercializagao de medicamentos, produtos

hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico

edistribuicdo de- medicamentos, equipamentos e produ-

tos hospjtalares, manutengdo e assisténcia a equipamentos

diversos, educagao, ensino geral, colégios, escola de lin-

guas, desporto e cultura, escola de conducio, informatica,

telecomunicacées, hotelaria e turismo, restauracdo, casinos,

indiistria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuaria, industria

de panificacao, camionagem, transitarios, cabotagem, rent-

-a-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, aluguer

de viaturas com ou sem condutor, transporte de pAssagei- ©

ros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina defrio,

fiscalizacao de obras publicas, venda de material de escri-

torio e escolar, venda e instalagdo de material’ industrial,

venda e assisténcia a viaturas, comercializacéo de mate-

rial de construgdo, comercializagao de lubrificantes, salaéo

de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercializagaode

~’ gas de cozinha, petréleo iluminante, pecas sobressalentes,

* Mateus Junior e Willian Hedi dos Santos Gué, respectiva-

perfumaria, artigos de toucadore higiene, ourivesaria, relo-

joaria, agéncia de viagens, farmacia, centro médico, clinica

geral, geladaria, exploragao de parques de diversao, explo-

rac¢déo mineira, exploracao florestal, exploragao de bombas

de combustiveis, estacao de servico, representacdes comer-_

ciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, prestagdo de

servigos, importagdo e exportagao, podendo ainda dedicar-

~Se a qualquer outro ramo do comércio ouindustria em que ,

os sdcios acordem e seja permitidoporlei. .

mt ARTIGO42

_ O capital social é de Kz: 105.000,00(cento-e cinco mil

kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, dividido e

representado por trés quotas, iguais no valor nominal de

Kz: 35.000,00 (trinta e cinco mil kwanzas) cada uma, per-

tencentes aos sdcios Silvio NdongoPitra, Ywroslavh Romel

mente.

. ARTIGO 5° |
A cess&o de quotas a estranhos fica dependente do con-

_ sentimento da sociedade,a qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

_ ARTIGO 6°

A geréncia e administra¢o da sociedade, em todosos _

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-

vamente, incumbem ao sécio Willian Hedi dos Santos Gué

que fica desde ja nomeadogerente, com dispensa de caugao,

bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente a

sociedade. ;

1. O gerente podera delegar num dos sdcios ou mesmo

em pessoa estranha 4 sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para 0 efeito, o respectivo mandato.

go dassuas quotas, e em igual proporgao serao suportada

_as perdas se as houver.

‘sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

' e@ adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em igual-

_ qualquer sécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ov

DIARIO DAREPUBLICA

2, Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais
como, letras de favor, fianga, abonacées ouactos seme.
lhantes.

ARTIGO 7.° °

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas dirigidas aos'sdcios com pelo menos30dias de ante.

cedéncia, isto quandoa lei nao prescreva formalidades especials

de comunicagdo. Se qualquer dos sécios estiver ausente da sede

social a comunica¢do devera ser feita com temposuficiente
para que possa comparecer.-

ARTIGO 8° -
Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao-divididos pelos sécios na propor

t

. ARTIGO 92:

A sociedade niio se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuandoa sua existéncia como

interdito, devendo estes nomear um que

a

todosrepresent,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dossécios ¢ nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios ea

liquidacaio e partilha realizar-se-4 como acordarem.Nafalta

de acordo, e se algum deles o pretendersera

o

activo social

licitado em bloco com obrigagao do pagamento do passivo

dade de condi¢gées.

ARTIGO 11.9"

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizaraquota de

providéncia' cautelar.

. ARTIGO 12.°

Para todas as questées emergentes do presente contral,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quét

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualqueroutro.

ARTIGO 132 +
Os balancos serio dados em 31 de Dezembrodecada ano,

devendoestar aprovados.até 31 de Margo doano imediato.,

_ ARTIGO 14° |
Os anos sociais serdo os civis e os balancosserie

dados em 3] de Dezembro de cada ano, devendoencerraf

a31 de Marco imediato.

ARTIGO152
No omisso regularao as deliberacdes sociais, as disp

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Leidas

Sociedades Comerciais e demais legislagao aplicavel.

(15-275 |-L02)
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_ Venda que o Estado Angolano Faz a Maria Domingas

de Oliveira Fonseca

Certifico que, com inicio a folhas.75, do livro de notas ~

para escritura diversas n.° 57-A, do Cartério Privativo do
Ministério do Urbanismo e Construgdo; se encontra lavrada

aescritura do seguinte teor:
Venda que o Estado Angolano Faz a Maria Domingas de

Oliveira Fonseca.
No dia 13 de Julho de 2012, em Luanda e no Cartério

Privativo do Ministério do Urbanismo e Construgao,sito na
Avenida |.° Congresso do M.P.L.A., n.° 34, perante mim,

a Notaria, Ana Guilhermina Vumi, Licenciada em Direito,

compareceram comooutorgantes:

Primeiro: — Joaquim Silvestre Anténio, solteiro,

maior, natural de Luanda, onde reside, na Rua9, n.° 14,

Bairro Cassenda, que outorga em nome e em representa-

-- go do Governo da Republica de Angola, na sua qualidade

de Secretario de Estado do Urbanismo e’ Habitac4o, em

pleno desempenho de fungées, de harmonia ‘com o teor

do Despacho n.° §82/10, de 27 de Maio, do Ministro do

Urbanismo e Construcdo; ©

Segundo: — Maria Domingas de Oliveira Fonseca,

natural de Luanda, onde reside, na Rua da Missio, n.° 58,

~ titular do Bilhete de Identidade nimerozero zero zero cento

e quarenta e um mil, quatrocentos e€ oitenta e oito LA zero
dezasseis, emitido pela Direcgao Nacional de Identificagao,

- aos 28 de Maio de 2007,solteira, maior.
Verifiquei a identidade do primeiro outorgante, por ser

. do meu conhecimento pessoal e a da segundapela exibi¢ao —

do respectivo bilhete de identidade a qualidade em que o pri-

meiro intervém ¢ a suficiéncia dos seus poderes para acto,
verifiquei porser do meu conhecimento prdprio.

E, pelo primeiro outorgante, foi dito:

Que, nos termos da legislagao em vigor na Republica

de Angola, ao Estado pertence, portitulo legitimo a fraccdo.
autonoma designada pela Letra B do 5.° andar, do prédio
constituido em regime de propriedade horizontal, situado

_em Luanda, na Rua da Missdo, descrito na Conservatoria

do Registo Predial da Comarca de Luanda, sob 0 n.° 5691, a

folhas 149 do livro B-20, nela inscrito o respectivotitulo do

regime de propriedade horizontal do livro F-1, sob a Ficha
n.° 1512 da primeira seccfo. Esta inscrito na Matriz Predial

Urbana do Primeiro Bairro Fiscal de Luanda, sob 0 n.° 3361,

tendo a fraccdo auténomaa seguinte composi¢ao:
5.° andar, Letra-B, apartamento constituido por sala

comum, quarto, w.c. banho, cozinha, lavandaria e varanda.

Tem a area de sessenta e trés metros quadrados, o valor de.

(cento e citenta e nove mil e trinta e dois kwanzase oitenta e

oito céntimos), a permilagem de vinte.e oito virguiannoventa
e cinco, =

Que, encontrando-se a segunda outorgante nas condi¢ées
previstas na Lei n.° 19/91, de 25 de Maio,ele, primeiro outor-

gante, em nome do Estado Angolano,pela presente escritura
vende a mesma segunda outorgante, Maria Domingas de
Oliveira Fonseca, a fracco auténomaidentificada.

Que, esta venda é feita pela quantia de (quatrocentos
€ um mil, setecentos e trinta e trés kwanzas), ja integral- .

mente paga, por depdsito efectuado no Banco de Poupanga
e Crédito, como se mostra do respectivo taléo 70, de 26 de

. Abril de 2011, pelo que, deste modo, da a venda por efec-
tuada.

“5 .

Pela segunda outorgante, Maria Domingas de Oliveira
Fonseca, foi dito que, aceita a venda nos termos exarados.

Assim o disseram e.outorgaram.

Instruem 0 acto os seguintes documentos:

1. taléo compfovativo do depdsito efectuado.
2. Certidfo nos termosdo artigo 7-A da Lei n.° 16/11,

de 21 de Abril, efectuado, aos 3 de Maio de 2012, na

Repartigao de Finangas do 1.° Bairro Fiscal de Luanda.

Aos outorgantes e na presenga simulténea de ambos,fiz

em voz alta a leitura desta escritura e a explicacao do seu

contetdo.

Assinados: Joaquim Silvestre Anténio.e Maria Domingas

de Oliveira Fonseca. —A Notaria, Ana Guilhermina Vumi.

Imposto de Selo: (trés mil e cem kwanzas).

Conta registada sob 0 n.° 11.

‘ _ Ecertidao quefiz extrair e vai conformeo original.

Cartério Notarial Privativo, em Luanda, aos 11.

de Setembro de 2012.—A ajudante,ilegivel.

(15-2179-L01)
 

Vestifama, Limitada

Certifico que, por escritura de 12 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 76, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 389, do Cartério Notarial do Guiché Unico
da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Mauro Henrique Alexandre André, sol-

teiro, maior, natural da-Ingombota, Provincia de Luanda,

onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga,
Bairro Cassenda, Rua 21, Casan.°12; +

Segundo: — Telma de Fatima Costa’ Lopes, solteira,
Maior, natural do Lobito, Provincia de Benguela, residente

habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga,
Bairro Cassenda, Rua 21, Casa n.° 12; —

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos °

termos constantes dosartigos seguintes. .
Esta conforme. .

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em
Luanda, aos 16 dé Fevereiro de 2015. — O ajudante,
ilegivel.

ESTATUTOS DASOCIEDADE
VESTIFAMA,LIMITADA

" ARTIGO 1°
- Asociedade adopta a denominacio social dé «Vestifama,

’ Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, Distrito

Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Urbanizacao NovaVida,

Rua 181, Casa n.° 6.024, podendo transferi-la livremente
para qualquer outro local doterritério nacional, bem como
abrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras formas de repre-

sentagdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2° |

A sua duragdo é por tempo indeterminado contando-se 0

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir --

da data da celebracao da escritura.
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ARTIGO 3.°

_ Asociedade tem como objecto social, prestagdo de ser-

vicos, consultoria, formagao profissional, comércio geral a

grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de aluminios, avi-

cultura, agro-pecuaria, industria, pesca, hotelaria e turismo,

informatica, telecomunicagées, publicidade, construcao civil

e obras publicas, consultoria, exploracdo mineira ¢ florestal,

. comercializacao de telefones e seus acess6rios, transporte

maritimo, camionagem, agente despachante e transitarios,

cabotagem, rent-a-car, compra e venda deviaturas, novas

ou usadas e seus acessérios, aluguer de viaturas, com ou

sem condutor, venda e reparacao de veiculos automéveis,

concessionaria de material e pecas separadas de transporte,

fabricagio de blocos e vigotas, medicamentos, material

cirlirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farma-

céuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plastificagao

de documentos, venda de material de escritério e escolar,

decoracées, serigrafia, impresses, saléo de cabeleireiro,

boutique, agéncia de viagens, promocgdo e mediac&o imo-

bilidria, perfumaria, relagdespublicas, pastelaria, padaria,

geladaria, panificacao, representacdes comerciais e indus-

triais, venda de gas de cozinha, desporto e recreagao, video

clube, discoteca, meiosindustriais, realizagdes de activida-

’ des culturais e desportivas, manutenco de espacos verdes,

seguranca de bens patrimoniais, colégio, creche, educa¢ao e

cultura, escola de conducao, ensino, importac&o e exporta-

¢4o, saneamento basico, fabricagao e venda de gelo, cyber

café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer

outro ramo do comércio ou industria em queos sociosacor-
dem e seja permitido porlei.

ARTIGO 42 .

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas)

integralmente realizado em dinheiro,dividido e representado

por duas quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00

. (cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentesaossécios, '

‘Mauro Henrique Alexandre André e Telma de.Fatima Costa

Lopes, respectivamente.°

 ARTIGO 52 So
A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é semprereservadoo direito

de preferéncia deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso. .

- ARTIGO 6°
1. A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pas-

‘ sivamente, incumbe aos dois sécios, que ficam desde ja

nomeados gerentes, com dispensa de cauc4o, sendo neces-

' sdrias umaassinaturapara obrigar validamente a sociedade.

2. Os gerentes poder4o delegar num dos sécios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negdcios sociais da sociedade,tais

como, letras de favor, fianca, abonagoes 0ou actos seme-

lhantes.

_ 30 dias de antecedéncia, isto quandoa lei no prescreva for.
_ malidades especiais de comunicag4o.Se qualquerdossécios

- centagem para fundos ou destinos especiais criados em

_ de acordo,e se algum deles o pretendersera0 activo social

_dados em 3! de Dezembro de cada ano, devendoencerrar

DIARIO DA REPUBLICA

“ARTIGO 72 °

As Assembleias Gerais serio convocadas por simples
cartas registadas dirigidas aos sécios com pelo menos

estiverausente dasede social a comunicagao deveraserfeita

com temposuficiente para que possa comparecer.

| _ ARTIGO 8° :
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzidaa per.

Assembleia Geral, seraio divididos pelos sdécios na propor-

¢4o das suas quotas, e em igual proporgao serao Suportadas

as perdasse as houver.

ARTIGO 9.°

. Asociedade naose dissolvera por morte ou impedimehto

de qualquer dos. sécios, continuando a sua existéncia como

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear-.um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO102

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios € nos

_demais casos legais, todos os sécios serao liquidatérios¢ a

liquidacdo e partilha verificar-se-4 como acordarem. Na falta

.

licitado em globo com obriga¢ao do pagamentodo passivo

e adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em igua

dade de condigées.

_- ARTIGO.11.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

, providéncia cautelar.

ARTIGO 12.9 -

Para todas as quest6es emergentes do presente contralto,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foroda

‘Comarca de Luanda, com expressa renuincia a qualqueroutro.

ARTIGO 13.°
Os anos sociais serao os civis e osbalangos serao

a 3J:de Marcoimediato.

ARTIGO 14.° a

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

Sociedades Comerciais e demais legisla¢do aplicavel:

(15-2753-L02)

 

Organizagées Janualice & Filhos, Limitada

- Certifico que, por escritura de 11 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 50, do livro de notaspara escti-
turas diversas n.° 389, do Cartorio Notarial do Guiché Unico

da Empresa, a cargo do notario, Lucio Alberto Pires da

- Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:  
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Manuel Gomes Bungui, solteiro, maior, natural do

Buco Zau, Provincia de Cabinda, residente em Luanda, no

Municipio de Viana, Bairro Viana Km 9, Casa n.° 20, que

. outorga neste acto por si individualmente e como manda-

tario de Mateus Baza,solteiro, maior, natural do Buco Zau,

Provincia de Cabinda, residente no Municipio do Buco Zau,

Bairro 1.° de Maio, casa s/n.°, Janudrio Bungui, solteiro,

maior, natural de Belize, Provincia de Cabinda, residente no

Municipio do Buco Zau, Bairro Deolinda Rodrigues, casa

s/n.°, Marta Gomes Bungul, solteira, maior, natural do Buco

Zau, Provincia de Cabinda, residente no Municipio do Buco

Zau, Bairro Deolinda Rodrigues, casa s/n.°, e Alice Gomes,

solteira, maior, natural do BucoZau, Provincia de Cabinda,

residente no Municipio do Buco Zau, Bairro Deolinda

Rodrigues, casa s/n.°;

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dosartigos seguintes.

' Esta conforme. ve

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 12 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,

ilegivel. ,

ESTATUTO DA SOCIEDADE

ORGANIZACOES JANUALICE & FILHOS, LIMITADA

ARTIGO 1°
Asociedade adoptaa denominacaosocialde «Organizagdes

Janualice & Filhos, Limitada», comsedesocial na Provincia

de Luanda, Rua do Papa Simao, Casa n° 20, Bairro Km 9,

’ Municipio de Viana, podendotransferi-la tivremente para

qualquer outro local do territério nacional, bem comoabrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representacdo

dentro e fora do Pais:

' , _ ARTIGO 2°

A sua dura¢do é por tempo indeterminado contando-se 0

inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais, a partir -

da data da celebragdo da presente escritura.

. ARTIGO 3.°

‘ Asociedade tem comoobjecto social, lavandaria, comér-

cio geral a grosso e a retalho, empreitadas de construcao

civil € obras publicas, promogao e' mediacao imobilidria,

venda de equipamentos dos servicos de segurancaprivada,

prestagéo de servi¢os de seguranga privada, infantarios,

creches, importagao e comercializagao de medicamentos,

produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais ‘diver--

sos,fabrico e distribuigao de medicamentos, equipamentos

e produtos hospitalares, manutencdo eassisténcia a equipa-

mentos diversos, educagdo, ensino geral, colégios, escola de

linguas, desporto e cultura, escola de conducdo, informatica,

telecomunicagées, hotelaria e turismo; restaura¢fo, casinos,

industria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuaria, industria

‘de panificagéo, camionagem, transitarios, cabotagem, rent-

~a-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, aluguer

4131

de viaturas com ou sem condutor, transporte de passagei-

ros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de frio,

" fiscalizagZo de obras piiblicas, venda‘de material de escri-

torio e escolar, venda e instalacfo de material industrial,

venda e assisténcia a viaturas, comercializacao de mate-

rial de construgdo, comercializagao de lubrificantes, salao

de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercializacgdo, de-

gas de cozinha, petréleo iluminante, pecas sobressalentes,

perfumaria, artigos de toucadore higiene, ourivesaria,relo-

- joaria, agéncia de viagens, farmacia, centro médico,clinica

geral, geladaria, exploragdo de parques de diversfo, explo-.

racéo mineira, exploracdo florestal, exploragio de bombas

de combustivets, estagdo de servico, representacdes comer-

ciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, prestacfo de

servicos, importacao e exportacao, podendo ainda dedicar-

“se a qualquer outro ramo do comeércio ou industria em que

os sécios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 4° °
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-

zas) integralmente realizado em dinheiro,, dividido e

representado por-cinco quotas, sendo uma no valor nomi-

nal de Kz: 60.000,00 (sessenta mi! kwanzas), pertencente

ao sécio Manuel Gomes Bungui, outras quatro quotas

iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwan-

. zas) cada uma, pertencentes aos sécios Mateus Baza,

Marta Gomes Bungui, Januario Bungui e Alice Gomes,

respectivamente.

ARTIGO 5:° .
A cessdode quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade a qual € sempre reservadoo direito

de preferéncia deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso. :

ARTIGO 6°

A geréncia e administragdo da sociedade, em todosos-

seus actos e contratos, em juizo.e fora dele, activa e passi-

vamente, incumbem ao sécio Manuel Gomes Bungui, que

fica desde j4 nomeado gerente, com dispensa de caucdo,

bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente

a sociedade.

1. O gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte-dos seus poderes de

-. geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade, tais

comé,letras de favor, fianga; abonagdes ou actos seme-

Ihantes. ~

ARTIGO 7.° .

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas dirigidas aos sdcios com pelo menos 30 dias de

antecedéncia, isto quando a lei nao prescreva formalidades |

especiais de comunicagao. Se qualquer dos sécios estiver

ausente da sede social a comunicacao devera ser feita com

tempo suficiente para que possa comparecer.
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ARTIGO 8°
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na propor-

¢4o das suas quotas, e em igual propor¢ao serao suportadas

_ as perdas se ashouver. ,

ARTIGO 92°”
A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dossécios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.° ;

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a :

liquidagdo e partilha realizar-se-4 como acordarem.Nafalta

_ de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activo social

licitado em bloco com obrigacao do pagamento do passivo

 e adjudicado ao sdcio que melhor preco oferecer, em igual-

dade de condi¢Ges.

ARTIGO 11°
A sociedadereserva-se o direito de amortizar a quota de

qualquer s6cio, quandosobreela recaia airesto, penhora ou «

providéncia cautelar. oe oe

ARTIGO: 12.°

Para todas as questées emergentes do presente contrato,

querentre os sécios, seus-hetdeiros ou representantes, quer

. entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa renincia a qualquer

- outro.

ARTIGO 13.°

Os balancos serao dados em 31 de Dezembro de cada

ano, devendo estar aprovado até 31 de Margo do ano ime-

diato.

; ARTIGO 14°

No omisso regularao as deliberacdes sociais, as dispo-

sic¢des da Lei n.° 1/04, de13 de Fevereiro, que é a Lei das
Sociedades Comerciais e demais legislacdo aplicavel. ~ ~

"  (15-2754-L02)
 

Roberto Mandenvo & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 3 de Fevereiro de 2015,

_lavrada com inicio a folhas 38, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 388, do Cartorio Notarial do Guiché Unico

da Empresa, a cargo do Notario, Licio Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Panda Rodrigues Umba, solteiro, maior, natural do

Sambizanga, Provincia de Luanda, onde reside habitual-

mente, no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro e Avenida

Comandante Valddia, n.° 4, 1.°, Apartamento 1,-que outorga

neste acto na qualidade de mandatario de Ana Clara Puati .

_ Mandenvo,solteira, maior, natural de Cabinda, Provincia
.

_Identificagao Civil e Criminal, aos 30 de Abril de 2014, ¢

_ vigos, consultoria, formac4o profissional, comércio geral a

grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de aluminios, avi-

_—,
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de Cabinda, ondereside habitualmente, Bairro Comandant
Gika; e do Roberto Mandenvo,solteiro, maior, natural de

Cabinda, . Provincia de Cabinda, residente habitualmente
na Provincia do Cunene, no Municipio de Namacunde,
Bairro Santa Clara, Zona B,titular do Bilhete de Identidade
n.° 000006624CA030, emitido pela Direcgéo Nacional de

em representac4o do filho menor do mandante. RobertoIsaac

Puati Mandenvo,de 14 anosde idade, natural de Cabindae

consigo convivente;

‘Umasociedade comercial por que se regera nostermos

constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 16 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE ©
ROBERTO MANDENVO & FILHOS, LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta-a denominagaosocial de «Roberto

Mandenvo & Filhos, Limitada», com sede social na

Provincia de Luanda, Rua 3, casa s/n.°, Municipio de Belas,

Bairro Palanca, podendo transferi-la livremente para qual-

quer outro local do territério nacional, bem comoabrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representa-

cdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°. 4
A sua ince é por tempo indeterminado contando-se0

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebrac&o da presente escritura.

‘ ARTIGO 3° 3
A sociedade tem como objecto social prestacao de ser-

cultura, agro-pecuéria, industria, pesca, hotelaria e turismo,

informatica, telecomunicagées, publicidade, construcaocivil

e obras publicas, consultoria, exploragao mineirae florestal,

comercializacdo de telefones e seus acessdrios, transporte

maritimo, camionagem, agente despachante e transitarios,

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas

ou usadas e seus acessérios, venda e reparagao de veiculos

automoveis, concessionaria de material e pecas separ

das de transporte, fabricagdo de blocose vigotas, material

cirirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farma-

céuticos, centro médico, clinica, perfumaria,plastificacaode -

documentos, venda de material de escritério e escolar, deco-

racées, serigrafia, salao de cabeleireiro, boutique, agéncia

de viagens, promogao e mediac&o imobilidria, perfumaria,

relagdes puiblicas, pastelaria, geladaria, panificacao, Tepre-
sentagdes comerciais e industriais, venda de gas de cozinha,
desporto e recreagdo, video clube, discoteca, meios indus
triais, realizagdes de actividades culturais e desportivas, 

<“
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‘ manutengao de espagos verdes, seguranca de bens patri-
moniais, educacdo e cultura, escola de condugao, ensino,

importagdo e exportacio, saneamento basico, fabricacdo

e venda de gelo, cyber café, electricidade, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria

- em que os sécios acordem e seja permitido porlei.

: . ARTIGO 42 .
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mi! kwanzas)

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por trés quotas, sendo uma quota no valor nominal

de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencente ao

sdcio Roberto Mandenvo outras duas quotas iguais no valor

nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas) cada

uma,pértencentes aos sécios Ana Clara Puati Mandenvo e .

Roberto Isaac Puati Mandenvo,réspectivamente. ~

_ARTIGO5.°

A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado direito

de preferéncia deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

T. A geréricia e administragado da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-

‘vamente, incumbe a sécia Ana Clara Puati Mandenvo, que

fica desde j4 nomeada gerente, com dispensa de caucao,

bastandoa assinatura, da gerente para obrigar validamente

a sociedade. .

2. A gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

_ geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedada 4 gerente obrigar a sociedade em actos e

-. contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

como,. letras de favor, fianga, abonagées«ou actos seme-

lhantes.

ARTIGO 7° .

As Assembleias Gerais serao convocadaspor simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos

30 dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva for-

malidades especiais de comunicacao. Se qualquer dos sdcios

estiver ausente da sede social a comunicacao devera serfeita.

‘com temposuficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8° :

Os tucros liquidos apurados, depois de deduzida a‘per-

centagem para fundos ou: destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serfio divididos pelos sécios na propor-

‘¢do das suas quotas, e em igual proporgao serao suportadas

asis perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuandoa sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou |

interdito, devendo estes nomear um quea todosrepresente,

. enquanto a quota se mantiver indivisa

ARTIGO 10.2 °

; Dissolvida a’ sociedade por acordo dos sécios € nos

demais casos legais, todos os sécios serdo liquidatarios e a

liquidacao e partilha verificar-se-4 como acordarem.Nafalta

de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activo social

licitado em globo com obrigac&o do pagamento do passivo -

e adj udicado ao sécio que melhorprego oferecer, em igual-

dade de condicées. Be x

ARTIGOH? =~ , :

A sociedade réserva-se 0 direifo de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12°
Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer -

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualqueroutro. —

ARTIGO 13°

Os 2anos sociais serao os civis e os balancos serao

dados em 3].de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a 31 de Marco imediato. -

ARTIGO 14.

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

sigdes da Lei n:° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

Sociedades Comerciais e demaislegislacao aplicavel. .

’ (15-2756-L02)

 

Micrifer, Limitada

Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2015,

lavrada com ‘inicio a folhas do livro de notas para escritu-

ras diversas n.° 390, do Cartorio Notarial do Guiché Unico

da Empresa, a cargo de Lucio Alberto Pires da Costa,

Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: —. Horacio Ferreira Raimundo, casado com

Adelaide Esperanca Saiengue Raimundo, sob o regime de

comunhdo de adquiridos, natural do Huambo, Provincia

do Huambo,onde reside habitualmente, no Municipio do

. Huambo, Bairro Académico, Avenida DomInfante Enrique,

‘casa 6/n.°, que outorga neste acto por si individualmente e
como mandatario de Cristiano Raimundo, solteiro, maior,

natural do Huambo, Provincia do Huambo, onde reside

’ habitualmente, no Municipio do Huambo, Bairro Cidade

Alta, Rua Governador Calheiro, Casa n.° 198;

Segundo: — Manuel Milagres Raimundo, solteiro,
~ maior, natural de Caala, Provincia do Huambo,onde reside

habitualmente, no Municipio do Huambo, Bairro Lissimo,
casa s/n.°; . 5

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que seregera nos termos constantes dos

artigos seguintes.

Esta conforme. .

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2015. — A Ajudante

Principal, Lourdes Mingas Kativa
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE

MICRIFER, LIMITADA .-

ARTIGO 1.°
(Ambito).

A sociedade adopta a denominagao. de «Micrifer,

Limitada», com sede social na Provincia do Huambo,

Municipio do Huambo, Zona Industrial, Rua Capito Silva

Carvalho, casa s/n.°, podendotransferi-la livremente para

qualqueroutro local doterritério nacional, bem comoabrit

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representagao

dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.2
A sua duragdo € por tempo indeterminado comtando-se Oo

inicio da sua actividade, para todos, os efeitos legais, a partir

da data do seuregisto..

ARTIGO 3°

A sociedade tem como objecto social informatica, for-

macao profissional, comércio geral, a grosso e a retalho,

salide, ensino e educacao, estudo de mercado, publicidade

e servigos de marketing, prestacao de servicos, hotelaria e

turismo,industria, pescas, agro-pecuaria, industria mineira,

telecomunicagées, construgaocivil e obras publicas, compra

e vendade moveis, modas e confecgées, transporte de passa-

—_-
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ja fica nomeadogerente, com dispensa de caucdo,bastando

a sua assinatura, para obrigar validamente a sociedade,

~ 2. O sécio podera delegar em pessoa estranha4 socie.

dade parte dos seus poderes de geréncia, conferindo para

efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

como:letras de favor, flanga, abonagdes ou actos seme-

|hantes.

ARTIGO 7°

As Assembleias Gerais seréo convocadas por simples  
carta registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos:

30 dias de antecedéncia, isto quandolei nao prescrevafor

malidades especiais de comunicagao. Se qualquerdossécios

-estiver ausente da sede social comunicacdo deveraserfeita

geiro e mercadoria diversa, farmacia, centro médico, clinica ©

geral, perfumaria, agéncia de viagem, promocao e media-

¢40 imobilidria, relagdes publicas, pastelaria, panificagao, °

geladaria, exploragao de parques de diversGes, realizagdo de

espectaculosculturais, recreativos e desportivos, explorac4o

mineira e florestal, exploragdo de bombas de combustiveis,

estac4o de servicos, representac¢des comercias, engenharia e-

auditoria, serralharia, carpintaria, venda de aluminio e sua .

utilizagdo, seguranca de bens patrimoniais, importacdo e

exportacao, podendoainda dedicar-se a qualquer outro ramo

do comércio ou industria em que os sdcios acordem e seja

permitidoporlei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 200.000,00 (duzentos mil

kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, dividido:

e representado por trés quotas, sendo a primeira de valor -

nominal de Kz: 68.000,00 (sessenta e oito mil kwanzas)

pertencente ao sécio Cristiano Raimundo, outras duas quo-

tas iguais de valor nominal Kz: 66.000,00 (Sessenta e seis -

mil kwanzas) cada pertencentes aos sdcios Horacio Ferreira

Raimundo e Manuel Milagres Raimundo, respectivamente,

ARTIGO 59
A cessao de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual semprereservadoo direito

fazer uso.

ARTIGO 6°

1. A geréncia e administragao da sociedade, todos os seus

actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passivamente,

sera exercida pelo socio Horacio Ferreira Raimundo, desde

- de preferéncia aos sdcios se a sociedade dele ndo quiser-

_centagem para fundos ou destinos especiais criados em

com tempo suficiente para que possa comparecer. °

~~" * VaRTIGOB® =

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzides a per-

Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na propor-

¢4o das suas quotas, e em igual proporgao serao suportadas

as perdas se as houver. ,

ARTIGO 9.°

’ A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento |

_de'qualquer dos sdécios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiro ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.- .

—_ " ARTIGO 102
Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serdo liquidatarios ¢

a liquidagao e partilha realizar-se-40 como acordarem. Na:

 
falta de acordo; e’se algum deles o pretender, sera 0 activo

Social licitado em bloco com a obrigagao do pagamento do,

_ passivo e adjudicado ao socio que melhor oferecer em igual-
+

dadedecondigées.

~ ARTIGO 1.

‘A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando ‘sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar. _

!

,

ARTIGO 12.°

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representante, quer

entre eles e a prépria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca do Huambo, com expressa renuncia a qualquer

outro. Ly

4
ARTIGO 13.°

.Os anos sociais serao os civis e os balangos serio

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencerrat

a 3! de Marco imediato.

}

\

i

"|



 

{ll SERIE — N.° 55 — DE 23 DEMARCO DE2015

ro. ARTIGO 14°

. No omjsso regularao as deliberacdessociais, as disposi- -

des da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislagao

aplicavel,

(15-2757-L02)
 

Uso Wangongo,Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 78, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 389, do Cartério Notarial do Guiché Unico

-da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

. Primeiro: — Maria Elvino Sonhe, casada com Denis

‘Medina Milan, sob o regime de comunhio de: adquiridos,

natural do Bengo, Provincia do Bengo,residente habitual-

mente em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga,

Bairro Operario, Avenida Hoji-ya-Henda, n.° 29, 1.° andar,

Zona 10; , i

Segundo: _— Sandra Luzia Sonhe Bibi, solteira, maior,

natural do Sambizanga, Provincia de Luanda, onde reside

habitualmente, no Municipio e Bairro de Viana, casa s/n.°;

.. Terceiro: — Denis Mario Medina Milan, casado.com a .

primeira outorgante, sob o régime acima mencionado,natu-

ral de Granma, Cuba, de nacionalidade cubana, residente

habitualmente em Luanda, no Municipio de Viana, Bairro 4

de Abril, Rua n.° 5, Casa n.° 180;

~~ Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,

ilegivel. ne

ESTATUTO DA SOCIEDADE
USO WANGONGO,LIMITADA

: ARTIGO b?
(Denominagio ec sede)

A sociedade adopta a-denominacao de «Uso Wangongo,

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, Rua do

Jacinto Tchipa, casa s/n.°, Bairro Sapu, Municipio de Viana,

podendotransferi-la livremente para qualqueroutro loca! do

territério nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representac4o dentroe fora do Pais.

a _ARTIGO 2°
(Duracao)

'” A sua duragdo é por tempo indeterminado contando-se 0

inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais, a partir

da data da celebragao da presente escritura.

,
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ARTIGO 3.°

(Objecto)

A sociedade tem como objecto centro médico, comércio

‘geral a grosso e a retalho, prestagao de servigos, consultoria,

auditoria, construc¢ao civil e obras publicas, fiscalizagao de

obras,serralharia, carpintaria, produgaoe venda de caixilharia.

de aluminio, promocao e mediagado. imobiliaria, informa- _

tica, telecomunicagées,electricidade, agro-pecuaria, pescas,

hotelaria, turismo, agéncia de viagens, transportes aéreo,

maritimo e terrestres,. transporte de passageiros ou de mer-

cadorias, camionagem,transitarios, despachante, rent-a-car,

oficina auto, venda de material de escritérioe escolar, saldo

de cabeleireiro, modas e confeccdes, botequim, farmacia,’

material € equipamentos hospitalar, perfumaria, ourivesa-

tia, relojoaria, agéncia de viagens, pastelaria, panificaco,-

geladaria, exploracZo de parques de diversdes, realizacao

de eventos culturais, recreativos e desportivos, exploracao

mineira e florestal, exploragao de bombas de combustiveis

ou estagdo de servigo, comerclalizac¢éo de petrdleo e seus

- derivados, representacdes comerciais, ensino geral, infanta-

rio, importagao e exportacdo, podendo dedicar-se a qualquer

outro ramo do comércio ou industria em que os sécios acor-_

dem e seja permitido porlei. a

ARTIGO 42. - —
(Capital) |.

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas)
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-
tado por trés quotas, sendo uma no valor nominal}

de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencente

a socia Maria Elvino Sonhe, uma quota no valor nominal

de Kz: 35.000,00. (trinta e cinco mil kwanzas), pertencente

ao sécio Denis Mario Medina Milan e outra quota no valor —
nominal de Kz: 15.000,00 (quinze. mil kwanzas), perten-

cente a sécia Sandra Luzia SonheBibi, respectivamerte.

ARTIGO5°
(Cesséo de quotas) ;

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado direito

de-preferéncia deferido aos sécios se a sociedade dele nao
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
(Geréncia)

- A geréncia e administragdéo da sociedade, em todos os
seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pas-
sivamente, incumbem aos sécios Maria Elvino Sonhe,

Denis Mario Medina Milan e Sandra Luzia Sonhe Bibi, que
ficam desde ja nomeadosgerentes, com dispensa de caucao,
bastando uma dasassinaturas dos gerentes para obrigarvali-.
damente a sociedade. Se fo

. |. Os gerentes poderaio delegar mesmo em pessoa

estranha a sociedade parte dos seus poderes de geréncia,

. conferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade. em

actos e contratos estranhos aos negdécios sociais da socie-

dade, tais como, letras de favor, fianca, abonagdes ou actos

semelhantes.
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ARTIGO 7°
(Assembicia)- ae

_As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos

30 dias de antecedéncia, isto quando a lei nao prescrevafor--

malidadesespeciais de comunicagao. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social a comunicagdo devera serfeita

com temposuficiente paraque possa comparecer.

-ARTIGO 8°
(Divis%o dos lucros)

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para _fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

¢ao das suas quotas,e em igual proporcao serdo suportadas

as perdas se as houver. :

_ ARTIGO 9°

; (Dissolugio)

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuandoa sua existénciacom o

- sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um quea todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10°
(Liquidagao)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e.a

liquidacaoe partilha realizar-se-4, comoacordarem. Nafalta

de acordo, e se algum deles o pretendersera 0 activo social

licitado em bloco com obrigacgao do pagamento-do passivo

e adjudicado ao sécio que melhor pregoooferecer, em igual-

dade de condi¢ées.
a

ARTIGO 11.°
(Preferéncia na amortizacao)

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.9 °
(Foro competente)

Para todas as questdes emergentes do presentecontrato,

‘ quer entre os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade,fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, comexpressa. renincia a qualquer

outro.

- ARTIGO 13.°

(Balangos)

Os anos sociais serdo os civis e os balancos serao

dados em 3! de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a 31 de Mar¢o imediato. |

ARTIGO 14°
; (Omisso)

No omisso regularao as deliberagées sociais, as dispo-

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

Sociedades Comerciais e demaislegislacdo aplicavel.

(15-2758-L02)

DIARIO DA REPUBLICA.

P. S. Mompec, Limitada
.

Certifico que, por escritura de12 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 52, do livro de notaspara escri-

turas diversas n.° 248-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unicoda Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Pedro Miguel Jodo, solteiro, maior, natural    
do Tomboco, Provincia do Zaire, residente em Luanda, n0

Distrito Urbano e Bairro da Samba, Casa n.° 175;

Segundo: — Lando Sousa, solteira, maior, natural do

Tomboco, Provincia do Zaire, residente em Luanda, no

_ Municipio de Viana, Bairro Viana, Casa n.°.21;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-
lidade limitada que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes. :

Esta conforme. 4

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,
ilegivel. ° pe

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
P.S. MOMPEC, LIMITADA

ARTIGO1°
(Denominagio e sede)

A sociedade adopta a denominac&o de «P. S. Mompec,

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, Rua

da Samba, Casa n.° 175, Bairro da Samba, Distrito Urbano

da Samba, Municipio de Luanda, podendotransferi-lalivre-

mente para qualquer outro local_do territério nacional, bem

comoabrirfiliais,sucursais, agéncias ou outras formasde

_ representacao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°
(Dura¢ao)

A sua durac4o é por tempo indeterminada contando-se 0

‘Inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir -

da data da celebracdo da presente escritura.

* ARTIGO3.° .
(Objecto)

+

A sociedade tem como objecto social o comércio geral

a grosso e a retalho, prestacdo de servi¢gos, industria, elec-

‘tricidade, serralharia, caixilharia de aluminios, agricultura

e pecuaria, pesca, hotelaria e turismo, restauracdo, con

sultoria, audiforia, contabilidade, gestdo, informatica,

telecomunicagées, publicidade e marketing, exploracaéo

mineira e florestal, construgdo civil e obras publicas, pro-

jectistas de obras, fiscalizacdo de obras, comercializacio de

telefones e seus acessdrios, transportes, camionagem,agente

despachante e transitarios, cabotagem, rent-d-car, comprae

. venda de viaturas novas ou usadase seus acessérios, vendaeé

reparacdo de veiculos automéveis, concessionéria de mate-

rial e pegas separadas de transporte, fabricacdo de blocos

e vigotas, comercializag¢éo de combustiveis e lubrificantes,
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explorago de bombas de combustiveis e estago de servico,

comercializagao de medicamentos,material cirirgico, gas-

tavel e hospitalar, produtos quimicos e farmacéuticos, centro.

médico, clinica, perfumaria, plastificagdo de documentos,

venda de material de escritdrio e escolar, decorac6es, seri-

grafia, panificagiéo e pastelaria, geladaria, boutique,

representagdes, impressGes, salao de cabeleireiro, agéncia

_de viagens, gestéo, promocdo e mediagao imobiliaria, rela-

gdes publicas, representagdes comerciais e industriais, venda

‘de gas de cozinha, desporto e recreacAo, video clube, disco-

teca, meios industriais, realizdgdes de actividades culturais

‘e desportivas, manuten¢do de espacos verdes, seguranca de

. bens patrimoniais, educagao e cultura, escola de conducio,

ensino, saneamento basico, jardinagem, limpeza, desinfes-

tacao, fabricagdo e venda de gelo, cyber café, importacgao e

exportacdo, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo |

do comércio ou indtistria em que os sécios acordem e seja

permitido porlei. ,

ARTIGO 4°
(Capital)

O capital social é de Kz: 100.000,00.(cem mil kwanzas)
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por duas quotas sendo uma quota no valor nominal de

Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao sécio

Pedro Miguel Jodo, e a outra quota no valor nominal de

Kz; 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente 4 sdcia Lando

Sousa, respectivamente.

- ARTIGO 5° 3 c

(Cessao de quotas)

A cess&o'de quotas a estranhos fica dependente do con- ‘

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado o direito

de preferéncia deferido aos sécios se a sociedade delenao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
(Geréncia)

A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

seus actos € contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, incumbem ao sdécio Pedro Miguel Jodo, que fica desde

janomeadogerente, com dispensa de caucao, bastandoa assi-

natura do gerente para obrigar validamente a sociedade.

I. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade, tais .

como,letras de favor, fian¢a, abona¢des ou actos semelhantes.

2. O gerente podera delegar mesmoa pessoas estranhas.

4 sociedade parte dos seus poderes de geréncia,confetindo

"para o efeito o respectivo mandato.

x ARTIGO 72°
: (Assembleia)

As Assembleias Gerais seréo convocadas por simples

cartas registadas dirigidas aos sécios com pelo menos

30 dias de antecedéncia, isto quandoa lei ndo prescreva for-

‘ malidades especiais de comunicagao. Se qualquer dossécios

estiver ausente da sede social a comunicacdo devera serfeita

com tempo suficiente para que possa comparecer.
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* ARTIGO 8°

(Divisio doslucros)

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

céntagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

¢ao das suas quotas, e em igual proporcdo serao suportadas

’ as perdas se as houver. . -

* ARTIGO 9°

(Dissoluc#o)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeirosou representantes do sécio falecido ou -

interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10° ° 2 ote

(Liquidagao) ;

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos.
. . os why. eG

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios-e a .

liquidagdo e partilha realizar-se-a,como acordarem.Nafalta

de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activo social

licitado em bloco com obrigacao do pagamento do passivo

e adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em igual-

dade. decondigdes._

ARTIGO11° .
(Preferéncia na amortizagao)

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sdcio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°
(Foro competente) :

Para todas as questées emergentes do presente contrato,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer outro.

. ARTIGO13°
e 3 (Balancos)

Os anos sociais serdo os civis e os balancos‘sserao

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

“a 31 de Margo imediato. . , —

ARTIGO 14.°

(Omisso)

No omisso regularfo as deliberacdes sociais, as dispo-

‘sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

Sociedades Comerciais e€ demais legislagao aplicavel.

Co _ 3 (15-2760-L02),

 

_ REAL PACE— Prestacao de Servigos, Limitada

Certifico,que; por escritura de 16 de Fevereiro de 2015,
lavrada com inicio a folhas 91, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 248-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:
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Primeiro: — Aires Tomas‘ de Oliveira, solteiro, maior,

natural da Maianga, Provincia de Luanda, onde reside habi-

tualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Maianga,

Rua n.° 6, Casa n.° 36;

Segundo: — Agapito Dumbo Maria Eliseu Sacuienga,

solteiro, maior, natural de Menongue, Provincia do Cuando .

Cubango, residente habitualmente em Luanda, no Distrito.

Urbano da Maianga, Bairro Alvalade, Rua Comandante

Stona, Casa n.° 27/29;

Umasociedade comercial por quotas que se regerd nos

termosconstantesdosartigos seguintes. —

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, €em

Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,

ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
REAL PACE — PRESTACAO
DE SERVICOS, LIMITADA

ARTIGO 12 .
_ A sociedade adopta ‘a denominagao social de «REAL

PACE— Prestacao de Servicos, Limitada», com sede social

na Provincia de Luanda, RuaAmilcar Cabral, Lote n.° 232,

2.° andar, Apartamento n.° 12, Bairro Ingombota, Distrito -

Urbano da Ingombota, Municipio de Luanda, podendo
transferi-la livremente para qualqueroutro local do territé- '

rio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representagao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

“Assua duragao é por tempoindeterminado contando-seo.

_ inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebragdo daescritura.

ARTIGO 32°. ‘

A sociedade tem como objecto social, prestac4o de ser-

vigos, consultoria, formac&o profissional, comércio geral a

grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de aluminios, avi-

cultura, agro-pecuaria, industria, pesca, hotelaria e turismo,

informatica, telecomunicacées, publicidade, construgaocivil

e obras puiblicas, consultoria, exploragao mineira florestal,

comercializa¢ao de telefones e seus acessorios, ‘transporte

maritimo, camionagem, agente despachantee transitarios,

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas

ou usadas e seus acessorios, aluguer de viaturas, com ou

‘sem condutor, venda e reparagdo de veiculos automéveis,

concessionaria de material e pecas separadas de transporte, |

fabricacap de blocos e vigotas, medicamentos, material

ciruirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farma-

céuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plastificacao

de documentos, venda de material de escritério e escolar,

decoragées, serigrafia, impressdes, saldo de cabeleireiro,

boutique, agéncia de viagens, promo¢ao e mediag&o imo-

biliaria, perfumaria, relacdes publicas, pastelaria, padaria,
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geladaria, panificagdo, representagdes comerciais e indus.
“triais, venda de gas de cozinha, desporto. e recreacio, video
clube, discoteca, meios industriais, realizacdes de activida-
des culturais e desportivas, manutencao de espacosverdes,

seguranga de bens patrimoniais, colégio, creche, educacioe

cultura, escola de condugao, ensino, importacaoe exporta-

¢40, saneamento basico, fabricac4o e venda de gelo,cyber

café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer

outro ramo do comércio ou industria em que os sdciosacor

dem e seja permitido porlei.

: “ ARTIGO 4.° ,

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas)

integralmente realizado em dinheiro,dividido e representado
por duas quotas iguais, no valor nominal de Kz: 50.000,00

(cinquenta-mil kwanzas), cada umapertencentesaossdcios,

Agapito Dumbo Maria Eliseu Sacuienga e Aires Tomasde

’ Oliveira, respectivamente.

. ARTIGO 5.° ;

A cessao de quotas a estranhos fica dependentedo con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reseryado 0direito

de. preferéncia deferido aos sécios sea sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
1. A geréncia e administragado da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pas-

‘sivamente, incumbe aos sécios Aires Tomas de Oliveira ¢

Agapito Dumbo Maria Eliseu Sacuienga, que ficam desde

ja nomeados gerentes, com dispensa de caugdo, bastando as

duas assinaturas, para obrigarem validamente a sociedade.

2. Os gerentes poderdo delegar num dos socios ou mesmo

em pessoa estranha 4 sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

_ 3.Ficam vedadosaosgerentes obrigarem a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negécios sociais da socie-
dade, tais como,letras de favor, fianga, abonagéesou actos

semelhantes.

- ARTIGO 7! |
As Assembleias Gerais serio convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos
30 dias de antecedéncia,isto quando a lei nao prescrevafor

malidades especiais de comunicagao. Se qualquerdossécios

estiver ausente da sede social a comunicacao deveraserfeita

com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a oe |

centagem para fundos ou destinos éspeciais criados em.

Assembleia Geral, serao. divididos pelos .sdcios na propor

gao das suas quotas, e em igual propor¢do serao suportadas

as perdas se as houver.
ci}

ARTIGO 9° |:

A sociedadenao se dissolvera por morte ou impedimento
de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,
enquanto a quota se mantiver, indivisa,
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ARTIGO 10°
- Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sdécios serdo liquidatarios e a

- liquidagdoe partilha verificar-se-4 como acordarem.Nafalta

de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activo social

licitado em globo com obrigacao do pagamento do passivo

e adjudicado‘ao sécio que melhorpregooferecer, em igual-

dade de condicgées. “¢

~ ARTIGO IL?
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sdcio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO12.°

Para todas as questées emergentes do presentecontrato,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade,fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualquer

outro.

ARTIGO 13.°

‘Os anos sociais seréo oscivis e os balancos serao

dados em 3! de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a 31 de Marcoimediato.

ARTIGO 14°
No omisso regularao as deliberacdes sociais, as dispo-

sig6es da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que € a Lei das

Sociedades Comerciaise demais legislag4o aplicavel.

(15-2761-L02)

 

UNIVERSAL—- Shopping, Limitada

Certifico que, por escritura de 12 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 60, do livro de notas para escri-

" turas diversas n.° 389, do Cartorio Notarial do Guiché Unico

da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre: :

Primeiro: — Ernesto César Domingos, solteiro, maior,

natural do Huambo, Provincia do Huambo, residente habi-

tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota,_

Bairro Ingombota, Rua Amilcar Cabral, Casa n.° 5;

Segundo:— Yan Qinghui, casado, natural de Fujian,

_ China, de nacionalidade chinesa, residente’ acidentalmente

em. Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Benfica,

Zona Verde, 2.2 Travessa, Casa n.° 66, que outorga neste acto

como. mandatario da sociedade «YAN — Comércio Geral

e Industria, Limitada», com sede em Luanda, no Distrito

Urbano da Samba, Bairro Benfica, Zona Verde, 2.° Travessa,

Casa n.° 66;

’ Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

‘ termos constantes dosartigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 13 de Fevereiro de 2015. —0 ajudante,

ilegivel.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE

- UNIVERSAL— SHOPPING, LIMITADA

ARTIGO 18 ,
A sociedade adopta a denominagao de «UNIVERSAL

— Shopping, Limitada», com sede em Luanda, Municipio

. de Viana, Rua Direita da Via Expressa, Bairro do Kikuxi,

podendo a mesmaestabelecerfiliais, agéncias, delegacdes

ou sucursais ou outras formas de representagéo em qualquer

parte do territério nacional ou estrangeiro, onde e quando os

negécios sociais o aconselhem.

ARTIGO2° -

A duragdo da sociedade € por tempo indeterminado e o

seu inicio contar-se-a a partir da data da assinatura da pre-

sente escritura.

ARTIGO 3.°

.A sociedade tem como objecto social desenvolvimento, -

promog¢4o, constru¢ao e comercializacdo deempreendimen-

tos imobilidrios, gesto de empresas prdprias ou alheias,

hotelaria e turismo, formagao, recursos humanos, protocolo,

telacdes publicas, comercializagéo de material de constru-

’ ¢&ocivil, construgao civil, gesto imobilidria préprias ou

alheias, comércio geral, elaboragao de projectos, prestagao

de servigos, representagdo comercial, industria, agro-pecua-

ria, rent-a-car, agenciamento de viagens, satide publica,

cultura, engenharia civil, importagdo e exporta¢do, explo-

" ra¢do de minérios e outros ramos de comércio, em que os
°sécios acordem e sejam permitidosporlei.

— ARTIGO4? .
10 capital social, integralmente subscrito e realizado em

| dinheiro a Kz: 500.000,00 (quinhentos mil kwanzas), repre-

sentado por duas quotas assim distribuidas:°

. a) Umaquota no valor de Kz: 490.000,00 (quatrocen-

tos e noventa mil kwanzas) representando (98%)

do capital social, pertencente ao sécio «YAN —

Comércio Geral e Industria, Limitada;

b) Uma quota no valor de Kz: 10.000, 00 (dez mil

_kwanzas), representando 2% do capital social,

pertencente ao sdcio Ernesto César Domingos.

2. O capital social podera ser aumentado: por deliberagado

dos sécios e o aumento sera dividido na proporcao das quo-

tas de cada sécio ou na forma comoseviera acordar.

ARTIGO5.° ,
A cessdo de quotas entre os sécios é livre, mas quando

feita a terceiros fica dependente do consentimento da

Sociedade, 4 qual é sempre reservado 0 direito de preferén-

cia, deferido aos sécios se aquela dele nao fizer uso.

-  ARTIGO 6"
A geréncia e a administragdo da sociedade, em todos os

seus actos e contrato, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, sera exercida por um oumais gerentes a nomear por

Assembleia Geral dos sécios, que ficarao nomeados geren-

tes, sendo necessdria a assinatura de um dos dois gerentes

para obrigar validamente a sociedade.
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Os sécios poderdo delegar em terceiro, parte dos seus

poderes de geréncia, conferindo para 0 efeito o respectivo

mandato. . :

ARTIGO 7°
As Assembleias Gerais serio convocadas, quandoa lei

ndo prescreva outras formalidades, mediante cartas regis-

tadas, dirigidos aos sécios com, pelo menos 30 dias de | ©

antecedéncia em relacdo 4 data da suarealizacao.

ARTIGO 8° \

A fiscalizaco da sociedade sera exercida por um-fiscal

* tnico e por um suplente, eleito em Assembleia Geral, os .

quaisterdo deserrevisoresoficiais de contas ou sociedades

de revisoresoficiais de contas, e nao poderdo seraccionistas. —

ARTIGO 9.°

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per- -

centagem para fundo de reserva legal e quaisquer outras

percentagens para fundos especiais criados em Assembleia_

Geral, serdo divididos pelos sécios na proporco das suas

quotas. °

| ARTIGO 102
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer dos sécios quando sobre o mesmorecaia arresto,

penhora, arrolamento ou qualquer outra providéncia caute-

lar. ; .

A sociedade nao se dissolvera por morte ou interdicdo

de qualquer dos sécios, continuando com os sobrevivos ou

‘ interdito, devendo este ou estes nomearentre si umque os .

represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

: ARTIGO 11."
O exercicio social coincide com anocivil, encerrando

a 31 de Dezembro de cada ano. .

oo ~ ARTIGO12°
No omisso regularao as delibera¢des sociais, legalmente

tomadas as disposi¢des das sociedadespor quotas e qualquer

legislagdo vigente aplicavel em Angola, nas disposi¢des

da lei de 11 de Abril de 1901.
-* (15-2762-L02)
 

DRINKS4U — Distribuic4o de Bebidas, Limitada

Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 93, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 248-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo de Lucio Alberto Pires da Costa,

Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Manuel da Fonseca Alkaim, solteiro, maior, natural —

do Huambo, Provincia do Huambo, onde reside habitual- -

mente, no Municipio do Huambo, Bairro Cidade Alta, Rua

das Flores, casa $/n.°, que outorga neste acto porsi indi-

vidualmente e como mandataério de’ Jacilete Domingas

CaimbaBras, solteira, maior, natural do Huambo,Provincia

do Huambo, onde reside habitualmente, no Municipio do

Huambo,Bairro Cidade Alta, Largo do Petro,casa s/n.°,titu-

—

DIARIO DA REPUBLICA

lar do Bilhete de Identidade n.° 005057156HO047,emitido

pela Direc¢ao Nacional de Identificagao, aos 4 de Marco

de 2011;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

_lidade limitada que se regerd nos termos constantes dos
artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

' Luanda, 16 de Fevereiro de 2015. — O auxiliar, ilegivel.

ESTATUTOS DA’SOCIEDADE
DRINKS4U — DISTRIBUICAO-

DE BEBIDAS, LIMITADA

: ARTIGO1.°

A sociedade adopta a. denominagao social “de

&«DRINKS4U — Distribuigao de Bebidas, Limitada», com

. sede social na Provincia do Huambo, Municipiodo Huambo,

Cuando, Bairro Essaque, podendotransferi-la livremente

para qualqueroutro focal doterritério nacional, bem como

abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de repre-

sentacdo dentro-e fora do Pais. —

ARTIGO2.2
A sua durac4o é por tempo indeterminado contando-se o

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebracao da escritura. ‘

= ARTIGO 3° .
A sociedade tem como objecto social, Prestagdo de ser-

vigos, consultoria, formacdo profissional, comércio geral a

grosso e a retalho, serratharia, caixilharia de aluminios, avi-

cultura, agro-pecuaria, industria, pesca, hotelaria e turismo,

- informatica, telecomunicagées, publicidade, construgaocivil

_e obras publicas, consultoria, exploragao mineirae florestal,

comercializagao de telefones e seus acessorios, transporte

maritimo, camionagem, agente despachante e transitarios,

cabotagem,rent-a-car, compra e venda deviaturas, novas

“ou usadas e seus acessorios, aluguer de viaturas, com ou -

sem condutor, venda e reparacao de veiculos automdveis,

concessiondria de material e pecas separadas detransporte,

fabricagdo de blocos e vigotas, medicamentos, material

cirlrgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farma-

céuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plastificagéo

de documentos, venda de material de éscritério e escolar,

‘ decoragées, serigrafia, impressdes, salZo de cabeleireito,

* boutique, agéncia de viagens, promogao e mediagao imo-

bilidria, perfumaria, relagdes publicas, pastelaria, padaria,

geladaria, panificagado, representagdes comerciais e indus-

triais, venda de gas de cozinha, desporto e recreacao, video

clube, discoteca, meios industriais, realizagdes de activida-

des culturais e desportivas, manutencdo de espacos verdes, —

segurancade benspatrimoniais, colégio, creche, educagioe

cultura; escola de condugao, ensino, importacao e exporta-

¢4o, saneamento basico, fabricagado e venda de gelo, cyber

a
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café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer

_ outro ramo do comércio ou industria emque OS Socios acor-

dem e seja permitido porlei.
’

ARTIGO 4°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas)

.integrafmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por duas quotas iguais no valor nominal de

Kz: 50.000.00 (cinquenta mil kwanzas), cada uma, perten-

centes aos sdcios Jacilete Domingas Caimba Bras e Manuel

da Fonseca Alkaim, respectivamente.

ARTIGO 5. |
A cessdo de quotasa estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade a qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

‘ARTIGO 6.°

1. A geréncia eadministragdo da sociedade, emi todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, incumbe a sécia Jacilete Domingas Caimba Bras, que

fica desde j4 nomeado gerente, com dispensa de cauc¢do, bas-

‘tando a sua assinatura, para obrigar validamente a sociedade..

-- 2. O gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo

“em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

. 3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

como,letras de favor,fianca, abonacdes ou actos semelhantes.

ig ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais seréo convocadas por simples

cartas registadas dirigidas aos sécios com pelo menos
30 dias de antecedéncia, isto quando a lei.nado prescreva for-
malidades especiais de comunicacdo. Se qualquer dos sécios
estiver ausente da sede social a comunicacao devera ser feita

com tempo-suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzidaa per-

centagem para: fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na propor-

¢ao das suas quotas, e em igual proporcdo serao suportadas

as perdas se as houver.

, ARTIGO 9.°

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa. -

ARTIGO 10° :

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serdo liquidatarios e a

liquida¢do e partilha verificar-se-4 como acordarem. Nafalta

de acordo, e se algum deles o pretendersera 0 activo social

_ licitado em globo com obriga¢gdo do pagamento do passivo

€ adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em igual-

dade de condic¢ées.

5

: : ARTIGOI1.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

" qualquer sécio, quandosobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.. .

| ARTIGO 12°.

Para todas as questées emergentes.do presente contrato,

quer. entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

_ entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer outro.

— ARTIGOIB2
Os anos sociais serio os civis e os balangos serao

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 14°.” 3 a

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

Sociedades Comerciais e demais legislagaoaplicavel.

(15-2763-L02)

 

Transvalédia, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas21, do livro de notas para escritu-

ras diversas n.° 19-B, do Cartorio Notarial do Guiché Unico

da Empresa—Anifil, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, Domingos

Catenda, 1.° Ajudante doNotario no referido Cartdério, foi —

-constituida entre Mussamba da Fonseca Adriano, casado

com Antonieta Isabel dos Santos Adriano, sob o regime de

comunhdo de adquiridos, natural da Maianga, Provincia de

Luanda, residente habitualmente no Distrito Urbano da

Maianga, Bairro Prenda, Rua 24, Casa n.° 24, Zona 6, que:

outorga neste acto por si e individualmente como repre-

-sentante legal de seus filhos menores, Valédia Alfredo

da Fonseca Adriano, de catorze anos de idade, natural do-

Sambizanga e Dorivaldo Silvestre Adriano, de dez anos de

idade, natural da Samba, Provincia de Luanda ‘e consigo

* convivente;

Umasociedade | comercial por“quotas de responsabi-

" Hidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa—Anifil,

em Luanda, 16 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegi-

vel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
- TRANSVALODIA, LIMITADA

ARTIGOIS
A sociedade adopta a denominacao de «Transvaldédia,

Limitada», com sede social na Provincia e Municipio de
_ Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bajrro do Prenda,
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Rua 14, Casa n.° 51, podendotransferi-la livremente para

qualqueroutro local do territério nacional, bem comoabrir

‘filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representagao

dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°
A sua duracio é por. tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todosos efeitos legais, a partir

da data da celebrac&o da presente escritura.

. FT ARTIGO 3°
A sociedade tem como objecto social o transporte,

comércio geral, a grosso e a retalho, prestagao de servi¢os,

hotelaria e turismo e similares, industria, agro-pecuaria,

pesca, informatica, telecomunicacées, publicidade, cons-

_ truco civil e obras publicas, exploracdo mineira e florestal,

comercializacdo detelefones e seus acessérios, camionagem,

agente despachante e transitarios, cabotagem, rerf-a-car,

compra e venda de viaturas,novas ou usadas e seus aces-

‘s6rios, reparacdo de veiculos automoveis, ¢oncessionaria

de material e pecas separadas de transporte, fabricacao de

blocos e vigotas, comercializagao de combustiveis e lubri- -

ficantes, exploracéo de bombas de combustiveis e estado

de servigo, comercializagio de medicamentos, material

cirurgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farma-

céuticos, centro médico,clinica, perfumaria, plastificacao de

documentos, venda de material de escritorio e escolar, deco-

rages, serigrafia, padaria, ‘geladaria, pastelaria, boutique,

reptesentacées, impressdes, saldo de cabeleireiro, agén-

cia de viagens, promo¢ao e mediacao imobiliaria, relacdes

publicas, representacdes comerciais e industriais, venda de

gas de cozinha, desporto e recreagao, video clube, discoteca,

realizagdes de actividades culturais e desportivas, manu-

tengo de espacos verdes, seguranga de bens patrimoniais,

colégio, creche, educagao e cultura, escola de conducao,

_ensino, saneamento basico, jardinagem, limpeza, desinfes-

tacao, fabricac&o e venda degelo, cyber café, electricidade,

importacao e exportacao, podendo ainda dedicar-se a qual-

quer outro ramo do comércio ouindustria em que OS sOcios-

acordem e seja permitido porlei... ge

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por3 (trés) quotas, sendo uma quota no valor nominal d

Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas) pertencente ao sdcio

Mussamba da Fonseca Adriano e 2 (duas) quotas iguais no

valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas) cada

uma, pertencentes aos sécios Valodia Alfredo da Fonseca

Adriano e Dorivaldo Silvestre Adriano, respectivamente.

ARTIGO 5.° '

A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con- -

sentimento da sociedade,4 qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazeruso.

le

DIARIO DA REPUBLICA

ARTIGO 6.°

1, A geréncia e administrac¢4o da sociedade, em todos 0s

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa epassiva-

mente, incumbem ao sécio Mussamba da Fonseca Adriano,

que fica desde ja nomeado gerente, bastando a sua assina-

tura, para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fiang¢a, abonagdes ou actos seme-

~ thantes.

ARTIGO7°

A Assembleia Geral sera convocada porsimplescar-

tas registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao

prescreva formalidades especiais de comunicacio. Se

quatquer dos sdcios estiver ausente da sede social, a

comunicagao devera ser feita com temposuficiente para

que possa comparecer.

ARTIGO 8.° .
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzidaa per

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na propor-

' co das suas quotas, e em igual propor¢do ser&o suportadas

’ as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou”impediment

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo ¢ herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um quea todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

_ ARTIGO 10°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios ¢

a liquidag3o e partilha verificar-se-40 como acordarem. Na

falta de acordo, e se algum deles o pretender serd 0 activo -

social licitado em globo com obriga¢ao do pagamento do

passivoe.adjudicado ao sdcio que melhorprecooferecer, em

igualdade de condigées.

. - ARTIGO IS i
” A sociedadereserva-se 0 direito de amortizara quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO12°
. Para todas as questées emergentes do presente contrato,

querentre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quef

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualquer

outro.

ARTIGO 13.° .

Os anos sociais serdo os. civis e os balancos seri

dados em 3! de Dezembrode cada ano, devendo encerraf

a 31 de Marco imediato.
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. ARTIGO [4°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Leidas ,

Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel.

(15-2769-L03)

 

Tamalara (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciada

em Direito, Conservadora de 3.* Classe da Conservatéria do

Registo Comercial de Luanda, 2.* Seccdo do Guiché Unico

da Empresa — Anifil.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

sentada sob o n.° 10 do livro-didrio de 16 de Fevereiro do

corrente ano, a qual fica arquivada nessa Conservatoria.

Certifico que Antonia Lara do Nascimento Maria, sol-.

_ teira, maior, residente habitualmente em Luanda, Municipio

de Luanda,Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso,

Rua Che Guevara, n.° 6/A, constituiu uma sociedade uni-

pessoal por quotas denominada «Tamalara (SU), Limitada»,

tegistada sob o n.°.1 73/15, que se regera nos termos constan-

tes dos artigos seguintes.

Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,

2.4 Seccao do ‘Guiché Unico da Empresa — Anifil, em

Luanda, 16 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,ilegivel.

_ ESTATUTOS DA SOCIEDADE

_ TAMALARA(SU), LIMITADA:.-

ARTIGO1°
(Denominagaoe sede)

A sociedade adopta a denominagéo de «Tamalara

(SU), Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,

Municipio de Belas, Bairro Centralidade do Kilamba, no

Quarteiréo S 4, 4.° andar, Apartamento. n.° 41, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do. territé-

rio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou

- outras formas de representagaio dentro e' fora do Pais.

. ARTIGO 2°
’ (Duragio)

Asua duracao é por tempo indeterminado,contando-se o

inicio dasua actividade, para todos os efeitos legais, a partir

do respectivo registo. ,

ARTIGO 3°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral, a

grosso e a retalho, hotelaria e turismoe similares, industria,

‘agro-pecuaria, pesca, informatica, telecomunicacées, publi-

cidade, construc4ocivil e obras ptiblicas, exploragao mineira

e fiorestal, comercializacdo de telefones e seus acessdrios,

camionagem,agente despachante transitarios, cabotagem,

rent-a-car, compra e venda deviaturas, novas ou usadas e seus
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acessorios, reparacdo de veiculos automoéveis, concessiona-

ria de material e pegas separadas de transporte, fabricacao de

blocos e vigotas, comercializagdo-de combustiveis e lubri-

ficantes, exploragao de bombas de combustiveis e estacao

de servigo, prestacao de servigos em geral, comercializac4o

de medicamentos, material cirdrgico, gastavel e hospitalar,

produtos quimicos e farmacéuticos, centro médico, clinica,

perfumaria, plastificacao de documentos, venda de material

de escritério e escolar, decoracées, serigrafia, padaria, gela-

daria, pastelaria, boutique, representagées,impressées, saldo

de cabeleireiro, agéncia de viagens, promo¢do e media¢gao

' jmobiliaria, relagdes publicas, representagdes comerciais e

industriais, venda de gas de cozinha, desporto e recreacdo,,

video clube, discoteca, realizagdes de actividades culturais

e desportivas, manutengdo de espacos verdes, seguranca

de bens patrimoniais, colégio, creche, educagao e cultura,

escola de conducdo, ensino, saneamento basico, jardinagem,

limpeza, desinfestagao, fabricago e venda de gelo, cyber

café, electricidade, importagdo e exportac4o, podendo ainda’

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio.ou industria

em quea socia acorde e seja permitido porlei. .

ARTIGO4°
* (Capital) ‘

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

I (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem

mil kwanzas) pertencente 4 sdcia-tnica Anténia Lara do

Nascimento Maria. a

ARTIGO 5.°
(Cessio de quotas)

A cessaéo da quota implica a safda da sécia cedente.ou a

transformagao da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6°

(Geréncia)

1. A geréncia e administragado da sociedade, em todos os

" seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pas-

‘sivamente, incumbem a gerente-Gnica Antonia Lara do

Nascimento Maria, bastando a sua assinatura para obrigar

_validamente a sociedade.

2. Fica vedado 4gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos .aos negdcios sociais da sociedade, tais

comoletras de favor, fianca, abonages ou actos semelhantes.

3. A sécia-tnica podera nomear pessoa estranha 4 socie-

dade para assumir as fungdes de geréncia.

ARTIGO7° °°.”
(Decisdes)

.

As decisées da sécia-tnica de natureza igual as delibera-

¢des da Assembleia Geral deverdo ser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO8.°

~ (Dissoluciio)

A sociedade nao se dissolverd por morte ou impedi-

mento da sécia Unica, continuando a sua existéncia com 0
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sobrevivo e herdeiros ou representantes da sdcia falecida ou

interdita, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa. —

ARTIGO 9.°
{Liquidagao)

A liquidacao da sociedadefar-se-4 hos termos da Lei das - Fi

Sociedades Comerciais.

“ARTIGO 102
(Balancos)

-Os anos sociais serdo os civis e os balangos serio

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

.a3lde Margo imediato.

ARTIGO 11°
(Omisso)

No omisso regulardo as deliberacdes sociais, as dis-

- posigdes da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as

disposigdes da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04,

de 13 de Fevereiro. :

(15-2770-L03)
 

QL— Loucura D’Eventos, Limitada.

Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a:folhas 25, do livro de notas para escri- °

turas diversas n.° 19-B, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa — Anifil, a cargo do Notario, Lucio

Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim,

Eduardo Sapalo, Notdrio-Adjunto do referido Cartério, foi
constituida entre:

Primeira: — Elizabeth MariaAlexandra MartinsPereira, .

solteira, maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,

residente habitualmente, 4 Ruada Missdo, n.’° 14, 2." andar,

Apartamento D;

Segunda: — Maria de Jesus dos Santos Ferreira Ovalle-

Bahamon, casada' com Ricardo Ovalle-Bahamoén, sob o

regime de comunhdo de adquiridos, natural da Ingombota,

Provincia de Luanda, residente habitualmente, no Distrito

Urbano e Bairro da Samba, Rua da Samba, n.° 70; .

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regeré nos termos constantes dos

artigos seguintes.

Esta conforme. .
Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa —

AnifiL, em Luanda, 18 de Fevereiro de 2015. —~O ajudante,

ilegivel.

ESTATUTOS DASOCIEDADE
QL— LOUCURA D’EVENTOS, LIMITADA

ARTIGO1.°

A sociedade adopta a denominaco de «QL — Loucura

D’Eventos, Limitada», com sede social na Provincia

e Municipio de Luanda, Distrito Urbano e Bairro da

—

DIARIO DA REPUBLICA

Ingombota, Rua Dr. Américo Boavida, n° 72, podendo
transferi-la livremente para qualquer outro local do territd-
rio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representacdo dentro e fora ‘do Pais,

ARTIGO 2°

A sua duracdo é por tempo indeterminado, contando-seo

_ Inicio da sua actividade,para todos osefeitos legais, a parti

da data da celebragao da presenteescritura.

-. ARTIGO32 .
“A sociedade tem como objecto social a prestacao de

servigos, comércio geéral, a grosso e a retalho,hotelariae -

turismo e similares, industria, agro-pecudaria, pesca, infor-

‘matica, telecomunicacgées, publicidade, construcao civil e

obras publicas, explorag¢4o mineira e florestal, comercial

zacao de telefones e seus acessorios, transporte maritima,'

camionagem, agente despachante e transitarios, cabotagem,

_rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas

e seus acessorios, repara¢ao de veiculos automdveis,con-

' cessionaria de material e pecas separadas de transporte,

fabricacdo de blocos e vigotas, comercializacdo de combus- -

tiveis e lubrifigantes, explora¢ao de bombas de combuistiveis

e estagaio de servico, comercializagéo de medicamentos,

material cirtirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos

e farmacéuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plas-

tificagio de documentos, venda de material de escritério e

escolar, decoracoes, serigrafia, padaria, geladaria,pastelaria,

boutique, representacdes, impressGes, saldo de. cabeleireiro, »

agéncia de viagens, promo¢4o e media¢ao imobiliaria, rela-

gdes ptblicas, representagdes comerciais eindustriais,

venda de gas de cozinha, desporto e recreacao, video clube,

discoteca, realizagdes de actividades culturais e despor

tivas, manutencdo de espacos verdes, seguranca de bens

'- patrimoniais, colégio, creche, educagdo e cultura, escola

". de conducdo, ensino, saneamento basico, jardinagem,lim-

peza,desinfestacao, fabricagaio e venda de gelo, cybercafé,

electricidade, importac4o e exportagao, podendoainda dedi-

car-se a qualquer outro ramo do comércio ou indistria em

que as socias acordem e seja permitido porlei.

_ ARTIGO 42

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de

Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, perter-

centes as s6cias Elizabeth Maria Alexandra Martins Pereira

e Maria de Jesus dos Santos Ferreira Ovalle-Bahamon, res-

pectivamente. |

ARTIGO5.°

A cess&o de quotas a estranhos fica dependentedo cot

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado direito

de preferéncia, deferido as sécias se a sociedade dele nio

quiser fazer uso.
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ARTIGO6.°

I: A geréncia e administracdo da sociedade, emtodos os

“seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pas-

sivamente, incumbem a ambas4s sécias, que ficam desde

ja nomeadas gerentes, bastando a assinatura, de apenas |

(uma) das gerentes,.para obrigar validamentea sociedade.

2. Fica vedado as gerentes obrigarem -a sociedade em

actos e contratos estranhos. aos negdcios sociais da socte-

dade, tais como letras de favor, fianga, abonagdes ou actos

- gemelhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral sera convocada por simples

cartas registadas, dirigidas 4s sdcias com pelo menos

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando a Jei nado

prescreva formalidades especiais de comunicacdo. Se

qualquer dos sdcios estiver ausente da sede social,

comunica¢do devera ser feita com tempo suficiente para

que possa comparecer. °

, ARTIGO 8"
-Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelas sécias na proporgado

das suas quotas, e em igual proporcdo seréo suportadas as

perdas se as houver. -
f . ARTIGO 9°
A sociedade naose dissolvera pormorte ou impedimento

de qualquer das sécias, continuando a sua existéncia com a

sobreviva e herdeiros ou representantes da sdécia falecida ou

_ interdita, devendo estes nomear um que a todos.represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO10.°

Dissolvida a sociedade por acordo das sécias e nos

demais casos legais, todas as sdcias serao liquidatarias e a

liquidagdo e partilha verificar-se-ao como-acordarem. Na

falta de acordo, e se algumadelaso pretender, sera 0 activo

social licitado em globo com obrigagio do pagamento do

passivo e adjudicado a sécia que melhor preco oferecer, em

igualdade decondigoes. .

ARTIGO I1.°

AA sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de -

qualquer sécia, quando sobre ela rrecaia arresto, penhora ou

~ providéncia cautelar.
'

ARTIGO 12° —

_Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

quer entre as sdcias, seus herdeiros ou representantes, quer

entre elas e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da :

Comarca de Luanda, com expressa renuncia aqualquer

‘ ‘ ARTIGO 13.2 . : ‘

Os 2anos sociais serdo os civis e os balancos serao

dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

'a31 de Margo imediato. |

: ~ ARTIGO 142
No. omisso regulardo as deliberacdes sociais, as dispo-

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das

~ Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

(15-2772-L03)
 

-ZRM — Link Dourado Empreendimentos, Limitada

Certifico que, por escritura de 16de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 31, do livro de notas para escri-

turas diversas n° 19-B, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa — Anifil, a cargo do Notario, Lucio

Alberto Pires da Costa, Licenciado.em Direito, perante mim

‘Eduardo Sapalo, Notario--Adjunto do referido Cartério, foi

constituida entre:

Primeiro: — Zeca Rodrigues Gaspar Zua, solteiro, |

maior, natural do Sambizanga, Provincia de Luanda,resi-

dente habitualmente, no Bairro Miramar, Rua Ndunduma, _

Casa n.° 289, Zona 10;

Segundo: — Rosa Vasco Lemos,solteira, maior, natural

do Sambizanga, Provincia de Luanda, residente habitual-°

mente, noBairro Sao Paulo, Rua VereadorPrazeres, n.° 36;°

Terceiro: — Inacio Sebastiao-Ferreira Mendes Machado,

solteiro, maior, natural do Sambizanga, Provincia de Luanda,

residente habitualmente no Municipio de Cacuaco, Bairro

.Ndala Mulemba,Casa n.° 89;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa—Anifil,

em Luanda, 18 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,ilegi-

vel. ,

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ZRM — LINK DOURADO

EMPREENDIMENTOS,LIMITADA

. ARTIGO LS =.

A sociedade adopta a denominacio de«ZRM — Link

Dourado Empreendimentos, Limitada», com sede social na

Provincia de Luanda, Municipio de Belas, Bairro Benfica

(na Zona do Lar doPatriota), Rua das Comunicacées,n.° 5,

podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do ~

territério nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representacdo dentro e fora do Pais.

2 § ARTIGO 2°
A sua duragdo é por tempoindeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

~ da data da celebragdo da presente escritura.

ARTIGO 3° .

A sociedade tem como objecto social 0 comércio geral,

a grosso e a retalho, prestacao de servicos, hotelaria e
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turismo e similares, industria, agro-pecuaria, pesca, infor-—

matica, telecomunicagées, publicidade, construgao civil e .

obras publicas, exploracdéo mineira e fiorestal, comerciali-

zacdo de telefones e seus acessorios, transporte maritimo,

camionagem,agente despachante € transitarios, cabotagem,

rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas

e seus acessorios, reparagao de veiculos automéveis, con-

cessionaria de material e pegas separadas de transporte,

fabricacao de blocose vigotas, comercializagdo de combus-
: a

tiveis e lubrificantes, exploragdo de bombas de combustiveis

e estagdo de servico, comercializagao de medicamentos,

material cirdrgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos-

e farmacéuticos, centro médico,clinica, perfumaria, plas-

tificagdo de. documentos, venda de material de escritério e

escolar, decoragées, serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria,

boutique, representacdes, impresses, saldo de cabeleireiro,

agéncia de viagens, promog4o e mediacao imobiliaria,rela-

gdes publicas, representagdes comerciais e industriais,

vendade gas de cozinha, desporto e recrea¢do, video clube,

. discoteca, realizagdes de ‘actividades culturais e despor-

tivas, manutencZo de espacos verdes, seguranca de bens

patrimoniais, colégio, creche, educac&o e cultura, escola

de condugdo, ensino, saneamento basico, jardinagem,lim-

_ peza, desinfestacdo, fabricagao e venda de gelo, cyber café,

electricidade, importagao e exportagao, podendoainda dedi-

car-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria em

que os sécios acordem e seja permitidoporlei.-

ARTIGO4® :
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 3 (trés) quotas, sendo umaquota no valor nominal

de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencente a6

socio Zeca Rodrigues Gaspar Zua, outra quota no valor

nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), pertencente

a sécia Rosa Vasco Lemose outra quota no valor nominal

- de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente ao sdcio

Inacio Sebastiao Ferreira Mendes Machado.

5 ARTIGO 5.°

Acessao de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

~ARTIGO6®

1. A geréncia e administracao da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, incumbem ao sdcio Zeca Rodrigues Gaspar Zua, que-

fica desde j4 nomeado gerente, bastando a sua assinatura,

para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

como letras de favor, fianga, abonagdes ou actos seme-

lhantes.

i
DIARIO DA REPUBLICA

/ ARTIGO 7,° s

A Assembleia Geral sera convocada por simples car-

tas registadas, dirigidas aos sdcios. com pelo menos
30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao
-prescreva formalidades especiais de comunicacio. Se
‘qualquer dos sdcios estiver ausente da sede social, a
comunicagdo devera ser feita com temposuficiente para
que possa comparecer.

. ARTIGO 8° .
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serio divididos pelos sécios na propor-

¢4o0 das suas quotas, e em igual propor¢4o serao suportadas

as perdas se as houver. . ,

. ARTIGO 9.°
A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia como

sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa. -

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios ¢ nos

. demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e

a liquidagao e partilha verificar-se-20 como acordarem. Na

falta de acordo, e se algum deles o pretender, sera 0 activo

social licitado em globo com obrigagdo do pagamento do

_passivo e adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer,eem

igualdade de condicSes.

° " ARTIGOI1.°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar aquota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providencia cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questGes emergentes do presente contrato,

quer.entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa renuincia a qualqueroutro.

_ ARTIGO 13.
Os anos sociais serao oscivis e os balangos serao

dados em 31 de Dezembrode cada ano, devendoencerrar

a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 142 s

‘No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Leidas
Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel.

~— (15-2774-L03)

 

Sosfergest, Limitada

Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2015,
lavrada cominicio a folhas 27, do livro de notasparaescti-
turas diversas n.° 19-B, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notério, Lucio AlbertoPires
da Costa, Licenciado em Direito, perante mim, Domingos

_ Catenda, 1.° Ajudante do Notario no referido Cartério, fol
 constituida entre:
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Primeiro: — Marisa Francisco Sosso, solteira, maior,

natural da Ingombota, Provincia de Luanda, onde reside

habitualmente no Distrito Urbano de Ingombota, Bairro

Patrice Lumumba, Rua Cénego Manuel das Neves, n?{;

Segundo: — Joao Marcelo RodriguesFerreira, solteiro,

maior, natural de Belém- Brasil, de nacionalidade angolana,

residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano e

Bairro da Maianga, Rua Kwamme Nkruman,n.°.9;

Uma sociedade coniercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes.

Esta conforme.

_ Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 18 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
SOSFERGEST, LIMITADA

"-ARTIGOI?
A sociedade adopta a denominacao de «Sosfergest,

Limitada», com sede social na Provincia e Municipio de

Luanda, Bairro Patrice Lumumba, Rua Coénego Manueldas

Neves, n.° |, Casa n.° 15, podendo transferi-la livremente

. para qualquer outro local do territoério nacional, bem como

abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de repre-

sentacado dentro e fora do Pais. a

ARTIGO 2° -
. Asua duragdo é por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todososefeitoslegais,a partir

da data da celebracdo da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestagdo deser-.

-vicos, comércio geral, podendo ainda dedicar-se a qualquer

outro ramo do comércio ou industria em que os sdcios acor-

dem e seja permitido porlei.

ARTIGO 42
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e

representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal

de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma,per-

tencentés aos sdcios Joao Marcelo Rodrigues Ferreira e

Marisa Francisco-Sosso, respectivamente.

ARTIGO'S.°

A cessdo de quotas a.estranhos fica dependente do «con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado 0 direito |

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nado

quiser fazer uso. .

ARTIGO 6°
1. A geréncia e administracdo da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, incumbem a sécia Marisa Francisco Sosso, quefica

desde ja nomeada gerente, bastando a sua.assinatura, para

obrigar validamente a sociedade.
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2, Fica vedado a gerente obrigar a sociedade.em actos e

contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade, tais

como letras de favor,r, flanga, abonacgdes ou actos seme-

lhantes.

ARTIGO 7° .

A Assembleia Geral sera convocada por simples car-

tas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando a lei nao

- prescreva formalidades especiais de comunica¢ao. Se

qualquer dos sdcios estiver ausente da sede social,

- eOmunicasdo devera ser feita com tempo suficiente para

que possa comparecer.

ARTIGO 8° .
Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

_Assembleia Geral, serdo divididos pelos sécios na propor-

“go das suas quotas, e em igual Propor¢ao serao- suportadas

as perdas se as houver.-

ARTIGO 92
A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10° .

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatdrios e

a liquidacgao e partilha verificar-se-40 como acordarem, Na

falta de acordo, e se algum deles o pretender, sera o activo

social licitado em globo com obriga¢io do pagamento do

passivo e adjudicado ao socio que melhor preco oferecer, em

igualdade de condi¢ées.

. ARTIGOI1.°

A sociedadereserva-se o direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

- providéncia cautelar. ot

. ARTIGO 12°
.Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer

outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serao os civis e os balancos serao

*_ dados em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar

a 31 de Marco imediato.

ARTIGO 14°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que éa Lei das

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

Os2775-L03)
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Organizagées Pedras do Amboim, Limitada

Certifico que, com inicioa folhas 48 a 50, do livro de

notas para escrituras diversas n.° 27, do 5.° Cartério Notarial

da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do

teor seguinte:

Constituigéo da sociedades «Organizaoes .Pedras do

Amboim,Limitada». ©

No dia 22 de Outubro de 2014,nesta Cidade de Luanda

e no 5.° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, perante

mim, Eva Ruth Soares Caracol, Licenciada em Direito e

Notaria do referido Cartério, compareceram como outor-

gantes: ,

Primeiro: — José Miguel Ferreira da Costa, solteiro,

* maior, natural de Amboim, Provincia do Kwanza-Sul, resi-

dente habitualmente em Luanda, no Bloco 20 rés-do-chio,

Zona 20, Bairro. Vila Estoril, Distrito Urbano do Kilamba

Kiaxi,titular do Bilhete de Identidade n.° 000547914KS031,_

emitido pela Direcg&o Nacional de Identificagao Civil e

Criminal, aos 16 de Novembro de 2006, que outorga este

acto por si individualmente e em representacdo de seus

filhos menores consigo conviventes Jonas Gonzagas Chaves

da Costa, de 17 anos de idade, natural da Provincia da Huila, —

~ titular do Bilhete de Identidade n.° 006208725HA046,

emitido pela Direcc#o Nacional dé Identificacdo: Civil e

Criminal, aos 29 de Agosto de 2013, Ildo Sérgio Ferreira da

Costa, de 10 anos de idade, natural da Ingombota,Provincia

_ de Luanda, Assento n.° 21869, Boletim de Nascimento emi-

tido pela 7.* Conservatéria do Registo Civil de Luanda, aos

“ 21 de Novembro de 2011;

Segundo: — Irani Sweli Ferreira da Costa, solteira,

maior, natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, onde

reside habitualmente na Rua das Beiras, n.° 113, Zona Il,

Bairro Nelito Soares, Distrito Urbano do Rangel,titular do

Bilhete de Identidade n.° 001604915LA033, emitido pela

Direcg4o Nacional de Identificacao Civil e Criminal, aos 8

de Novembro de 2011; Lot,

Terceiro: — Sérgio Ferreira da Costa, solteiro, maior,

natural da Maianga, Provincia de Luanda, ondereside habi-

Bairro Benfica,

Distrito Urbano da Samba,titular do Bilhete de Identidade

n.° 002188089LA037, emitido pela Direcc%o Nacional de

Identificago Civil e Criminal, aos 18 de Agosto de 2011;
Quarto; — Hermenegildo de Abedela Ferreira da Costa,

solteiro, maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,

onde reside habitualmente na casa s/n.°, Zona 20, Bairro

Calemba II, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, titular do -

Bilhete de Identidade n.° 0016050041LA037, emitido pela

Direcc4o Nacional de Identificagao Civil e Criminal, aos 10

de Janeiro de 2013; .

Quinto:— Filomena DomingosFerreira da Costa, sol-

teira, maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,

onde reside habitualmente na Rua Comandante Che Guevara

" titular do Bilhete de -Identidade n°

DIARIO DA REPUBLICA

n.° 18/2, Bairro Maculusso, Distrito Urbano da Ingombota,

000151227LA012,
emitido pela Direcg¢&o Nacional de Identificacdo Civil e:
Criminal, aos 28 de Maio de 2013; °,

Verifiquei a identidade dos outorgantespela exibicao dos
- Tespectivos documentos de identificagao,

~ E poreles foi dito: :

Que, pela presente escritura, entre o primeiro outor

gante, os seus representados, 0 segundo,terceiro, quarto

e quinto outorgantes, constituem uma sociedade comer

cial por quotas de responsabilidade limitada, denominada

«Organizagées Pedras do Amboim, Limitada», com sede

em Luanda, Bairro Sapu, Distrito™Urbano do KilambaKiaxi,

podendotransferi-la livremente para qualqueroutrolocal do.

territério nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representacdo dentro fora doPais;

Que, a dita sociedade tem por objecto social, o estipu-

lado noartigo 3.° do seu estatuto e possui 0 capitalsocial

no.valor de Kz: 120.000,00 (cento e vinte mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 7 (sete) quotas, sendo uma de valor nominal de

-Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas) pertencente ao José

Miguel Ferreira da Costa e 6 (seis) quotas iguais no valor

_ nominal de Kz:10.000,00 (dez mil kwanzas) cada uma -

' delas, pertencentes aos sécios Jonas Gonzagas Chavesda

Costa, IIdo Sérgio Ferreira da Costa, Irani Sweli Ferreira da

Costa, Sérgio Ferreira da Costa, Hermenegildo deAbedela

Ferreira da Costa e Filomena Domingos Ferreira da Costa,

respectivamente.

Que a sociedade, ora constituida reger-se-4, pelosestatu-

tos, que so constantes de um documento complementar, dos

quais constam todos elementos essenciais legalmenteexigi-

dos, elaborado emseparado nos termos don.° 2 doartigo 55,

da Lei da Simplificagao e Modemizagao dosRegistosPredial,
Comercial e Servico Notarial, que fica a fazerparte integrante

desta escritura e que os outorgantes declaram terlido,tendo

pleno ‘conhecimento do seu contetido, pelo que é dispensada

a sualeitura. .

Assim o disseram e outorgaram.

Instruem esteacto:

a) Documento complementar a queatras se faz refe-

. réncia assinado pela outorgante e por mim Noté-

ria; . .

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo

Ficheiro Central :de Denominagdo Sociais em

Luanda, 26 de Setembro de 2014;

c) Comprovativo do depésito efectuado no Banco

" Millennium, aos 14 de Outubro de 2014.

Aos outorgantes e na presen¢a dos mesmos,fiz em voz

alta a leitura desta escritura, a explicac4o do seu contetidoe

a adverténcia da obrigatoriedade do registo do acto no prazo

de 90. .

Imposto de selo: Kz: 350,00. |

  
{_
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’

ESTATUTO DA SOCIEDADE
ORGANIZACOES PEDRAS DO AMBOIM,LIMITADA

] 9

A sociedade adopta a denominacao de «Organizacdes

‘Pedras do Amboim, Limitada», tem a sua sede em Luanda,,

Bairro Sapu, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, podendo

abrir filiais, agéncias, sucursais ou qualquer espécie de |

representa¢ao em todo 0 territério nacional ou estrangeiro.

| 2° ;
A sua duracdo é por tempo indeterminado, contando-se

0 seu inicio para todos os efeitos legais apartir da data da

_-escritura ptiblica.

3.°

' A sociedade tem como objecto social o comércio geral,
' a grosso e a retalho, pescas, seguranga privada, industria, -

construcdo civil e obras piiblicas, hotelaria e turismo, salao

de festa, prestacdo de servicos, representacdes, servicos de

limpeza, consultoria, assisténcia técnica, agricultura, infor-

matica, telecomunicacées, venda de mobilidrio, transportes
e camionagem, salfo de cabeleireiro, boutique, fabrica de

blocos, exploracaéo de bombas de combustiveis e lubrifi-
cantes, exploragao de petrdleo e seus derivados, venda de
gas de cozinha, estacao de servicos, residuos sdlidos, venda
de material escolar e de escritérios, decoragao, renf-a-car,

venda de materiais de construc4o civil, relagdes publicas, °

compra e venda deviaturas, projectos de exploracdo mineira
e florestal, gestéo de projectos de empreendimentos, jardi-
nagem, farmacia, colégio, educa¢do, centro infantil, centro

médico, agéncia de viagem, transformacao de agro-pecuaria,
agricultura, panificacdo, pastelaria, geladaria, importagdo e
exporta¢do podendo dedicar-se a qualquer outro ramo do |
comércio ou industria, de acordo com os sécios e conforme

‘a lei vigente.

. fo «, .

O capital social é de Kz: 120.000,00 (cento e vinte mil
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e

representado por 7 (sete) quotas, sendo uma quota no valor

nominal de Kz: 60,000,00 (sessenta mil kwanzas), .perten-

cente ao sdcio, José Miguel Ferreira da Costa; e 6 (seis)

' quotas iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil
kwanzas) cada uma, pertencentes aos sécios Sérgio Ferreira

da Costa, Jonas Gonzagas Chaves da Costa, Hermenegildo

de Abedela Ferreira da Costa, Irani Sweli Ferreira da Costa,

Filomena DomingosFerreira da Costa € Ildo Sérgio Ferreira

’ da Costa.

§Unico: — O capital social podera ser aumentado por

determinago dos sécios e na propor¢do das suas quotas, ou

na forma comose vier acordar. eo

5 0

Naoserao exigiveis prestagdes suplementares do capital,

‘mas os sécios poderao fazer a sociedade os suprimentos de

que ela necessitar, mediante os juros e nas condigées que

estipularem em Assembleia Geral.

- 4149

6°

A cessao de quotas entre osséciosé livre, porém, quando

. feita a pessoas estranhas a sociedade, fica dependente do

consentimento desta a obter por maioria simples de votos

correspondentes ao capital social.

7°

A geréncia e a administracao da sociedade, em todos os

seus.actos e contratos em juizo e fora dele, activa e' passi-.

vamente, sera exercida pelo sécio José Miguel Ferreira da

Costa, que dispensado de caucio, fica desde j4 nomeado ~

gerente, bastando a sua assinatura:para obrigar validamente

a sociedade.

1. O sécio-gerente podera delegarrnos outros sdcios ou

em pessoa estranha 4 sociedade, todos ou partes dos seus

poderes de geréncia, conferindo para0 efeito o respectivo

mandato, em nomeda sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos estranhosads negécios sociais, tais comoletras de

’ favor, fiancas, abonacdes ou documentos semethantes. -

8
As Assembleias .Gerais serdio convocadas, quandoa lei

nao prescreva outras formalidades, por meio de cartas regis-

tadas, dirigidas aos sécios com pelo menos | (quinze) dias

de antecedéncia. Se qualquer sdcio estiver ausente do local

dasede social, a convocacao devera ser feita com dilagao

suficiente para poder comparecer. :

9°

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a fper- -
centagem para fundo de reserva legal, e quaisquer outras

percentagenspara fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serio diyididos pelos sécios na propor-

tao das suas quotas, bem comoas perdas se as houver.

10.°

Os anos sociais sao oscivis e os balan¢os serao datados

de 31 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados e° "

assinados até ao fim de Margo do ano seguinte.

1

A sociedade n&ose dissolvera por morte ou interdigao de

qualquerdossdcios, continuando com 0 sobrevivo e com os

herdeiros ou representantes do sécio falecido ou interdito, a

devendo estes nomear um que a todos represente, enquanto

a respectivaquota estiver indivisa.

12° .

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos eles serao liquidatarios e, a liqui-

dagaoe partilha, procederao como ent&o acordarem. Nafalta

de acordo e se algum deles 0 pretender, sera 0 activo social

licitado em global, como obrigacao do passivo e adjudicando

ao sécio que melhor oferecer em igualdade de condicdes .
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13.°

No omisso, regulardo as deliberagdes sociais toma- ©

das em formalegal, as disposigdes da Lei n.° 1/04, de 13

de Fevereiro e demais legislagao aplicavel. - oy

Esta conforme. 3 - u

' Ecertidao que fiz extraire vai conforme o original.

5.° Cartorio Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda,

_a0s 22 de Outubro de 2014. — O ajudante ilegivel.
(15-2777-L06)

 

, Badinko &Filhos, Limitada

Certifico que, com inicio a folhas 6, do livro de notas

, para escrituras diversas n.° 27 do5.° Cartério Notarial da

Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escriturado teor

seguinte:

No dia 3 de Setembro de 2014, nesta Cidade deLuanda

e no 5.° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, perante .

mim, Eva Ruth Soares Caracol, Licenciada em Direito e

Notaria-Adjunta do referido Cartorio, compareceram como

outorgantes:

Primeiro;—Cisse Mai, casado com RebecaNdaia Mpinda’

‘Cisse, sob o regime de comunhio de bensadquiridos, natural-

de Sebekoro, Republica do Mali, de nacionalidade maliana,

residente habitualmente em Luanda, Bairro Martires do

Kifangondo, Rua 15, Casa n.° 20, DistritoUrbano da Maianga,

fitular da Autorizacdo de Residéncia n.° 0002610A02, emitido

pelo Servico de Migracdo e Estrangeiros, aos 12 de Novembro

de 2013, que outorga neste acto por si individualmente, em

nomee representa¢odeseusfilhos menores, Aminata Mpinda

Cisse, de 11 anosde idade, natural da Maianga, Provincia de

Luanda, Bilhete de Identidade 006530409LA048, emitido

- pela Direcgfo Nacional de Identificacio Civil e Criminal,

aos 20 deFevereiro de 2014; Issa Mpinda Cisse, de 9 anos °

de idade, natural da Maianga, Provincia de Luanda, Bilhete -

de Identidade 006530372LA042, emitido pela Direccdo

Nacionalde Identificagao Civil e Criminal, aos 20 de Fevereiro

de 2014; Francisco Mpinda Cisse, de 8 anosde idade, natu-

ral da Ingombota, Provincia de Luanda, Bilhete de Identidade

006530272LA049, emitido pela Direccao Nacional de

Identificagao Civil e Criminal, aos 20 de. Fevereiro de 2014;

FousseniAlberto Mpinda Cisse, de 2 anos de idade, natural

" de Ingombota, Provincia de Luanda, Boletim de Nascimento

n.° 1372/2013, emitido pela 7.2 Conservatéria do Registo

Civil de Luanda — SIAC, aos 23 de Fevereiro de 2013;

Lassana Antonio Mpinda Cisse, de 2 anos de idade, natural

da Ingombota, Provincia de Luanda, Boletim de Nascimento- oe

n.° 1371/2013 emitido pela 7.* Conservatéria do Registo Civil

de Luanda — SIAC, aos 25 de Fevereiro de 2013, e consigo

conviventes;

Segundo:— Rebeca Ndaia Mpinda Cisse, casada com 0 pri- »

meiro outorgante,natural do Tchitato, Provincia da Lunda-Norte,

residente habitualmente em Luanda, Rua 18, Casa n.°2-A, Zona 9,

. . Bairro Martires do Kifangondo, Distrito Urbano da Maianga,

DIARIO DA REPUBLICA

titular do Bilhete de Identidade n.° 001206197LN031,emitido
pela Direc¢Zo Nacional de Identificacao Civil e Criminal, aos 10
de Junho de 2014;

Verifiquei-a identidade dos outorgantes pela exibigao dos
documentos mencionados.

E poreles foidito:
Que, pela presente ‘escritura, constituem entre si uma

sociedade comercial por quotas de responsabilidadelimi-

tada, denominada «Badinko & Filhos, Limitada», com sede

na Provincia de Luanda, Rua da Ponte Molhada, podendo

abrir filiais, sucursais, agéncias ou qualqueroutra forma te

representagdo dentro e fora do Pais.  
Que, a dita sociedade tem por objecto social, © estipu-

lado no artigo 3.° do seu estatuto e possui 0 capital social no
valor de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente

- realizado em dinheiro, dividido e representado por7 (sete)

~ quotas, sendo uma no valor nominal de Kz: 40.000,00(qua-

renta mil kwanzas) pertencente ao sdécio, Cisse Mai, e 6 (seis)

quotas iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil

kwanzas), cada uma delas pertencentes aos sdcios Aminata

Mpinda Cisse, Issa Mpinda Cisse, Francisco Mpinda Cisse,
Fousseni Alberto Mpinda Cisse, Lassana Anténio Mpinda
Cisse e Rebeca Ndaia Mpinda Cisse, respectivamente,

Que a sociedade, ora constituida reger-se-a, pelosesta-
tutos, que sdo constantes de um documento complementar,

dos quais constam todos elementos essenciais legalmente

exigidos, elaborado em separado nos termos do n.° 2 do

artigo 55.° da Lei da Simplificagdo e Modernizacao dos
Registos Predial, Comercial e Servi¢o Notarial que fica a

fazer parte integrante desta escritura e que os outorgantes
declaram ter lido, tendo pleno conhecimento do seu con-

tetido, pelo que é dispensada a sualeitura.

" ” Assim o disseram e outorgaram.

Instruem este acto:

a) Documento complementar a queatras se faz refe-
réncia assinado pelos outorgantes e por mim |

~ Notéria-Adjunta;
. b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo

Ficheiro Central de Denominac&oSociais em
‘Luanda, aos 19 de Agosto de 2014;

+c) Comprovativo do depdsito efectuado no Banco

BIC, aos 28 de Agosto de 2014.
- Aos outorgantes e na suapresenga, fiz em vozalta a
leitura desta escritura, a explicagdo do seu contetido ea
adverténcia da obrigatoriedade do registo do acto no prazo

de 90 dias.

A Notaria-Adjunta, Eva Ruth Soares Caracol.

Imposto«de selo Kz: 350,00.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

BADINKO & FILHOS, LIMITADA

1.°

A sociedade adopta a denominacao de «Badinko & Filhos,
Limitada», tem a sua sede na Provincia de Luanda, Rua da 

Y
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Ponte Molhada Municipio do Belas, podendo abrir filiais, utes

sucursais, agéncias ou qualquer outra forma de representa-
fe

¢do em territério nacional ou estrangeiro.

2.°

A sua duragdo é por tempo indeterminado, contando-se

0 seu inicio para todos os efeitos legais a partir da data da

escritura.

3.°

A sociedade tem como objecto social o comércio geral,

misto, grosso e retalho, hotelaria, turismo, industria, cons-

_ trugao civil e obras publicas, culindria, assisténcia técnica,

informatica, gestao de projectos, imobiliarios, represen-
tagdes, comerciais, formacao profissional, fiscalizagao,

realizacdo de espectaculos, educa¢g4o e ensino, satde,

agro-pecudria, pescas, agricultura, avicultura, transpor-
tes, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas e usadas,

decoragées de interiores, saliéo de cabeleireiro, boutique,

modas e confeccdes, venda de material escolar e escrité-

Tios, explorac&o de recursos minerais, exploragaoflorestal,

venda de material de construcdocivil, venda de mobiliario,

telecomunicagdes, pastelaria, geladaria, cyber café, hote-

laria e turismo, saléo de beleza, saléo de festas, colégio,

creche, educagdo e ensino, centro infantil, gestZo hospi-

talar, centro médico, medicamentos, materiais gastaveis,

farmacia, agéncia de viagens, gestao de empreendimentos,
grafica, explora¢ao de bombas de combustiveis e lubrifican-

tes, importagao e exportacdo, podendo dedicar-se a qualquer

outro ramo*de comércio ou industria, de acordo com os

sécios e conforme.a lei vigente.

4° -

O capital social é de Kz: 100:000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente réalizado em dinheiro, dividido e represen-
tado por 7 (sete) quotas, -sendo uma quota do valor nominal

de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente ao

' sécio, Cisse Mai e 6 (seis) quotas iguais do valor nominal

de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada uma, pertencentes

aos sécios Rebeca Ndaia Mpinda Cisse, Aminata Mpinda

Cissé, Issa Mpinda Cisse, Francisco Mpinda Cisse, Lassana

Antonio Cisse e Fousseni Alberto Mpinda Cisse.

‘ §Unico: — O capital social podera ser aumentadopor-
.determinacg4o dos sécios e na proporcao das suas quotas, ou

na forma como se vier acordar. - ,

5 o

‘Nao serao exigiveis prestacdes suplementaresdo capital,

mas os sécios poderao fazer 4 sociedade os suprimentos de

que ela necessitar, mediante os juros e nas condigdes que °

estipularem em Assembleia Geral.

68
A cessao de quotas entre sécios é livre, porém quando

_ feita a pessoas estranhas a sociedade, fica dependente do

consentimento desta a obter por maioria simples de votos

‘correspondentes ao capital social.

. "Aisi

. 7°

"A geréncia ea administracao da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e foradele, activa e passiva-

mente, sera exercida pelo sdcio Cisse Mai, que é dispensado —

de caucao fica desde j4 nomeado gereénte, bastando a sua

assinatura para obrigar validamente a sociedade.

I, O sécio-gerente poderd delegar ao outro sécio ou

mesmo em pessoaestranha @ sociedade, todos ou partes dos

seus poderes de geréncia, conferindo para o efeito o respec-

tivo mandato, em nomeda sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actose

contratos estranhos aos negocios sociais, tais comoletras de

favor, fiancas, abonagdes ou documentos semelhantes.

8.°

As Assembleias Gerais serao convocadas quando lei

nao prescreva outras formalidades, por meio de cartas ou

bilhetes postais registados, dirigidos aos sécios com pelo

menos 15 (quinze)dias de antecedéncia, da data prevista

para a sua realizagao. ‘ y

9°

Oslucros liquidos apurados, depois. de deduzida a per-

centagem para o fundo e reserva.legal e quaisquer outras

percentagens para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao distribuidos pelos sécios na propor-

¢ao das suas quotas, bem comoasperdas se as houver.

10.°

A sociedade nao se dissolvera.por morte ou interdicdo

de qualquerdos sécios, continuando a sua existéncia com os

herdeiros ou representantes do sécio falecido ou interdito,

‘ devendo estes nomear um a quea todos represente, enquanto

a quota se mantiver indivisa. ~

11°

' Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todoseles serio liquidatarios e a liqui-

‘dagdo e partilha procederao nos termos da legislagao em

vigor. Nafalta de acordo, e se algum deles o pretender, sera

‘0 activo social licitado em globo com a obrigacao do paga-.

mento-do passivoe adjudicado ao-sdécio que melhor preco

oferecer, em igualdade de condicées.

12.°

No omisso regulardo as deliberacSes sociaistomadas em

formalegal, as disposigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro

e demais legislagao aplicavel.

Esta conforme. ;

E.certidao que fiz extrair e vai conforme original.

5.° Cartorio Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda,

aos 5 de Setembro de 2014. — O ajudante, i/egivel.

— (15-2780-L06)
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‘Colégio Fat Gonga & Filhos, Limitada

Certifico que, com inicio a folhas 20, do livro de notas

para escrituras diversas n.° 28 do 5.° Cartério Notarial da

Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do teor

seguinte:

No dia 18 de Dezembro de 2014; nesta Cidade de .

- Luanda e no 5.° Cartorio Notarial, a cargo da Notaria, Eva

. Ruth Soares Caracol, Licenciada em Direito, perante mim,

Luisa N’guevela, Ajudante Principal do referido Cartério,

compareceram como outorgantes: 4

Primeira: — Fatima Tinta Zua Gonga, solteira, maior,

‘natural de Kaombo, Provincia de Malanje, residente habi-

tualmente em Luanda, Municipio e Bairro do Kilamba Kiaxi,

Rua 20,Casa n.° 20, Zona 20,titular do Bilhete de Identidade

_ n° 002359357ME039, emitido pela Direcg&o Nacional de

Identificacao Civil e Criminal, aos 18 de Novembro de 2011,-

" que outorga por si individualmente, em nome e em repre-.

-sentagdo de,seus filhos menores, Ivone Tinta Dala, de 11.

anos de ‘idade, Gabriel Tinta Dala, de 9 anos de idade, e
Marcelina GongaDala, de 5 anosde idade, todos eles |natu-

rais de Luanda e consigo conviventes;

Segundo: — Andrade Domingos Paciéncia Dala, sol-

teiro, maior, natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda,

onde residé habitualmente, Municipio e Bairro de Kilamba

Kiaxi, casa s/n, Zona 20,titular do Bilhete de {dentidade

n.° 001691529LA030, emitido pela Direcgao Nacional de

{dentificacao Civil e Criminal, aos 28 de Fevereiro de 2013;

Terceira: — Luzia Tinta Dala, solteira, maior, natural do

Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, ondereside habitual-

mente, Bairro Golf, Rua 20, Casa n.° 52, titular do Bilhete

de Identidade n.° 005009287LA040, emitido pela Direccao
Nacional de Identificagao Civil e Criminal, aos 24 de Janeiro

de 2011;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos menciona-

dos documentos. .

E poretesfoi dito:

Que, pela-presente escritura, constituem entre eles e os

representados da |.? uma sociedade comercial por quotas de

responsabilidade Jimitada, denominada «Colégio Fat Gonga

& Filhos, Limitada», com sede em Luanda, Bairro SapuII,

Rua 11 de Novembro, Municipio de Belas, podendo abrir

filiais, agéncias, sucursais ou qualquer espécie de represen-

tagado em todo territorio nacional ou estrangeiro; |

Que a sociedade tem porobjecto o estipulado no artigo 3,°

do estatuto e possul o capital social no montante de

Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente realizado —

em dinheiro, dividido e representado porseis quotas sendo:

uma quota no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil

_ kwanzas), pertencente 4 sécia Fatima Tinta Zua Gonga e 5

(cinco) quotas iguais no valor nominal de Kz:10.000,00 (dez

mil kwanzas), cada uma, pertencentes aos’ sdcios Andrade

Domingos Paciéncia Dala, Luzia Tinta Dala, Ivone Tinta

Dala, Marcelina Gonga Dala e, Gabriel Tinta Dala, respec-

tivamente. ,

~~

DIARIO DA REPUBLICA

A sociedade reger-se-A pelo respectivoestatuto que faz

parte integrante da presente escriturae que é um documento

elaborado em separado, nos termose ao abrigo do disposto

na Lei n.° 1/97, de 17,de Janeiro, da Lei da Simplificacio

_ € Modernizacao dos Registos Predial, Comercial e Servigo

Notarial, que os outorgantes declaram ter lido, tendo per-

feito conhecimento do seu contetdo, pelo que «é dispensada -

a sualeitura;

Assim o disseram e outorgaram.

Instruem o acto:

a) Documento complementar a que atras se faz refe-

. réncia assinado pelos outorgantes e por mim aju-

dante principal;

b)- Certificado . dé ‘admissibilidade, emitido pelo

Ficheiro Central de Denominagées Sociais do

Ministério da Justica.e dos Direitos Humanos -

em Luanda, aos 4 de Novembrode 2014;

c) Comprovativo de depdsito do capital social efec-

tuado:no Banco BAI,S.A., aos I5 de Dezembro.

* de 2014.

Aosoutorgantes e na presen¢ga dos mesmos,fiz em voz

alta a leitura desta escritura,.a explicagdo do seu contetidoe

a adverténcia da obrigatoriedade do registo do acto no prazo

_ de 90 dias.

A Ajudante Principal, Luisa N'’Guevela

-  Imposto de selo Kz: 200,00.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

COLEGIO FAT GONGA & FILHOS, LIMITADA,

1.° . an oye

A sociedade adopta a denominagao de «Colégio Fat

Gonga & Filhos, Limitada», tem a sua sede em Luanda,

. Bairro Sapu HI, Rua 11 de Novembro, Municipio de Belas,

podendo abrir filiais, agéncias; sucursais ou qualquer

espécie de representac&o em todo territdrio nacional ou

estrangeiro.

2.°

A sua duragdo é por tempo indeterminado,contando-seo

seu inicio a partir da data da respectiva escritura.

3.°

A sociedade tem como objecto social o ensino pri-

vado, compra e venda de equipamentosescolar, formacio

profissional, informatica, prestagao de servicos, assistén-

cia técnica, consultoria juridica, venda de material escolar

e de escritérios, centro infantil, satide, centro médico, ges-

t4o de empreendimentos, grafica, importacdo e exportacio,

podendo dedicar-se a qualquér outro ramo de actividad

comercial em que os sdcios acordem e sejam permitidos por
lei.

_
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o 7 , ‘ 4°

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), --

‘ integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

‘tado por 6 (seis) quotas, sendo um quota no valor nominal de ©

Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencente a sdcia’

Fatima Tinta Zua Gonga; e 5 (cinco) quotas iguais no valor

nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada uma, per-

tencentes aos sdécios, Luzia Tinta Dala, Andrade Domingos

Paciéncia Dala, Gabriel Tinta Dala, Marcelina Gonga-Dala

e Ivone Tinta Dala.

§Unico: — O capital social podera ser aumentado por

determinagdo dos sécios e na propor¢gao das suas quotas, ou

na forma como se vier acordar.

5 9°

N&o serao exigiveis prestagdes suplementaresdo capital,

mas os sdcios poderao fazer 4 sociedade os suprimentos de

que ela necessitar, mediante os juros e nas condigdes que

estipularem em Assembleias Gerais.

. 6°"

A cess4o de quotas entre ‘sécios é livre, porém quando |

feita a pessoas estranhas a sociedade, fica dependente do

consentimento desta a obter por maioria simples de votos

correspondentes ao-capital social.

78

A geréncia e a administracdo da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-

vamente, sera exercida pela socia Fatima Tinta Zua Gonga,

que fica desde ja nomeadagerente, com dispensa de caugao,

sendo necessaria a sua aSsinatura para obrigar validamente

a sociedade.. 4 . ;
]. A sécia-gerente podera delegar em outros sdécios ou

mesmo em pessoa estranha a sociedade, todos ou partes dos

seus poderes degeréncia, conferindo para o efeito o respec-

tivo mandato, em nomie da sociedade. .

2. Fica vedada a gerente, obrigar a sociedade em actos .

| contratos estranhos aos negocios sociais, tais comoletras de

~ favor, fiangas abonagdes ou documentos semelhantes.

8 °

As Assembleias Gerais seraéo convocadas quandoa lei

nao prescreva outras formalidades, por meio de-cartas ou

bilhetes postais registados, dirigidos aos sécios com pelo

. menos 15 (quinze) dias de antecedéncia, da data prevista

para a sua realizacdo. :
ge:

~ Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para o fundo dereserva legal e quaisquer outras

percentagens para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao distribuidos pelos sécios na propor-

¢ao das suas quotas bem comoasperdas se as houver.
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oo 10.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou interdicado

de qualquerdos sécios, continuandoa sua existéncia com os

herdeiros ou representantes do sécio falecido ou interdito,

devendo estes nomear um a que a todos represente, enquanto

a quota se mantiverindivisa. .

2 lhex *

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos os sdcios'serao liquidatarios e a

‘ liquidagao e partilha procederao nos termos da legislacao .

-em vigor. Na falta de acordo, e se algum deles:o preten-

der, sera 0 activo social licitado em globo com obriga¢ao

do pagamento do passivo e adjudicado ao sécio que melhor

prego oferecer, em igualdade de condi¢ées.
*

12°

No omisso regularao as deliberagdes sociais tomadas em

formalegal as disposi¢des da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro

e demaislegislacdo aplicavel.
Esta conforme. .

- E certidao quefiz extrair e vai conformeo original.

5.° Cartério Notarial daComarca de Luanda, em Luanda,

aos 18 de Dezembro de 2014. — O ajudante,ilegivel.

' (15-2781-L06) |

 

Munday, Limitada

Certifico que, com inicio a folhas 41, do livro de notas

para escrituras diversas n.° 28, do 5.° Cartério Notarial da

Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do teor

seguinte: me es

No dia 31 de Dezembro de 2014, nesta Cidade*de —

Luandae no 5.° Cartério Notarial, a cargo da Notdria, Eva

Ruth Soares Caracol, Licenciada em Direito, perante mim,

Luisa N’Guevela, Ajudante Principal do referido Cartério, a

‘ compareceram. Como outorgantes:

Paulo Mayanga Cristina, solteiro, maior, natural do

Soyo, Provincia do Zaire, residente habitualmente em

Cabinda, Bairro A Luta Continua, casa s/n.°, Zona B,titu-

lar do Bilhete de Identidade n.° 000308994ZE039, emitido

pela Direcgao Nacional de Identificagéo Civil e Criminal,

aos 29 de Abril de 2011, que outorga porsi individualmente,

em nome € em representagdo de seus filhos menores, Isabel

‘Simba Paulo, de 14 anos de idade, Ismara Pedro Maiunga,

de 7 anos deidade;e, Josefina Pedro Maiunga, de 3 meses

de idade, todos eles naturais do Soyo, Provincia do Zaire e, *

consigo conviventes; : ,

Verifiquei a identidade do outorgante pelo mencionado

documento. ‘

E por ele foidito:  ~ ‘

‘+ Que, pela presente escritura, constitui entre ele e os seus
‘representados, uma sociedade comercial por quotas deres-

ponsabilidade limitada, denominada «Munday, Limitada»,
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com sede na Provincia do Zaire, Municipio do Soyo, Bairro

Kungo-Yenguele, podendo abrir filiais, sucursais, agén-

cias ou qualquer outra forma de representagao em territério

nacionalou estrangeiro; :

Que a sociedade tem por objectoo estipulado noartigo 3.°do.

' estatuto € possui 0 capital social no montante de Kz. 100.000,00

(cem mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, divi-

dido e representado por 4 (quatro) quotas, sendo uma quota no

valor nominal de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), perten-

cente ao sdcio Paulo Mayanga Cristina, e 3 (trés) quotas iguais

_-ho valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada

uma, pertencentes as sdcias Isabel Simba Paulo, Ismara Pedro

. Maiungae Josefina’ Pedro Maiunga;

A sociedade reger-se-a pelo respectivo estatuto que faz:

parte integrante da presenteescritura e que é um documento

elaborado em separado,nos termose ao abrigo do disposto.

_fha Lei n.° 1/97, de 17 de Janeiro da Lei da Simplificagado

e Modemnizacdo dos Registos Predial, Comercial e Servigo

Notarial, que o outorgante declara ter lido, tendo perfeito

conhecimento do seu contetido, pelo que é dispensada a sua

Jeitura; mS

Assim 0 disse e outorgou.

_Instruem 0 acto:

a). Documento complementar a que atras se faz refe-

réncia assinado pelo outorgante e€ por mim aju-

dante principal; \

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo

Ficheiro Central de Denominagées Sociais do

Ministério da Justiga e dos Direitos Humanos

em Luanda, aos 15 dé Dezembro de 2014;

c) Comprovativo de depdsito do capital social efec-

tuado no Banco Valor, S.A., aos 30 de Dezem-

bro de 2014.

Ao outorgante e na sua presenca, fiz em vozalta leitura

desta escritura, a explicagao do seu contetido e a adverténcia

da obrigatoriedade do registo do acto no prazo de noventa

dias.

A Ajudante Principal, Luisa N’Guevela. °

ESTATUTO DA SOCIEDADE
MUNDAY, LIMITADA

1°

A sociedade adopta a denominagéo de «Munday,

Limitada» tem a sua sede na Provinda do’Zaire, Bairro

Kungo-Yenguele, Municipio do Soyo, podendoabrirfiliais,

sucursais, agéncias ou qualquer outra forma de representa-

¢do em territério nacional ou estrangeiro.

2.°

A sua duragdo é por tempo indeterminado, contando-se

© seu inicio para todos osefeitos Jegais a partir da data da

escritura.

| -~
DIARIO DA REPUBLICA

i

' A sociedade tem como objecto social o comércio geral,
misto, grosso e retalho, hotelaria, turismo, industria, cons-

trucdo civil e obras publicas, culinaria, assisténcia técnica,

informatica, gestéo de projectos, imobiliarios, representa.

- ges, comerciais, prestag¢do de servicos, seguranga privada,

formagao profissional, fiscalizagao, realizagao de espec-

taculos, educagaio e ensino, saide, agro-pecuaria, pescas

artesanal, agricultura, avicultura, transportes e camionagem,

rent-a-car, compra e venda de viaturas novase usadas,deco-

racdes de interiores, salaéo de cabeleireiro, boutique, modas

e confecgdes, venda de material escolar e escritorios,explo-

ragdo de recursos minerais, explora¢ao florestal, venda de

material de constru¢4o civil, venda de mobilidrio, telecom

nicacdes, pastelaria, geladaria, cyber café, saldo de beleza,

salao de festas, colégio, creche, educacdo e ensino, centro

infantil, gestéo hospitalar, centro médico, medicamentos,
materiais gastaveis, farmacia, agénciade viagens, gestiio de

empreendimentos, grafica,explorag¢ao de bombas de com-

bustiveis e lubrificantes, estag&o de servicos, importacao e

exportac4o, podendo dedicar-se a qualquer outro ramo de

comércio ou industria, de acordo com ossécios e conforme

a lei vigente.

4°

| _ Ocapital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro,dividido e representado

por (4) quatro quotas sendo uma quota novalor nominalde

Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente aosdcio,

Paulo Mayanga Cristina e 3 (trés) quotas iguais no valor

nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) cada uma,

pertencentes as sdcias, Isabel Simba Paulo, Ismara Pedro.

Maiunga e Josefina Pedro Maiunga.

§Unico: — O capital social podera ser aumentado por ,

determinagao dos sécios € na proporcdo das suasquotas, ou

na forma comose vier acordar. .

5 °

Naoserdo exigiveis prestagdes suplementaresdocapital,

mas os sécios poderao fazer a sociedade os suprimentos de

* que ela necessitar, mediante os juros e nas condigées que

estipularem em Assembleia Geral.

6.o

A cessio de quotas entre sécios livre, porém quando

feita a pessoas estranhas a sociedade, fica dependente do

consentimento desta a obter por maioria simples de votos

correspondentes ao capitalsocial.

7°

A geréncia e a administracao da sociedade, em todos 0s

seus actos e€ contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-

vamente, sera exercida pelo sécio Paulo MayangaCristina,
que é€ dispensado de caugao fica desde j4 nomeadogerente,

bastando a sua assinatura para obrigar validamentea socie-

dade.

uo
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 _teceram como outorgantes:
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1. O sécio-gerente podera delegar ao outro sécio ou

mesmo em pessoaestranha a sociedade, todos ou partes dos:
seus poderes de geréncia, conferindo para o efeito o respec-

- tivo mandato, em nome da sociedade.
2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos aos negocios sociais, tais comoletras de
favor, fiangas, abona¢desou documentos semelhantes.

8.°

As Assembleias Gerais seraio convocadas quandoa lei
nao prescreva outras formalidades, por meio de cartas ou

bilhetes postais registados, dirigidos aos sdcios com pelo
menos 15 (quinze) dias.de antecedéncia, da data prevista
para a sua realizagdo.

9° ‘
*

centagem para o fundo e reserva legal e quaisquer outras

percentagens para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao distribuidos pelos sécios na propor-
- ¢&%o das suas quotas, bem comoas perdas se as houver.:

10.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou interdigao

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com os
herdeiros ou representantes do sdécio falecido ou interdito,

devendo estes nomear um a que a todos represente, enquanto
a.quota se mantiver indivisa.

a x Wo

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todoseles serao liquidatarios e 4 liqui-

dacgaéo e partilha procederdo nos termos da legislacdo em
vigor. Na falta de acordo, e se algum deles o pretender, sera

0 activo social licitado em globo com a obrigacgo do paga-

mento do passivo e adjudicado ao sécio que melhor prego

oferecer, em igualdade de condigdes.

12.°

No omisso regularao as deliberagdes sociais tomadas em

‘formalegal, as disposigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro

e demais legislagao aplicavel.

Esta conforme.
E certiddo quefiz extrair e vai conforme 0 original.

5.° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda,

aos :de Janeiro de 201 5.—— O ajudante,ilegivel.

 

Sabores do Xico, Limitada

Certifico que, com inicio a folhas 47, do Jivro de notas para

- escrituras diversas n.° 28, do 5.° Cartério Notarial daComarca  ~

dé Luanda, se encontra lavradaa escritura do teor seguinte:

No dia9 de Janeiro de 2015, nesta Cidade de Luanda

e no 5.° Cartério Notarial, a cargo da. Notaria, Eva Ruth
Soares Caracol, Licenciada em Direito, perante mim, Luisa

N’Guevela, Ajudante Principal do referide Cartorio, compa-

“4
'

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per- -

(15+2782-L06)
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Primeiro: — Ana Paula Rodrigues Lopes, solteira,

maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda, onde

reside habitualmente, Distrito Urbano, Bairro e Rua da

Samba, Casa n.° 194, Zona3, titular do Bilhete de [dentidade

n.° 003870954LA035, emitido pela Direcc’o Nacional de

Identificagao Civil e Criminal, aos 9 de Julho de 2009;

Segundo: — Nelson Joao Fialho Rodrigues, solteiro,

maior, natural de Lyon Franga, mas de nacionalidade ango-

lana, residente habitualmente em Luanda, Distrito Urbano,

Bairro e Rua da Samba, Casa n.° 194, Zona 3, titular do

Bilhete de Identidade n.° 0071373280E049, ‘emitido pela

Direcgado Nacional de Identificagao Civil e Criminal, em |

de Dezembro de 2014; ;
Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos menciona-

dosdocumentos. is ‘

E poreles foidito:- ,
Que, pela presente escritura, constituem entre ambos,

uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade

- limitada, denominada «Sabores do Xico, Limitada», com

sede em Luanda, Municipio de Belas, Projecto Nova Vida,

Urbanizacao NovaVida, Edificio 188, n.° 20, podendo abrir

filiais, sucursais ou qualquer forma de representagao dentro

do territdrio nacionalou estrangeiro;
Que a sociedade tem por objecto o estipulado noartigo 3.°

do estatuto e possui o capital social no montante de

Kz: 500.000,00 (quinhentos mil kwanzas), integralmente

realizado em dinheiro, dividido e representado por 2 (duas)
quotas iguais no valor nominal de Kz: 250.000.00 (duzen-

tos e cinquenta mil kwanzas), cada uma, pertencentes aos
sécios Ana Paula Rodrigues Lopes e Nelson Jodo Fiaiho

Rodrigues. :
A sociedade reger-se-A pelo respectivo estatuto que faz

parte integrante da presente escritura e que é um documento
elaborado em separado, nos termos e ao abrigo do disposto

na Lei n.° 1/97 de 17 de Janeiro da Lei da Simplificagado

e Modernizagao dos Registos Predial, Comercial e Servi¢o

Notarial, que os outorgantes declaram ter lido, tendo per-

feito conhecimento do seu contetido, pelo que é dispensada’

a sualeitura;

Assim o disseram e outorgaram.

Instruem 0 acto:

a) Documento complementara que atras se faz refe-

réncia assinado pelos outorgantes e por mim aju-

dante principal; ,

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo

Ficheiro Central de Denominagdes Sociais do

Ministério da Justiga e dos Direitos Humanos

emLuanda,aos 5 de Janeiro de 2015;

‘ ¢) Comprovativo de depésito do capital social efectuado

no BancoBIC,S. A., aos 6 de Janeiro de 2015.

Aos outorgantes e na presenga dos mesmos,fiz em voz

alta a leitura desta escritura, a explicagdo do seu conteido e

: aadverténcia da obrigatoriedade do registo do acto no prazo

de 90 dias. |

A Ajudante Principal, Luisa N'Guevela.
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ESTATUTO DA SOCIEDADE
. SABORES DO XICO, LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominacao de «Sabores do Xico,

Limitada», com sede na Provincia de Luanda, Municipio

de Belas, Projecto Nova Vida, Urbaniza¢éo Nova Vida, °

Edificio 188, n.° 20, podendoabrirfiliais, sucursais ou qual-

quer formade representagdo dentro do territorio nacional ou

estrangeiro. oe ,

, ~ ARTIGO2°

-  Aduragdo da sociedadeé por tempoindeterminado, con-

tando-se © seu inicio para todos«oS efeitos a partir da data da

escritura publica.

. ~ ARTIGO 32’

O objecto da sociedade é 0 exercicio do: comércio

-geral, a grosso e a retalho, hotelaria, turismo, restauracao,

comercializagao de produtos diversos, estética, importacdo,

exportacdo e prestacdo de servigos, podendo dedicar-se a

outras actividades comerciaise industriais, em que 0s sécios

_ acordem e sejam permitidas porlei.

ARTIGO 4° ©

A sociedade podera associar-se com outras sociedades’

para prossecucao do seu objectivo social e participar no.

capital de outras, seja qual for a.naturéza destas e a activi-

- dade a que se dediquem.

ARTIGO5.°

0 capital da sociedade é de Kz: 500.000,00 (quinhentos

mil kwanzas) integralmente.realizado em dinheiro, dividido

e representado por 2 (duas) quotas iguais, no valor nominal

de Kz: 250.000,00 (duzentos ¢ cinquenta mil kwanzas), cada _

uma, pertencentes aos sdcios Ana Paula RodriguesLopes e

Nelson Joao Fialho Rodrigues.

ARTIGO 6°

A cesséo e divisdo de quotas é livre entre sécios, mas

quandofeita a estranhos fica dependente do consentimento

da sociedade, reservando-se o direito de preferéncia aos

sdcios nao cedentes na propor¢ao das suas quotas, deferido

-a sociedade se aquela n&o quiser usar.

ARTIGO 7.° .

1. A geréncia e administraco da sociedade em todos os

seus actos e contratos, em juizoe fora dele, activa e passiva-

mente, sera exercida por ambosos sécios que, dispensados

de caucio, ficam desde j4 nomeadosgerentes, bastando a

assinatura de qualquer |eles para obrigar validamente a

sociedade.

2. Os sécios-gerentes poderio delegar mesmo em pes-

soa estranha a sociedade, todos oupartes dos seus poderes

de geréncia conferindo para 0 efeito o respectivo mandato.

_ DIARIO DA REPUBLICA

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negociossociais, tais comoletras

de favor, fiancas, abonacdes ou documentos semelhantes.

ARTIGQ 8.°

As Assembleias Gerais seréo convocadas, quando a

lei néo prescreva outras formalidades, por meio de cartas

registadas, dirigidas aos s6cios com pelo menos 15 dias de

antecedéncia.

, ARTIGO 9.° °

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida per.

‘centagem para o fundo de reserva legal e quaisqueroutras

percentagens para fundos oudestinos especiais criados em

Assembleia:Geral, seréo repartidos pelos sécios na propor

¢4o das suas quotas e em igual propor¢ao serao suportadas

as perdas se as houver..

- ARTIGO 10°

1. Asociedade dissolve-se por acordo dos sdcios € nos

demais casoslegais.

2. A sociedade nao se dissolve por mote ouinterdicao

de qualquer dos sécios, continuando com os sobrevivos ou

capazes e com herdeiros ou representantes do‘sécio fale-.

cido ou interdito que nomearao um a quetodosrepresente,

enquanto a quotaestiver indivisa. .

mo ARTIGO 11.°
No omisso regulardo as disposigées da Lei n.° 1/04,

de 13 de Fevereiro, as deliberagdes. sociais tomadas em

‘forma legal e demais legislag¢ao aplicavel.

Esta conforme. '

E certiddo quefiz extrair e vai conforme o original.

5,° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda,

aos 12 de Janeiro de 2015.

 

C do Sapato, Limitada

‘Certifico que, com inicio a folhas 49, do livro de notas

para escrituras diversas n.° 28, do 5.° Cartorio Notarial da

Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escriturado teor

seguinte: .

No dia 9 de Janeiro de 2015, nesta Cidade de Luanda

e no 5.° Cartério Notarial, a cargo da Notaria, Eva Ruth

Soares Caracol, Licenciada em Direito, perante mim,Luisa’

N’Guevela, Ajudante Principal do referido Cartério, compa-
receram como outorgantes:

Primeiro: — Nelson. Joao Fialho Rodrigues, solteiro,

maior, natural de Lyon, Franga, mas de nacionalidade ango-

lana, residente habitualmente em Luanda, Distrito Urbano,

Bairro e Rua da Samba, Casa n.° 194, Zona 3, titular do

Bilhete de Identidade n.° 0071373280E049, emitido pela

Direcc&o Nacional de Identificagéo Civil e Criminal, em |

de Dezembro de 2014;

Segundo: —Ana Paula Rodrigues Lopes,solteira, maior,

natural da Ingombota, Provincia de Luanda, ondereside

a
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4

habitualmente, Distrito Urbano, Bairro e Rua da Samba,

Casa n.° 194, Zona 3, titular do Bilhete de Identidade

n.° 003870954LA035, emitido pela Direcc&o Nacional de

Identificagao Civil e Criminal, aos 9 de Julho 2009;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos menciona-

dos documentos.

E poreles foi dito: —
Que, pela presente escritura, constituem entre ‘ambos,

uma sociédade comercial por quotas de responsabilidade

limitada, denominada «C do Sapato, Limitada», com sede

em Luanda, Municipio de Belas, Centro Comercial Ulengo

Loja.4D, na Estrada do CalembaII, Bairro Sapu IJ, podendo

‘abrir filiais, sucursais ou qualquer forma de representacdo

dentro do territério nacional ou estrangeiro; .

Que a sociedade tem por objecto o estipulado no artigo

3.° do estatuto e possui o capital social no montante de

* Kz:100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente realizado

em dinheiro, dividido e representado por 2 (duas) quotas

‘iguais.no valor nominal de Kz: 50.000.00 (cinquenta mil

kwanzas), cada uma, pertencentes aos sécios, Nelson Joao

Fialho Rodrigues e Ana Paula Rodrigues Lopes; .

Asociedade reger-se-a pelo respectivo estatuto que faz

parte integrante da presente escritura e que é um documento

elaborado em separado, nos termos e ao abrigo do disposto

na'Lei n.° 1/97, de 17 de Janeiro da Lei da Simplificacao

e Modernizagao dos Registos Predial, Comercial e Servico

Notarial, que os outorgantes declaram ter lido, tendo per-

feito conhecimento do seu contetdo, pelo que é dispensada

a sua leitura; .

Assim o disseram e outorgaram.

_Instruem 0 acto: . :

a) Documento complementara queatras se faz refe-

réncia assinado pelos outorgantes e por mim ajue

dante principal;

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo |

Ficheiro Central de Denominagées Sociais do

‘Ministério da Justig¢a e dos Direitos Humanos

em Luanda, aos 5 de Janeiro de 2015;

c) Comprovativo de depdsito docapital social efec-

tuado no BancoBFA,S.A., aos 6 de Janeiro de

2015.

Aos outorgantes e na presencga dos mesmos,fiz em voz

alta a leitura desta escritura, a explicagao do seu contetdo e

a adverténcia daobrigatoriedade do registo do acto no prazo

de 90 dias. — A Ajudante Principal, Luisa N’Guevela.

e

' ESTATUTO DA SOCIEDADE

C DO SAPATO; LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominacao de «C do Sapato,

Limitada», com sede na Provincia de Luanda, Municipio

de Belas, Projecto Nova Vida, Urbanizagio Nova Vida,

Edificio 188, n.° 20, podendo abrir filiais, sucursais ou qual-

quer forma de representac4o dentro doterritério nacional ou:

estrangeiro. _

: ARTIGO 2.°

A duracio da sociedade é por tempo indeterminado, con-

tando-se o seu inicio para todos os efeitos a partir da data da

escritura publica.

on ARTIGO32
O objecto da sociedade é 0 exercicio do comércio

geral, a grosso e a retalho, hotelaria, turismo, restaura¢ao,

_ comercializacao de produtos diversos, estética, importacao,

exportagio e prestagdo de servicos, podendo dedicar-se a

outras actividades comerciais e industriais, em que Os sécios-

acordem e séjam permitidas porlei.

a, ARTIGO42
A sociedade podera associar-se com outras sociedades

para prossecugaio do seu objectivo social eparticipar no

capital de outras, seja qual for a natureza destas e a activi-

dade a que se dediquem.

ARTIGO5.° ‘ .

O capital da sociedade é de Kz: 100.000.00 (cem mil’ |

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e

representado por 2 (duas) quotas iguais, no valor nominal de

Kz: 50.000.00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, perten-

centes aos sécios Nelson Jodo FialhoRodrigues e Ana Paula

Rodrigues Hopes.

ARTIGO62 ,
A cessao e divisio de quotas é livre entresécios, mas.

quando feita a estranhos fica dependente do consentimento

da sociedade, reservando-se o direito de preferéncia aos

socios nao cedentes na proporcao das suas quotas, deferido

a sociedade se aquela nao quiserusar.

ARTIGO 7°

‘1. A geréncia e administracdo da sociedadeem todos os

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, sera exercida por ambos os sdcios que, dispensados

de caucio, ficam desde ja nomeadosgerentes, bastando a

assinatura de qualquer deles para obrigar validamente a

sociedade.

2. Os sécios-gerentes poderao delegar mesmo em pes-

soa estranha a sociedade, todos ou partes dos seus poderes

de geréncia conferindo para o efeito o respectivo mandato,

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais, tais comoletras

de favor, fiangas, abonagées ou documentos semelhantes.

" ARTIGO 8.°

_ As Assembleias Gerais seréo convocadas, quando a lei

nao prescreva outras formalidades, por meio decartas regis-

tadas, dirigidas aos sécios com pelo menos 15 (quinze) dias

‘de antecedéncia.

ARTIGO 92
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para 0 fundo dereserva legal e quaisquer outras  
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percentagens para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, seréo repartidos pelos sécios na propor-

cao das suas quotas e em igual propor¢ao serao suportadas.

as perdas se as houver.

: - ARTIGO 10° |

1.-A sociedade dissolve-se por acordo dos sdécios e nos

demais casoslegais.

2, Asociedade nao.se dissolve por morte ou interdicao

de qualquer dos s6cios, continuando com os sobrevivos ou

capazes e com herdeiros ou representantes do sécio fale-

cido ou interdito que nomearao um a que todos represente,

enquanto a quota estiver indivisa.

. ARTIGO 11°
No omisso regularao as disposicdes da Lei n.° 1/04,

de 13 de Fevereiro, as deliberagdes sociais tomadas em

formalegal e demais legislacao aplicavel.

Esta conforme. a

E certiddo quefiz extrair e vai conforme0 original.

5.° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda,

aos 12 de Janeiro de 2015.

, (15-2785-L06)

 

Estrela do Uige, Limitada

Certifico que, com inicio a folhas 45, do livro de notas

para escrituras diversas n.° 28, do 5.° Cartério Notarial da

. Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do teor

seguinte:

No dia 9 de Janeiro de 2015, nesta Cidade de. Luanda

e noS.° Cartério Notarial, a cargo da Notaria, Eva Ruth

Soares Caracol, Licenciada em Direito, perante mim, Luisa

N’Guevela, Ajudante Principal do referido Cartério, compa-

" yeceram como outor;gantes:

Primeiro: — Eduardo Gabriel Freitas Oliveira, solteiro,

maior, natural de Sambizanga, Provincia de I:uanda, onde

reside habitualmente, Distrito Urbano da Samba, Bairro

Benfica, Rua 3, Travessa 2, n.° 65, Zona Verde, titular do

Bilhete de Identidade n.° 004873632LA049, emitido pela .

Direc¢ao Nacional de Identificac4o Civil e Criminal, aos 25

de Abril de 2014; = .

Segundo: — Ivone da Graca Joao Vemba, solteira,

maior, natural do Uige, Provincia do Uige, ondereside habi-

tualmente, Bairro Pedreira, Zona |, Casa n.° 218, titular do-

Bilhete de Identidade n.° 002536733UE033, emitido pela

DirecgZo Nacional de Identificagao Civil e Criminal, aos 7

de Agosto 2014;

Verifiquei a identidade dos Outorgantes pelos menciona-

dos documentos.

E poreles foi dito:

Que, pela presente escritura, constituem entre ambos,

uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade

limitada, denominada «Estrela do Uige, Limitada», com sede

em Luanda, Municipio de Belas, no Condominio Mirantes
de Talatona, Casa A07, Escritério 2, podendo desde que os

™

DIARIO DA REPUBLICA

sdcios assim 0 deliberem, abrir filiais, sucursais ou qual-

quer outra forma de representagao no Pais ou noestrangeito,

quando os interesses sociais o aconselhem;

Que a sociedade tem por objecto 0 estipuladono artigo 2.° do

estatutoe possui 0 capital social no montante de Kz: 100.000,00

(cem mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,div.

dido e representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal

de Kz: 50.000.00 (cinquenta mil kwanzas), cada uma, pertencen.

tes ads sdcios Eduardo Gabriel Freitas Oliveira e Ivone da Graa

-Joio Vemba;

A sociedade reger-se-a pelo respectivo estatuto quefaz

parte integrante da presente escritura e que é um documento

elaborado em separado, nos termos e ao abrigo do disposto

na Lei n.° 1/97 de 17 de Janeiro, da Lei da Simplificacio

e Modernizagao. dos Registos Predial, Comercial e Servico

Notarial, que os outorgantes declaram ter lido, tendo per-

feito conhecimento do seu contetido, pelo que é dispensada

a sua leitura;

. Assim o disseram e outorgaram. ;

Instruem 0 acto: .

a) Documento complementar a queatras se faz refe-

' réncia assinado pelos outorgantes e por mim

Ajudante Principal;

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo

Ficheiro Central de DenominacéesSociais do

Ministério da Justia e dos Direitos .Humanos

em Luanda, aos 7 de Janeiro de 2015,
c) Comprovativo de depdsito do capital socialefec-

tuado no Banco Valor, S.A., aos 8 de Janeiro de

2015.

-_Aos outorgantes e na presenca dos mesmos,fiz em voz

alta a leitura desta escritura, a explicacdo do seu contetido e

a adverténcia da obrigatoriedade do registo do acto no prazo

de 90 dias.

~ A Ajudante Principal, Luisa N ’Guevela.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ESTRELA DO UIGE, LIMITADA

ARTIGO 1°

- Asociedade adopta a denominagao social de «Estrela do

. Uige, Limitada» e tera a sua sede em Luanda, Municipio

de Belas, no Condominio Mirantes de Talatona, Casa A07,

Escritério 2, podendo desde que, os sécios assim o deli-

_berem, abrir filiais, sucursais ou qualquer outra forma de

representagdo no Pais ou no estrangeiro, quando os interes-

ses sociais 0 aconselhem.

- . ARTIGO 2.°

O seu objecto social consiste na importa¢ao, exportacao,

- comercializacdo e industria, montagem e assisténcia téc-

nica de casas sociais modulares, equipamentoseléctricos¢

electromecanicos, representacSes comerciais, participagées
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matica, telecomunicagées, construgaocivil e obras publicas,

agricultura, agro-pecuaria, pesca, gest&o financeira, comér-

cio geral de venda a grosso ea retalho, prestagao de servi¢os

e assisténcia técnica, e outros ramos de comércio é industria

-em que os sécios acordem e€ seja permitido porlei.

ARTIGO 3.°

A duracdo da sociedade é por tempo indeterminado, e 0

seu inicio contar-se-a para todos os efeitos legais a partir da

data da assinatura da escritura.

ARTIGO 4°

O capital social é de Kz: !00.000,00 (cem mil kwan-

zas), equivalente a USD 1.000,00 (mil délares americanos),

inicialmente realizado em dinheiro e acha-se dividido e

-representado por duas quotas assim distribufdas:

1. Uma quota no valor nominal de Kz: 50.000,00- (cin-

quenta mil kwanzas) do capital social pertencente ao socio

Eduardo Gabriel Freitas Oliveira.

‘2. Outra quota no valor nominal de Kz: 50.000,00

(Cinquenta Mil Kwanzas) do capital social pertencente a

sécia lvone da Gra¢a Joao Vemba.

__ ARTIGO 5°
Accessao de quotas é livre entre os socios porém quando

feita a favor de estranhos, fica dependente do consentimento

da.sociedade 4 qual é sempre reservado 0 direito de preferén-

cia, deferido aos sdcios se aquela dele nao quiser fazer uso.

; ARTIGO 6°

Os sécios podem fazer suprimentos 4 sociedade de

acordo comas necessidades, desde que reunam 0 acordo dos

restantes sdcios, com ou sem vencimento de juros, conforme

- condicgdes fixadas em Assembleia Geral.

ARTIGO 7.°

1. A geréncia e a administrac¢io da sociedade e sua

representagdo em juizo e fora dele, activa e passivamente,

incumbe a ambos os sécios, que desde ja séo noieados

gerentes com dispensa de cau¢ao. ‘

2. Para obrigar validamente a sociedade é necessaria

assinatura de um gerente.

3. Os sécios-gerentes poder&o delegar em pessoaestra-

nha a sociedade, alguns dos poderes de geréncia mediante °

mandato, desde que haja consentimento do outro sécio.

_ 4. Fica vedado aos gerentes, sécios ou ndo e agindo

nessa qualidade, obrigar a sociedade em quaisquer negécios

ou contratos estranhosaos negocios sociais, nomeadamente

‘em fiangas, abonacées,letras de favor ou documentos seme-

- Ihantes, sob pena de imediata caducidade das respectivas -

~ funcdes ou mandatos, da nulidade de tais actos ou contratos

e da responsabilidade pessoal dosinfractores pelosprejuizos

materiais causados a sociedade.

. . ARTIGO 8°
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

-centagem para o fundo de reservalegal e outras percentagens

~ devidas a outros fundos criados em Assembleia Geral, seréo

divididos pelos sécios na propor¢ao das suas quotas, bem

como as's perdas se as houver. :

_ ARTIGO 9.°

As Assembleias Gerais, quandoa lei nao prescreva outras

formalidades, serio convocadas por meio de cartas regista-

das, dirigidas aos sécios com antecedéncia de 15 (quinze) -

dias. Se qualquer dossocios estiver ausente da sede social, a

convocacao deveraser feita com a dilatagao suficiente a sua

comparéncia.

ARTIGO 102°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios ¢ nos

demaiscasos legais, todos eles serao liquidatarios e a liqui-

dacdo e partilha procederaio como para ela acordarem. Na

falta de acordo e se algum dos sdécios o pretender, sera o

activo social licitado em globo com a obrigacado do paga-

mento do passivo e adjudicagao ao sécio que melhor preco

oferecer em igualdade de condi¢ées. : .

ARTIGO 11°
A sociedade naose dissolve pela morte ou interdicao de

qualquerdos sdcios, continuando comos socios sobrevivos

ou capazes e com os herdeiros ou representantes do sdécio

falecido ou interdito, que nomear4o um, que a todosrepre-

sente, enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGOI2°. >
Para todas as quest6es inerentes deste contrato, quer entre

sOcios, seus herdeiros ou representantes, quer entre eles e -

a propria sociedade, fica estipulado o Foro da Comarca de

Luanda, com expressa renuncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.° .

O omisso regularfo as disposic¢des da Lei n.° 1/04,

de 13. de Fevereiro, as. deliberagdes sociais tomadas em

forma legal e demais legislagao aplicavel.

Esta conforme.

E certidao que fiz extrair e vai conforme o original.

5.° Cartério Notarialda Comarca de Luanda, em Luanda,

aos 9 de Janeiro de 2015. — O ajudante, ilegivel.

‘ / ~  (15-2787-L06)

 

~ HELDER COELHO—Arquitectos, Limitada

Certifico que, com inicio a folhas 87 a 88, do livro de

notas para escrituras diversas n.° 27, do 5.° Cartorio Notarial

da Comarca de Luanda,se encontra lavrada a escritura do

teor seguinte: , .

No dia 21 ‘de Novembro de 2014, nesta Cidade de

Luandaeno 5.° Cartério Notarial da Comarca, perante mim,

Eva Ruth Soares Caracol, Licenciada em Direito e Notaria -

do referido Cartério, compareceram como outorgantes:

Primeiro: — Eduardo Gabriel Freitas Oliveira, solteiro,

maior, natural do Sambizanga, Provincia de Luanda, onde

reside habitualmente na Rua 3,travessa 2, n.° 65, Zona

Verde, Bairro Benfica, Distrito Urbano da Samba,titular do

' Bilheté de Identidade n.° 004873632LA049, emitido pela

Direcedo Nacional de Identificago Civil e Criminal, aos 25
de Abril de 2014;
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. Segundo: — Luisa Tereya Baptista, solteira, maior, natu-

ral da Provincia de Benguela, onde reside habitualmente na

casa s/n.°, Bairro,Calomanga, Z.* D, Municipio de Benguela,

titular do Bilhete de Identidade n.° 005917461BA047,

emitido pela Direcg4o Nacional de Identificacdo Civil e

_ Criminal, aos 16 de Janeiro de 2013;

Verifiquei a identidade dosoutorgantes pela exibicdo dos.

respectivos bilhetes de identidade.

E poreles foidito:

Que, pela presente escritura, constituem entre si uma

sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi-

tada denominada «HELDER COELHO — Ardquitectos, .

Limitada», com sede em Luanda, Estrada 21 de Janeiro, casa

s/n.°, BairroMorro BentoII, podendotransferi-la livremente

- para qualqueroutro local doterritério nacional, bem como

_ abrir filidis, sucursais, agéncias ou outras formas’de repre-

sentacdo dentro e fora do Pais; -

Que, a dita sociedade tem por objecto social, o estipu-

lado no artigo 3.° do seu estatuto e possui o capital social no

valor de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente

realizado erh dinheiro, dividido e representado por 2 (duas).

quotas, sendo uma quota de valornominal de Kz: 90.000,00

(noventa mil kwanzas) pertencente ao sdcio Eduardo

Gabriel Freitas Oliveira e outra quota de valor nominal de

Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) pertencente a sdcia Luisa

Tereya Baptista, respectivamente. |

Quea sociedade, ora constituida reger-se-4, pélos estatu-

tos, que so constantes de um documento complementar, dos

quais constam todos elementos essenciais legalmente exigi-

dos, elaborado em separado nos termos do n.° 2 do artigo 55.°

da Lei da Simplificac&o e Modernizagao dos Registos Predial

desta escritura e que os outorgantes declaram ter lido, tendo

- pleno conhecimento do seu contetido, pelo que é dispensada

a sua leitura.

Assim 0 disseram €outorgaram.

_ Instruem este acto:

a) Documento complementar a queatras se faz refe-

réncia assinado pelos outorgantes e por mim

notaria; ,

b). Certificado de admissibilidade, emitido nelo

Ficheiro Central de Denominagao Sociais em

Luanda, 7 de Outubro de 2014.

c) Comprovativo do depdsito efectuado no- Banco

BFA,aos 15 de Outubro de 2014.

Aos outorgantes e na presenca dos mesmos,fiz em voz

alta a leitura desta escritura, a explicaco do seu conteudo e

a adverténcia da obrigatoriedade do registo do acto no prazo

de 90dias.

A Notaria, Eva Ruth Soares Caracol.

Imposto de selo Kz: 350,00.

data da escritura publica.

dos, projectos, fiscalizagao,. gestéo de obras, construcio

'. dos equipamentos e materiais, construgao civil e obras

~*~,
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_ ESTATUTO DA SOCIEDADE

HELDER COELHO —ARQUITECTOS,LIMITADA

[.° .

’ Asociedade adopta a denominacao «HELDER COELHO

— Arquitectos, Limitada», tem a sua sede em Luanda

Estrada 21 de Janeiro, casa s/n.°, Morro BentoII, podendo

abrir filiais, sucursais, agéncias ou qualquer outra forma de

representagao noterritério Nacional ou noestrangeiro. .

2.o

A duragiio da sociedade é por tempo indeterminado, con

tando o seuinicio, para todos os efeitos legais, a partir da

3°

A sociedade tem por objecto social 0 exercicio deestu-

civil, comércio geral por grosso e a retalho, fornecimento

publicas, -prestagfo de servigo, formagao do pessoal, na

area da industria, turismo, informatica, telecomunicacées,

comercializacao de telefones e seus acessdrios, transportes

camionagem, agente de despachante transitarios, compra ' 
e venda de viaturas novas e seus acessorios, fabricagaode

material de construg4o, estagZo de servi¢gos, a, plastifica-

gio de documentos venda de material escolar, escritério,

decoracgées, saléo de cabeleireiro, boutique, imobiliarios,

pastelarias, geladaria, panificacfo, representagdes comer-

ciais e clube, e jardinagem, seguranga privada, ensino

geral, oficinas, importag4o e exportagao, e demaisactivide-

>’ des conexas podendo dedicar-se a qualquer outro ramode
Comercial e Servigo Notarial, que fica a fazer parte integrante . comércio ou industria em que os sécios acordem e seja per

mitido porlei.- . ;

. §Unico: — Para prossecugao do seu objecto social,

a sociedade podera agrupar-se com.outras sociedades ou

- empresas nacionais ou estrangeiras com objectos similares

e de acordo coma lei.

“4°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil Kwanza

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 2 (duas) quotas, sendo uma quotado valor nominal

de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente a0

socio Eduardo Gabriel Freitas Oliveira, e outra quota do

valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), perten

cente a sécia Luisa Tereya Baptista.

5.°

Nao serdo exigiveis prestagdes suplementaresdecapital,
mas 0s sdcios poderdo fazer 4 sociedade os suprimentos que
ela necessitar de acordo com as condicées a estabelecer.

  
a
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6.°:

A cessdo de quotas no todo.ou em parte, é livremente

permitida, porém quando feita a estranhos, fica dependente

do consentimento da sociedade, 4 qual € sempre reservado

o direito de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade,

dele nao quiser faze uso.

qT °o

1. A geréncia e a administracdo da sociedade, em todos

0S seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pas-

sivamente sera exercida pelo sdcio Eduardo GabrielFreitas

Oliveira, que desde ja fica nomeado como gerente, com
dispensa de caucdo, bastando a suaassinatura para obrigar

validamente a sociedade.

-2. O sécio-gerente podera delegar a outro sécio ou

mesmo em pessoas estranha4 sociedade,todos ou partes dos

seus poderes de geréncia, conferindo para o efeito o respec-

tivo mandato.
3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos aos negocios sociais, designadamente em

letras de favor, fiancas, abona¢des ou documentos semelhantes.

8 0

A sociedadereserva-se 0 direito de adquirir ou amortizar

a quota de qualquer sécio quando, sobre ela recaia arresto,

penhora,; arrolamento ou qualquer outra medida judicial ou

.de outra natureza de que possa resultar a sua aliena¢gdo.

9.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para o fundo dereserva legal, quando devida, ou

quaisquer outras percentagens para fundos ou destinos espe-

ciais, criados em Assembleia Geral, sero repartidos pelos

sécios na propor¢cao das suag quotas, e na mesmapropor¢ao

sero supottadas as perdas que houver.

10.°

A sociedade naose dissolveraem caso de morte ou

interdigao de qualquer dos sécios. Os herdeiros legalmente

constituidos do falecido ou representante do interdito, exer-

cerao os referidos gireitos e deveres sociais.

lis
“Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios e nos

.demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a

liquidac4o e partilha, procederéo comoent&o acordarem na

. falta de acordo e se algum dos sdcios o pretender, sera o

e
o

activo social licitado em globo com a obrigacado do paga-

mento do passivo e adjudicacao ao sécio que melhor prego

oferecer em igualdade de condigdes.

*  42.°

As Assembleia Gerais seraio convocadas, quando lei

nao prescreva outras formalidades, por: cartas registadas,
dirigidas aos sécios com pelo menos 15 (quinze) dias de

antecedéncia.

a oF | | 4161

13.°

Se qualquer deles estiver ausente da sede social, a con- —

vocatorid sera feita com a dilatacdo suficiente para que ele ©

possa comparecer, mas nunca com um prazo superior a ses-

senta dias.

No omisso regulardo as disposic¢des da Lei n.° 1/04,

de 13 de Fevereiro, as deliberagées sociais tomadas em

. forma legal as demais legisla¢ao aplicavel.

Esta conforme.

E certidao que fiz extrair e vai conforme o original.

5.° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, emn Luanda,

aos 21 deNovembro. de2014.

(15-2788-L06)

 

R. Lopes,Limitada

Certifico que, com inicio a folha 1, do livro de notas

para escrituras diversas n.° 28, do 5.° Cartorio Notarial da

Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do teor

seguinte: , :

No dia | de Dezembro de 201 4, nesta cidade de Luandae

no 5.° Cartério Notarial da Comarca, perante mim, Eva Ruth

Soares Caracol, Licenciada em Direito e Notaria do referido

Cartério, compareceram comooutorgantes:

Primeira: — Raquel Angelo Antonio Lopes, solteira, |

maior, natural do Dondo, Cambambe,Provincia do Kwanza-

-Norte, reside habitualmente em Luanda, Edificio U32,

“Apartamento 2 rés-do-chdo, Bairro Cidade do Kilamba, —

Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, titular do Bilhete de

Identidade n.° 000170894KNOI7, emitido pela Direccao

Nacionalde Identificagao Civil e Criminal, aos 7 de Marco

de 2014;

- Segunda: — Maria de Fatima Filizardo Lopes, ‘solteira,

maior, natural do Porto Amboim, Provincia do Kwanza-

Sul, residente habitualmente em Luanda, na Rua 16, Casa

n.° 20, Zona 8, Bairro Sagrada Esperanga, Distrito Urbano

da Maiariga, titular do Bilhete de Identidade

° 000451304KS036, emitido pela Direcgao Nacional de
Identificagdo Civil e Criminal, aos 3 de Maio de 2013;

Verifiquei-a identidade das outorgantes pela exibi¢ao dos

respectivos bilhetes de identidade.

E porelas foi dito: ‘

Que, pela presente escritura, constituem entre si uma

sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi-

tada, denominada «R. Lopes, Limitada», com sede em

Luanda, na Avenida Imperial Santana, Municipio de Belas,

podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do

territ6rio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

- cias ou outras formas de representacdo dentro e fora do Pais:

Que, a dita sociedade tem por objecto social o estipu-

‘lado noartigo 3.° do seu estatuto e possui o capital social

no valor de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integral-

mente realizado em dinheiro, dividido e representado por 2

(duas) quotas, sendo umade valor nominal de Kz: 90.000,00
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(noventa mil kwanzas), pertencente a socia Raquel Angelo

Antonio Lopes, e outra quota de valor nominal dé

Kz: 10,000,00 (dez mil kwanzas)pertencente 4 sécia Maria
de Fatima Filizardo Lopes.

Quea sociedade, oraconstituida reger-se-a, pelosestatu-

tos, que sdo constantes de um documento complementar, dos

quais constam todos elementos essenciais legalmente exigi-

_ dos, elaborado em separado nos termos do n.° 2 do artigo

55.° da Lei da Simplificacao e Modernizac4o dos Registos

Predial, Comercial e Servico Notarial que fica a fazer parte

integrante desta escritura € que os outorgantes declaram ter

lido, tendo pleno conhecimento do seu contetido, pelo que é

dispensadaa sua leitura. *

Assim 0 disseram e outorgaram.

Instruem este acto:

a) Documento complementar a que atras se faz refe-

réncia assinado pelos outorgantes e por mim

notaria; ;

b) Certificado de admissibilidade, emilidopelo

Ficheiro Central de Denominagao Sociais em

Luanda, 5 de Setembro de 2014;

c) Comprovativo do depdsito efectuado no BancoB.P.C.

aos 28 de Novembro de 2014.

_ As outorgantes e na presenca das mesmas,fiz em voz

alta a leitura desta escritura, a explicagdo do seu contetdo e

a adverténcia da obrigatoriedade do registo do acto no prazo ~

de 90 dias.

A Notaria de 33 Classe, Eva Ruth Soares Caracol.

Impostode selo Kz: 350,00. .

ESTATUTO DA SOCIEDADE
R. LOPES, LIMITADA

Ae
A sociedade adopta a denominac4o «R. Lopes,-

Limitada», tem a sua sede em Luanda, na Avenida Imperial

Santana, Municipio de Belas, podendoabrirfiliais, sucur-

sais, agéncias ou qualquer outra forma de representagdo no

territério nacional ou noestrangeiro.

2.°

A duraco da sociedadeé por tempo indeterminado, con-

tando o seu inicio, para todos os efeitos Jegais, a partir da

data da escritura publica.

. 30.

A sociedade tem por objecto social 0 exercicio de comér-

cio geral, por grosso e a retalho, prestagao de servicos, salao

de cabeleireiro, boutique, perfumaria, plastificacZo de docu-

mentos, constru¢o civil e obras publicas, fabricac4o de

material de construc4o,industria, pesca, agro-pecuaria,agri-

cultura, hotelaria, turismo, informatica, telecomunicagées,

comercializacdo de telefones e seus acessdrios, explora-

tagdes comerciais e industriais,venda de gas de cozinha,

privada, ensino geral escola de condugao,oficinas, importa-

~ ¢&o e exportacao, podendo dedicar-se a qualquer outro ramo

permitido porlei.

Nominal de Kz: 10.000,00, (Dez Mil Kwanzas), pertencente

-_-

DIARIO DA REPUBLICA -

cdo mineiras, florestal e madeira, transportes camionagem, |

agente de despachantetransitarios, compra evendadeviatu-

ras Novas eseus acess6rios, comercial izagao de combustiveis

e lubrificantes, estagao de servicos, farmacéuticos, centro

médico, venda de material escolar, escritério decoracies,

imobilidrios, pastelarias, geladaria, panificacdo, represen.

desporto e recreacdo, video clube, venda de equipamentode

caga, manutengao de espa¢o.verdes e jardinagem,seguranca

de comércio ou industria em que os sécioss acordem e seja

§Unico: — Para prossecug¢ao do seu abjecto social,

a sociedade poderé agrupar-se com outras sociedades ou

empresas nacionais ou estrangeiras com objectos similares

e de acordo com lei.

- 4°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 2 (duas) quotas, sendo uma quota dovalor nominal

de Kz: 90.000,00, (noventa mil kwanzas,) pertencente a

socia Raquel Angelo Antonio Lopes,e outraquota do valor

‘a'sécia Maria de Fatima Filizardo Lopes.

5.°  Naosero exigiveis prestagdes suplementaresdecapital,

mas as sécias poderao fazer 4 sociedade os suprimentosque

. ela necessitar de acordo com as condicéesa estabelecer.

6.° “ .

A cessio de quotas no todo ou em parte, é livremente

permitida, porém quandofeita a estranhos,fica dependente

do consentimento da sociedade, a qual € semprereservado 0°

- direito de preferéncia, deferido as sécias se a sociedade,dele

nao quiser faze uso. : +7

| 7° ,

1. A geréncia e a administragdo da sociedade, em todos

os seus actos e contratos, em juizo e fora dela, activa e pas-

sivamente sera exercida pela sécia Raquel Angelo Antonio

Lopes, que desde ja fica nomeada comogerente, com dis-

pensa de caugdo, bastando a sua assinatura para obrigar

validamente a sociedade.

2. A socia-gerente podera delegara outra socia ou mesmo

em pessoas estranha a sociedade, todos ou partes dos seus

poderes de geréncia, conferindo para o efeito o respectivo

mandato.

3. Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos

€ contratos estranhos aos negécios sociais, designadamente

em letras de lavor,fiancas, abonagdes ou documentos seme:

lhantes.
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8 9

A sociedade reserva-se 0 direito de adquirir ou amortizar

& quota de qualquer sdcia quando, sobre ela recaia arresto,

penhora, arrolamento ou qualquer outra medida judicial ou ©

de outra natureza de que possaresultar a sua alienagdo.

. 9°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para o fundo de reserva jegal, quando devida, ou

quaisquer outras percentagens para fundos ou destinos espe-

ciais, criados em-Assembleia Geral, serio repartidos pelas

sécias na proporcao das sua quotas, e na mesma propor¢ado

me

10.°

A sociedade n&o se dissolvera em caso de morte ou

interdi¢do de qualquer das sécias os herdeiros legalmente

constituidos da falecida oy representante da interdita, exer-

ceréo os referidos direitos e deveres sociais desde que se

elabora uma acta da Assembleia Geral.

_ Ib

Dissolvida a sociedade por acordo das sécias e nos

demais casos legais, todas as sécias serao liquidatarias e a

liquidacdoe partilha, procederao como ent&o acordarem; na

falta de acordo e se alguma das sdcias a pretender, sera 0

activo social licitado em globo coma obrigagao do paga-

mento do passivo e adjudicacao a4 sdcia que melhor preco:

. oferecer em igualdade de condigdes.

Esta conforme.

E certidao que fiz extrair e vai conforme o original.

_ 52Cartério Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda,

aos [1 de Dezembro de 2014.

(15-2790-L06)

 

Aravasco, Limitada

Certifico que, cominicio a folhas 55, do Livro de Notas para

escrituras diversas n.° 28, do 5.° Cartério Notarial da Comarca

_de Luanda, seencontra lavrada a escritura do teor seguinte:

_ No dia 12 de Janeiro de 2015, nesta Cidade de Luanda

e no 5.° Cartério Notarial, a cargo da Notaria, Eva Ruth

Soares Caracol, Licenciada em Direito, perante mim, Luisa

’ N’Guevela, Ajudante Principal do referido Cartério, compa-

" receu como outorgante:
Vasco Arattio Monteiro, casado com Saturnina Monteiro

Araujo, sob o regime de comunhao de adquiridos, natu-

ral de Sio Tomé e Principe, de nacionalidade santomense,

residente habitualmente em Luanda, Distrito Urbano da-

Ingombota, Bairro Boa Vista, Rua Kima. Kienda n.° 70,

_ titular do Passaporte n.° T013944, emitido pela Embaixada

de Sdo Tomé e Principe em Luanda-Angola, aos 19 de

Agosto de 2014, com Cart&o de Autorizac4o de Residéncia
n° 0002399B02, emitido pelo Servico de Migracdo e

Estrangeios de Angola, aos 13 deDezembro de 2013, que
outorga porsi individualmente, em nome e em representa-

4163

¢o de seufilho menor, Sadrack Monteiro Aratjo, de 11 anos

de idade, natural da Ingombota, Provincia de Luandae, con-

sige convivente;
Verifiquei a identidade do outorgante pelo mencionado

documento. ‘
E porele foi dito:
Que, ‘pela presente escritura, constitui entre ele e o seu

Tepresentado,. uma sociedade comercial por quotas de res-

ponsabilidade limitada, denominada «Aravasco, Limitada»,

com sede em Luanda,Distrito Urbano da Ingombota, Bairro

Boa Vista, Rua Kima Kienda n.° 70, podendo abrir filiais,

sucursais ou qualquer outra forma de representacao no terri-

trio nacional ou no estrangeiro;
Que a sociedade tem por objecto 0 estipuladonoartigo 3.° do

estatuto e possui o capital social no montante de Kz: 100.000,00
(cem mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, divi-

.dido e representado por 2 (duas) quotas, sendo-uma quota no
valor nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), per-

tencente ao sdcio Vasco Aratjo Monteiro e uma quota no valor

nominal de Kz:10.000,00 (dez mil kwanzas), :pertencente ao ,

socio, Sadrack Monteiro Araujo.

A sociedade reger-se-4 pelo respectivo estatuto que faz

parte integrante da presente escritura e que é um documento

elaborado em separado, nos termos e ao abrigo do disposto

na Lei n° 1/97, de 17 de Janeiro, Lei da Simplificacao e
Modernizagaio dos Registos Predial, Comercial e Servico

Notarial, que 0 ‘outorgante, declara ter lido, tendo perfeito

conhecimento do seu contetdo, pelo que é dispensada asua

leitura;

Assim o disse e outorgou.

Instruem 0 acto:

a) Documento complementar a que atras se faz refe-

réncia assinado pelo outorgante e por mim aju-

dante principal;

b) Certificado de admissibilidade, emitido pelo

- Ficheiro Central de Denominagées Sociais do

Ministério da Justiga e dos Direitos Humanos

em Luanda, aos 7 de Janeiro de 2015;

c) Comprovativo de depdsito do capital social efec-

'“‘tuado-no Banco BAI, S.A, a0s 5 de Janeiro de .

2015.

Aooutorgante e na sua presenca,fiz em voz alta a leitura

desta escritura, a explicac4o do seu contetdo e a adverténcia

da obrigatoriedade do registo do acto no prazo de 90 dias. .

A Ajudante Principal, Luisa N’Guevela.

ESTATUTCTDA SOCIEDADE
ARAVASCO, LIMITADA

12

A ‘sociedade adopta a denominac3o «Aravasco,

‘Limitada», tem’ a sua sede em Luanda, Distrito Urbano da .

Ingombota, Bairro Boa Vista, Rua Kima Kienda n.° 70,

podendoabrir filiais, sucursais, agéncias ou qualquer outra

forma de representagao no territorio nacional ou no estran-

geiro.-
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2.°

_ Aduragao da sociedade é por tempo indeterminado, con-

'. tando 0 seuinicio, para todos os efeitos legais, a partir da

data da escritura publica.
0

Asociedade tem por objecto social 0 exercicio de comér- -

cio geral, por grosso e a retalho, construgdo ‘civil e obras © >

publicas, prestacdo de servicos, salao de beleza, salao de -

festas, decoracdo, industria, pesca, agro-pecuaria, cyber,

servicos de consultoria e auditoria, projectos de investimen-

tos, seguros, ensino geral, boutique, agricultura, hotelaria,

turismo, informatica, telecomunicacoes, comercializagao

de telefones e seus acessérios, exploragao mineiras, flo-

restal e madeira, servi¢os de taxi, transportes camionagem,

agente de despachante transitarios, compra e venda de via-

turas novas e seus acessorios, fabricacdéo de material de

construc4o, comercializacZo de combustiveis e lubrifican-

tes, estagdo de servicos, peixaria, talho, lavandaria escola de

coridugdo intermediacao de obras importacao e exportacao,

podendo dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou_ -

industria em que os sdcios acordem e seja permitido porlei.

§Unico: —— Para prossecucdo do seu objecto social,

a sociedade podera agrupar-se com outras sociedades ou

empresas nacionais ou estrangeiras com objectos similares

e de acordo com alei. i :

4° .

O capitalsocial é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por2 (duas) quotas, sendo uma quota de valor nominal

- de Kz: 90.000,00, (noventa mil kwanzas), pertencente ao
_ S6cio Vasco Aratijo Monteiro; e outra quota de valor nomi-

“nal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao

socio Sadrak Monteiro Aratjo.

52

Na&oserdo exigiveis prestacdes suplementares de capital,

mas os sécios poderdo fazer a sociedade os suprimentos. que

ela necessitar de acordo com as condicées a estabelecer.

6 5

A cessaéo de quotas no todo ou em parte, é livremente

permitida, porém quandofeita a estranhos,fica dependente

do consentimento da sociedade, 4 qual é sempre reservado:

0 direito de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade,

dele nao quiser fazer uso.

7°

1.A gerénciaea administra¢ao da sociedade, em todosos

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente sera exercida pelo sdcio Vasco Aratijo Monteiro, que

desde ja é nomeado gerente, com dispensa de caucdo, bas-

tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

DIARIO DA REPUBLICA:

7 Fs “te a [
{

2. O sdcio-gerente poderd delegar mesmo em pessoa:
“estranha @ sociedade, todos ou partes dos seus poderes de:
geréncia, conferindo para o efeito 0 respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e,

contratas estranhos aos negécios sociais, designadamente. em:

letras de favor, fiancas, abona¢des ou documentos semelhantes, :

8 oO , . i

A sociedade reserva-se 0 direito de adquirir ou amortizar

a quota de qualquer sécio quando, sobreela recaia arresto,’

- penhora, arrolamento ou qualquer outra medida judicialou}

‘de outra naturezade que possa resultara@ sua alienagdo. -

“ge

' Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per
‘centagepara 0 fundo dereservalegal, quando devida,ov
quaisqueroutras.percentagenspara fundosoudestinosespe:

‘ciais, criados em Assembleia Geral, serao repartidos pelos
sdcios na propor¢ao das sua quotas, e na mesma proporgay
serao suportadas as perdasque houver. |

. i
|

|10.°

A sociedade nao se dissolvera «em caso de morte ou,

interdic¢&o de qualquer dos sdécios os herdeiros legalmente

constituidos do falecido ou representante dointerdito, exer:
cerao os referidos direitos e deveres sociais desde que s
elabora uma acta da Assembleia Geral.

11.° |

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos,
demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios es
liquidacdo e partilha, procederao como entao acordarem. Na

- falta de acordo e se algum dos socios 0 pretender, sera 0
~ activo social licitado em globo com a obriga¢ao do page:
mento do passivo e adjudicado ao sécio que_melhorprego!
_oferecer em igualdade de condi¢ées. - |

12.°

As Assembleia ggerais serao convocadas, quandoa lei nao:

prescreva outras formalidades, por cartas registadas, dirigi-!

das aos sdcios com pelo’ménos 15 dias de antecedéncia. !

Se qualquer deles estiver ausente da sede social, a con:

1
]

1
'

|

- vocatoria sera feita com a dilatagdo suficiente para que ele.

_ possa comparecer, mas nunca com um prazo superior a ses-
senta dias. . , ; 3

13.° _ 3 .

No omisso regularao as disposiges da Lei n.° 1/04,
_de 13 de Fevereiro, as deliberagdes sociais tomadas em:

1

formalegal e demais legislagao aplicavel.

Esta conforme: ©
E certidao quefiz extrair e vai conforme o original.

5.° Cartorio Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, -

aos0 de Janeiro de 2015. —A ajudante,i/egivel.

(15--2791-L06)
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