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Bricama, Limitada.

Certifico que, por escritura de 26 de Janeiro de 2015
lavrada com inicio a fothas 15, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 244-A, do Cartorio Notarial do Guiché
Unico da Empresa, a cargo do Notério, Lucio Alberto Piresda Costa, Licenciado em Direito,foi constituida entre:

Primeiro: — Carlos Luis, casado com Maria SebastiaoJosé Caetano Luis, sob regime de comunha
natural de Catete, Provincia de Bengo, re
mente em Luanda, no Municipio do Caz,
Hady, Casa n.° 120;

Segundo; — Brito Henri
Cristina Pereira Manuel Sa
de adquiridos, natural do Sy
residente habitualmente em
Ingombota, Bairro Maculuss

sidente habitual.

enga, Bairro Tala

ques Sabino, casado com Pauladino, sob regime de comunhaombe, Provincia do Kwanza-SyjLuanda, no Distrito Urbano de
0, Rua Albano Mach 0

Terceiro: — Manuel da Conceicao Machado, .maior, natural de Cazengo, Provincia de Kresidente habitualmente em Luanda, n
Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua do

Uma sociedade comercial por q
lidade limitada, que se regera nog 4
artigos seguintes, .

Esta conforme. :
Cartorio Notarial do Guiché Unic

Luanda, 26 de Janeiro de 20} 5.

eiro,

wanza-Norte
© Distrito Urbano do

Minho, Casa n>4.

Uotas de responsabj.
€rmog Constantes dos

O ajudante, .

cultura, agro-pecuaria, industria, pesca, hotelaria e turismo,

0 de adquiridos, .
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_ BSTATUTOS DA SOCIEDADE
BRICAMA,LIMITADA

ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominagao social de “Bricgn
i cial na Provincia de Luanda ama,

?° ae ‘
Direita do Tombo, casa s/n.°, Municipio de Belas a

: 7 Bain,
Quenguela Centro/Benfica, podendotransferi-'la [jy ”

5¢ ; tari . remenie
para qualquer outro local do tetritorio nacional, bem ia.

abrir filiais, sucursais, agéncias Ou outras forma
?

Limitaday, com sede so

,
S de repre.

sentacao dentro € fora do Pais.
|

| ARTIGO2.°

Asua duracdo € por tempo indeterminado, contandocse

inicio da sua actividade, para todosos efeitos lepais, a sons

da data da celebragao da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social, prestagao de sex.

vigos, consultoria, formagao profissional, comércio gera4

grosso ea retalho,serralharia, caixilharia de aluminios,ayj-

informatica, telecomunicacées, publicidade,construcaocivil

e obras pliblicas, consultoria, explora¢do mineira e florestal,

comercializacdo de telefones e seus acessorios, transporte
maritimo, camionagem, agente despachante

e

transitdrios,
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas
ou usadas e seus acessorios, aluguer de viaturas, com ou
sem condutor, venda e reparacdo de veiculos automéveis,
concessionaria de material’e pecas separadas de transporte,

fabricacdo de blocos e vigotas, medicamentos, material

cirttgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farma-
céuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plastificacao

 
"de documentos, venda de material de escritério € escolar,

decoracies, serigrafia, impressdes, saldo de cabeleireiro,
boutique, agéncia de viagens, promocdo e mediacao imo-

biliia, perfumaria, relacdes publicas, pastelaria, padaria,

Beladaria Panificacao, representacdes comerciais & indus-

. venda de gas de cozinha, desporto e recreacao, videoiaeaes
Seguranca de bens mata entengao “e “heeducasti €
cultura, escola de con, onials, colegio, crec e, = export

¢40, ensino, importagdo

Ca ;

Outro

Clectricidad  Fabricago e venda ee = alquermia go ®%Podendo ainda dedicar-se a qu soit
dem e seja “omercio ou industria em que OS socio

Permitido porlei.

ies + ARTIGO 4°
tiegat Soctal 6 de Kz: 100.000,00 (cem mil Kwan)

Entereali , , tarealizado em dinheiro, dividido ¢ represe? dePor 3 (trés) quo * ina
Kz: 34.000.00 (tri Sendo t (uma) quota no valor nom

ila © quatro mil kwanzas), pertencenS € outras 2 (duas) quotas iguais . dt
#4 000,00 (trinta e trés mil kwanzas)” e4S Séciog Brito Henriques sabin’Once; ,

7 Fao Machado, respectivamente.
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ARTIGO 5°

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentiment da sociedade, a qual é sempre reservado0 direito

de preferéncia, deferido aos s6cios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso. :
ARTIGO 6°

|. A geréncia € administragdo da sociedade, em todos os

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

yamente, incumbe ao socio Carlos Luis, que fica desde ja

nomeado gerente, com dispensa de caugdo, bastando a assi-

natura, do gerente para obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente podera delegar num dos sdcios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de.

geréncia, conferindo para 0 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, abonacées ou actos seme-

|nantes. .

ARTIGO 7.°

As Assembieias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos 30

(trinta) dias de antecedéncia, isto quando lei nado prescreva

formalidades especiais de comunica¢ao. Se qualquer’ dos

socios estiver ausente da sede social, a comunicaco 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, seraio divididos pelos sécios na propor-

¢do das suas quotas, e em igual propor¢do serdo suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°
A sociedadenaose 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,

€nquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO10.°

‘Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serdo liquidatarios e a
liquidacdo e partilha verificar-se-d como acordarem. Na falta

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

icitado em globo com obrigacaio do pagamento dopassivo

© adjudicado ao sécio que melhorprego oferecer, em igual-

‘ade de condigdes.
ARTIGO 11°

A sociedade reserva-se odireito de amortizar a quota de
u . i

: alquer SOcio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

Providéncia cautelar.

ARTIGO.12.°

Para. todas as questées emergentes do presente contrato,

fie’ Os sdécios, seus herdeiros ou representantes, quer
~ “IS € a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

0 awee de Luanda, com expressa renuncia a qualquer

TO,

4823

ARTIGO 13.°

Os anossociais serdo os civis e os balangos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de

Marco imediato.

ARTIGO 14°
No omisso regularao as deliberagoes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislag&o aplicavel.

‘ (15=1578-L02)

 

Nenifar, Limitada

Certifico que, com inicio a folhas 31 do livro de notas

para escrituras diversas n.° 989-A, do 1.° Cartério Notarial

da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura do

teor seguinte:
Diviséo, cessio de quotas, entrada de,novas sécias e

alteragdo parcial do -pacto social na sociedade «Nentfar,

Limitada».

Nodia 8 de Janeiro de 2015,em Luanda e no I.° Cartério

Notarial, perante mim, o Notario Licenciado, Amorbelo

Vinevala Paulino Sitongua, compareceram como outorgan-

tes: . . .

Primeiro: — Wilson Alfredo da Cruz Franco, casado

com Francelina Luisa Bastos D»Almeida Franco, sob o

regime de comunh&o de adquiridos, natural da Ingombota,

Provincia de Luanda, onde reside, Travessa Comandante

Kuenha, n.° 15, Bairro Maculusso, titular do Bilhete de

Identidade n.° 000861488LA038, emitido pela Direccao

Nacional de Identificacao, aos 28 de Fevereiro de 2012, que

- outorgameste acto porsi individualmente e como represen-

tantes legal de suas filhas, Luna Yasmin de Almeida Franco,

natural da Ingombota, Luanda, e Luana Maria de Almeida

Franco, natural de Venteira, Amadora, Lisboa, mas de nacio-

nalidade angola, ambas do sexo feminino, de quatro (4) e

seis (6) anos de idade, respectivamente e consigo conviven- -

tes. = . :

Segundo: — Francelina Luisa Bastos D’Almeida Franco,

‘natural do Rangel, Provincia de Luanda, onde reside, Rua

Comandante Gika, 1.° apartamento C, Bairro e Distrito

Urbano da Maianga, casada com primeiro outorgante sob

0 regime supra citado, “titular do Bilhete de Identidade

n’ 00040785LA022, emitido pela Direcg&o Nacional de
Identificacao, aos 2 de Junho de 2011.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos menciona-

dos documentos.

E porelesfoi dito:
Que, ambos saa actualmente, os tinicos sdcios da

sociedade comercial por quotas denominada «Neniifar,

Limitada», com o NIF 5417133485 e sede em Luanda, no

Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Avenida

Hoji-ya-Henda, n.° 198, constituida por escritura de 9 de

Junho de 2011, lavrada com inicio a folha 17 do livro de

notas para escrituras diversas n.° 50-A, do Cartorio Notarial
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ea es

0 valor nominal de K2:35.000,00

    

(trint' 12 meira n o 0

eet icten pani tada e matriculada na Conservator cinco mil kwanzas), Beane ao Sécio Wigs

cone tie 28 Sec¢ao Guiche Unico, Alfredo da Cruz, Franco e duas quotas IQuais

spon138com vasa : ial de Kz: 100.000. ot nominal de Kz: 32.500,00 (trinta ¢ dois *

lem nil oe does ses ntado por duas qUo- oa inhentos kwanzas), pertencentes as $6 mu

(com mil Kezoenee o'mil kwanzas) € . min de Almeida Franco e Luana M “ot

sisar intKi200000
ecingo Msikranke respectivamente,

aria de
outra no valor nominal de Kz: 25.UU¥,

mn re

Alfredo da Cruz
1 ; io Wilson

kwanzas), perte Se que mantem-se va lidas as l =
3 a. Cc ausy|

f [ Fr a { i astos D’Almeid
‘anco ancelina Luisa B "

aFinalmente dis

nao alteradas por esta escritura.

. : da Act im

o

dis e outorgaram;ambito das deliberagdes constantes da Acta Assim o disseram g

ind Asenb
inti da de 14 de Instruem este acto os seguintes documentos:

Avulsa da Assembleia Geral Extraordinaria, datada a : ss insea
m

'

n
:

Outubro de 2014, praticam os seguintes actos:
a) Docume

|

pectivamente.

Divisdo, cessao de quotas e admissdo de novas séciasO b) Acta Avulsa da Assembleia Geral Extraordinaria

primeiro outorgante Wilson Alfredo da Cruz Franco, deten- da sociedade,datada de 14 de Outubrode 20| 4,

tor de uma quota liberada no valor nominalde Kz: 75.000,00 | - para inteira validade deste acto;

(setenta e cinco mil kwanzas),livre de énus, penhore outras ~“¢) Documentosde identificagao dos outorgantes,

responsabilidades, divide a mesma em trés novas, sendo

uma no valor de Kz: 35.000,00 (trinta e cinco mil kwan-
or ‘ .

» al

zas), que reserva para si e outras duas no valor nomin a '

de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada uma, que cede -contetido e a adverténcia da obrigatoriedade de registo do

Aos outorgantes e na presenga simultanea de ambos,fiz

em voz alta a leitura desta escritura e€ a explicacao do seu pelos respectivos valores nominais, as suas representadas acto no prazo de 90dias. :

Luna Yasmin de Almeida Franco e Luana Maria de Almeida | O notario,ilegivel.

Franco; Esté conforme.
A segunda outorgante, Francelina: Luisa Bastos

D’Almeida Franco, detentora de uma quota liberada, no
valor de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas), divide
a mesma em duas iguais, cada uma delas no valor nominal ;

- “de Kz: 12.500,00 (doze mil e quinhentos kwanzas), que cede 2ti#eque Zamba, (15-1628-L02)
_ pelos respectivosvalores nominais as representadas do pri- :
meiro outorgante Luna Yasmin de Almeida Franco e Luana \ . . aMaria de Almeida Franco: | Creche Vivaldo & Mariccel, Limitada

E certidao quefiz extrair e vai conformeo original.

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

aos 15 de Janeiro de 2015. — A Ajudante, Luzia Maria J.

 

Que eslas cessdes sao feitascom todosos corresponden- Cettifico que,por escritura de 29 de Dezembro de 2014,tes direitos e obrigacdes e que desta feita, a sécia Francelina ’ :lavrada com inicio a f i cre
. , . . ; olhas 62, do livro de notas para eSLuisa Bastos D’Almeida Franco, aparta-se definitivamente turas diversas n.° 230-4 d C tori ‘ tarial fe Guichéda sociedade nada mais tendo dela a reclamar. h. : “GO Lartorio Notaria :E pelo primeiro outorgante foi dito: Unico da Empresa,a cargo do Notério, Lucio Alberto Pires
Que, em nomedas suas representadas aceitam asreferi. Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:das cessdes nos termosacima expostos: Primeiro; — Mariana Joao Ganga, solteira, maior,

>Que deste modo,as representadas do primeiro outorgante natural do Sambizanga, Provincia.de Luarida, onde resideLuna Yasmin de Almei i re i . . ;min

Ge

A’meida Franco¢ Luana Maria de Almeida. Pabitualmente, ‘no Distrito Urbano da Maianga, BairroFranco, sao admitidas para a Sociedade como
Unificacao

O primeiro Outorgante Wilson Alfredo da
em nome das suas representadas, procede 4 y
quotas ora adquiridas, passando cada umadel
nica no valor de Kz: 32.500,00
tos kwanzas); ,

novassécias;  Margoso,casa s/n.°;
Segundo: — Celma

Cruz Franco, natural do KilambaKiaxjnificacéo das habitual
asadeteruma do Kila(trinta e dois mil e quinhen-

. ; jorValdmira Garcia, solteira, ma!oh
a ide» Provincia de Luanda, onde residmente, no Distrito Urbano da Maianga, Centralidade

mb
4 Bloco A 4,29 andar, apartamento 24;

izia Jo%o Queitao Belo, solteit
ota, Provincia de Luanda, onde
istrito Urbano da Maianga, Bairro

de Outubro, Casa n.° 65;

reial por quotas que se regera nos
IOs seguintes.

Terceiro:. €ir0; — Carla MarQue, em consequéncia dos actos
parcialmenteo pacto social no seu Arti
0 qual passa a ter a Seguinte redaccdo:

Maiorprecedentes, alteram resisehen da Ingomb
80 4." do pacto social, Ma? Abitualmente, noDalanga, Rua Revolucaorng adelasveteiciig ;— 80Ciedade come. . OSO capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil 7 Constantes dos ary

kwanzas), Integralmente reali sta Conforme,
wan

zado em dinheirdividido € representadoportrés °
Cartorio Noga-:.,

quotas, sendoa pri- Notaria! do Guiché Unico da Empresa, om
Pro de 2014, — © ajudante, ilegivel
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE

- CRECHE VIVALDO & MARICCEL, LIMITADA
ARTIGO 1.°

(Denominagao ¢ sede)

A sociedade adopta a denominagao de «Creche Vivaldo

& Mariccel, Limitada», com sede social na Proyincia de

Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro da Maianga,

na Avenida Revolucao de Outubro, Casa n.° 65, Zona 5,

podendo transferi-la livremente para qualquer outro local do

territorio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

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

ARTIGO 2.°

(Duracao)

Asua dura¢ao € por tempoindeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todasosefeitos legais, a partir

da data da celebragao da escritura.

ARTIGO 3.°

(Objecto)

- A sociedade tem comoobjecto social, prestac4o de ser-

‘vicos, jardim de infancia e creche, comércio geral a grosso

earetalho, consultoria, auditoria, contabilidade, industria,

hotelaria e turismo, restaurac¢do, pescas, agro-pecuaria,

informatica, telecomunicagdes, construcdo civil e obras

pliblicas, fiscalizagdo de obras, saneamento basico, modas e

confecgées, transportes maritimo, aéreo e terrestre de passa-

geiros ou de mercadorias, transitarios, oficina auto, salao de

cabeleireiro, botequim, assisténcia técnica,comercializagao

de petréleo e lubrificantes, exploragao de bombas de com-

bustiveis, deposito de médicos, farmacia, centro médico,

clinica geral, perfumaria, agéncia de viagens, promogaio e

mediacao imobiliaria, relacGes publicas, pastelaria e pani-

ficagéo, exploragado de parques de divers6es, realizagdo de

espectaculos culturais, recreativos e desportivos, explora-

¢40 mineira e florestal, estacdo de servicos, representa¢oes

comerciais, serralharia, carpintaria, venda de aluminio e sua _

utilizacdo, cultura, educac%o e ensino geral, seguranga de

bens patrimoniais, importacdo e exportacdo, podendoainda
" dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indistria

€m queas socias acordem e seja permitidoporlei

ARTIGO 42°

‘ (Capital)

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

imegralmente realizado em dinheiro, dividido e repre-

Sentado por 3 (trés) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor
nominal de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), perten-
Cente a sécia Mariana Joao Ganga, e 2 (duas) quotas iguais

_N0 valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas)

Cada uma, pertencentes as sécias Celma Valdmira Garcia e
Carla Marizia Joo Quit&o Belo, respectivamente.

ARTIGO 5.°

‘ (Cessido de quotas) 7

A Cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con-

Sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado0 direito
de ee . ~

Preferéncia, deferido as scias se a sociedade dele nao
t

Wiser fazer ygo,
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ARTIGO 6.°

(Geréncia)

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

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-
vamente, incumbem a sécia Mariana Joio Ganga, que fica

desde j4 nomeado gerente, com dispensa de caucao, bas-

tando a assinatura da gerente para obrigar validamente a

sociedade. .
2. Fica vedada a gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,
tais comoletras de favor, fianga, abonagdes ou actos seme-

lhantes.

3. A gerente podera delegar mesmo a pessoas estranhas

_ a sociedade parte dos seus poderes de geréncia, conferindo

para o efeito 0 respectivo mandato.

ARTIGO 7.°

(Assembleia)

As Assembleias Gerais serao’ convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas as.socias com pelo menostrinta

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

formalidades especiais de comunicacao. Se qualquer das

sdcias estiver ausente da sede social, a comunicagao devera

ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8°
(Divisao dos lucros)

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelas sécias na propor¢ao

das suas quotas, e em igual propor¢do serao suportadas as

perdas se as houver.

ARTIGO 92°
(Dissolucgdo)

A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer das sécias, continuando a sua existéncia com a

sobreviva e herdeiros ou representantes da sdcia falecida ou

interdita, devendo estes nomear um quea todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°
(Liquidacio)

Dissolvida & sociedade por acordo das sécias e nos

demais casos legais, todas as sécias serfo liquidatarias e a

liquidacdo e partilha realizar-se-4 como acordarem.Nafalta

de acordo, e se algumadelas 0 pretender, sera 0 activo social

licitado em bloco com obrigacao do pagamento do passivo e

adjudicado 4 sécia que melhorpreco oferecer, em igualdade

de condicées.

, ARTIGO 11°
_ (Preferéncia na amortiza¢ao)

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

qualquer sdécia, quandosobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12°
(Foro competente)

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

querentre as sdcias, seus herdeiros ou representantes, quer
.

at
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stipulado o Foro da

ancia a qualquerentre elas e a propria sociedade, fica ¢

Comarca de Luanda, com expressa ren

oulro. ;

ARTIGO 132

(Balangos)

ivi Ao dados
Osanos sociais serao os Civis € 0S balancos serao de

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3

Marco imediato. s P

ARTIGO 14°
(Omisso)

No omisso regularao as deliberacoes sociais, as dispe-

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que € a Leidas

Sociedades Comerciais, ¢ demais legislacao aplicavel.

(15-1735-L02)

  

Labotek, Limitada

Certifico que, porescritura de 29 de Dezembro de 2014,

lavrada com inicio a folhas 71, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 383, do Cartorio Notarial do Guiché Unico

‘

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Jo%o Rosado Antdnio, solteiro, maior,

- natural do Rangel, Provincia de Luanda, onde reside habi-

tualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito’

Soares, Rua Antonio Feliciano de Castilho, Casa n.°. 115°

Segundo: — Makiadi Mputu,solteiro, maior, natural de |

Maquela do Zombo, Provincia do Uige, residente habitual-

mente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota,Bairro

Ingombota, Rua da Missao, Casa n.° 47;

Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos
termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em
Luanda, 30 de Dezembro de 2014. — O ajudante,ifegivel,

ESTATUTO DA SOCIEDADE
LABOTEK, LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta 4 denominacaosocial de «Labotek
Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, Rua
Frederick Engels, Casa 11-1.°ede

andar, Bairro Ingombota
Distrito Urbano da Ingombota, Municipio de Luandapodendo transferi-la livremente para qualqueroutrolocal do
territorio nacional, bem comoabrir filiais, SUCUTSais, agén-
cias Ou outras formas de representacao dentro e fora do Pais

ARTIGO 2°

A sua durac4oé por tempo indeterminado, contando-se g
inicio da sua actividade, para todosos efeitos legais, a parti3 T

da data da celebracao da presente escritura.

?p
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ARTIGO 3°

. ‘ecto social ss

iedade tem como objecto social Comercio ge,A soc xn ar, eral

9 ea retalho, empreitadas de construcao civil ¢ Obraggross < ‘aca ercializacdo imobjr:
”sblicas, promogao, mediagaee bul 2640 Imobiliar;put
venda de equipamentos dos servic¢os de Seguranca Privada

restagao de servicos de segurangaprivada, Infantariog

creches, importagao & comercializa¢ao de medicamentos

produtos hospitalares, equipa-mentos laboratoriais diver.

sos, fabrico € distribuicgao- de imedicamenitos, equip
aments

e produtos hospitalares, manutengao e assisténcia a equipa,

mentos diversos, educacao, ensino geral, colégios, escola de

linguas, desporto cultura, escola de conduco, informatica,

telecomunica¢des, hotelaria e turismo, restauragao, casinos,

‘industria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuarta, agricultura,

industria de panificagao, camionagem,transitdarios, cabota-

gem,rent-a-car, compra & vendade viaturas novas e usadas,

aluguer de viaturas com ou sem condutor, transporte de pas-

sageiros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de

frio, fiscalizagiio de obras publicas, venda de material de

escritério e escolar, venda e instalagaéo de material indus-

trial, venda e assisténcia a viaturas, comercializagado de

material de construcio, comercializa¢aode lubrificantes,

salao de cabeleireira, barbearia, botequim, comercializacao

de gas de cozinha, petrdleo iluminante, pecas sobressalen-

. tes, perfumaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria,

relojoaria, agéncia de viagens, farmacia, centro médico,

clinica geral, geladaria, exploragao de parques de diver-

sd0, exploragdo mineira, explora¢4oflorestal, exploragao de
bombas de combustiveis, estacdo de servico, representacdes
Comerciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, presta¢do
de servicos, importacdio e exportacio, podendo ainda dedi-
car-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria em
que Os Sdcios acordem

e

seja permitido porlei. |

ARTIGO 4° ‘
__ Ocapital social éde Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas),
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

an (2) quotas, iguais no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem

Ane gada uma, pertencentes aos-sdcios Joao Rosado

ae Makiadi Mputo, respectivamente.
fe

a ARTIGO 52
veSSq ‘sentiment: de quotas a estranhos fica dependente do con-

4 qual.é sempre reservado o direlt
: Imento da SOciedade
€ preferéngj iNela, deferido aos Sdcios sé a sociedade dele 14

quiserfazer ugo,

ARTIGO 62 |

Stracdo da sociedade, em todos °°
M juizo e fora dele, activa passive"
cio Makiadi Mputo quefica desde ja :

natura do gerente para isilay . cauc4o, bastando a asst
1. O gerente Poder "gar validamente a sociedade.

°M Pessoa estranha 4 Cclegar num dos sécios ou mes™M°
Beréncia, Confering * Sociedade parte dos seus poderes .© para0 efeito, o respectivo mandato.

A geréncia e adminiSCUS actos e Contratos, emente, incumbem ao $6nomeado 8€rente, com
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9, Fica vedado ao gerente obrigara sociedade em actos
e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,

{ais como letras de favor, fianga, abonacdes ou actos seme-

jhantes.

' ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos 30 (trinta)

dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva forma-

lidadesespeciais de comunica¢ao. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social, a comunicacao devera ser

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.2

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, seréo divididos pelos sdcios na propor-

cao das suas quotas, € em igual propor¢4o serao suportadas

as perdas se as houver.

: ARTIGO 9,°

Asociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sdcios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear umque a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios € nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

liquidagao e partilha realizar-se-4 como acordarem. Nafalta

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

licitado em. bloco com obrigagao do pagamento do passivo

€ adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em igual-

dade de condicdes.

ARTIGO 11° -,
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sdécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

 providéncia cautelar.

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 expressarentincia a qualqueroutro.

ARTIGO 13.°

Os balancos sero dados em 31 de Dezembro de cada

ano, devendo estar aprovado até 31 de Margo do ano ime-
diato ;

ARTIGO 14°

Osanossociais serao os civis e os balangos serao dados

mM 31 de Dezembro de cada ano, devendoencerrara 31 de

Marco imediato, ,

. ARTIGO 15.° ;

sj No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

ses da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que € a Lei das

*cledades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

, (15-1736-L02)
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Ango Mbolo Comércio e Indastria, Limitada

Aumento docapital e objecto social da sociedade «Ango

Mbolo Comeércio e Indastria, Limitada».

Certifico que, por escritura de 16 de Janeiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 59, dolivro dé notas para escri-

turas diversas n.° 385, do Cartorio Notarial do Guiché Unico

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

Costa, Licenciado em Direito, compareceram como outor-

gantes. . ;
Primeiro: — Taybou Haidara, casado com WevaBinte

Teyeb Ould Mohamed Boune, sob regime de comunhao

de adquiridos, natural de Nioro Du Sahel de nacionalidade

maliana, residente habitualmente em Luanda, no Distrito

Urbano do Sambizanga, Bairro Operario, Rua Ndunduma,

Casa n.° 170, r/c; .

Segundo: — MohamedouBella, solteiro, maior, natu-

ral de Tintane - Mauritania, de nacionalidade mauritaniana,

residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do

Kilamba Kiaxi, Bairro Golf, Zona 20;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos menciona-

dos documentos. . .

E poreles foi dito:

Que,s4o os tinicas e actuais sécios da sociedade comer-

cial por quotas denominada «Ango Mbolo Comércio e

Industria, Limitada», com sede em Luanda, no Distrito

Urbano da Maianga, Bairro RochaPinto, Avenida 21 de Janeiro,

casa s/n.°, constituida por escritura datada de 16 de Maio™

de 2007 lavrada com inicio a folhas 93 do livro de notas

para escrituras diversas n.° 21, registada naConservatoria do

Registo Comercial de Luanda, 2.* Seccao do Guiché Unico,-

sob o n.° 282/07, com o capital social de Kz: 80.000,00

(oitenta mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,

dividido e representado por duas quotas, sendoa primeira nc

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

pertencente ao sdcio Taybou Haidara e outra no valor nomi-

nal de. Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), pertencente ao

~s6cio MohamedouBella, respectivamente;

Que, pela presente escritura e conforme Assembleia de

Socios conforme acta datada de 13 de Dezembro de 2014,

os outorgantes em funcao das exigéncias da lei em vigor,

aumentam o capital social de Kz: 80.000,00 (oitenta mil

kwanzas), para Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), sendo

o valor do aumento de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, subscrito na integra

pelo primeiro outorgante, que unifica com a quota que ja

detinha na sociedade, passando a deter a quota tinica no

valor nominal de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas);

Por acto continuo, os outorgantes acrescem ao objecto

social as actividades de pesca, agto-pecuaria, informatica,

telecomunicacées, constru¢ao civil & obras publicas, fisca-.

lizagao de obras, saneamento basico, modas e confeccées,

_ transporte maritimo, aéreo, ferroviario e terrestre de pessoas
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o

: . gee rae ’ tro médico,

e mercadorias, assisténcia técnica, farmacia, cen ae

.
. a , 5. mi

perfumaria pastelaria ¢ panificagao, exploragao :

intaria, venda: : 7

florestal, estagdes de servi¢o, serralharia, carp!

de aluminio;

Em fungao dos actos pratica

artigos 3.° e 4.° do pacto social que passa
dos altera-se 4 redaccao dos

a ser a seguinte:

‘ARTIGO 3.”

A sociedade tem como objecto social, a

¢do de servigo, comércio geral a grosso € a retalho,

industria, representacdes comer

pesca, agro-pecuaria, informatica, telecomunica-

ges, construgdo civil e obras publicas, fiscalizacao

de obras, saneamento basico, modas e confeccées,

transporte maritimo, aéreo, ferroviario e terres

presta-

tre de pessoas e mercadorias, assisténcia técnica, .

farmacia, centro médi¢o, perfumaria, pastelaria e

panificagao, exploracao mineira e florestal, esta-

goes de servico, serralharia, carpintaria, venda de

aluminio. : =e .

ARTIGO4® .

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

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,

dividido e representado por duas quotas, sendo uma

no valor nominal de Kz: 70.000,00 (setenta mil

kwanzas), pertencente ao sdcio Taybou Haidara e

outra no valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil

kwanzas), pertencente ao socio MohamedouBella.

Assim o disseram e outorgaram.

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em
Luanda, 5 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegivel.

(15-2199-L02)

Organizacées Camarm,Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Marco de 2004
lavrada com inicio de folhas 22 dolivro de nota,para escritu-
ras diversas, a cargo de Augusta Kandeia, Notaria, Caquarta

Marcolino Mussapi, solteiro, maior, natural do Lobito,resi-
dente habitualmente nesta Cidade, Bairro do Compio, que

outorga neste acto por si e em representacdo de seus filhos
menores, nomeadamenteAldair Gandy da Cunha Marcolino
de 8 anos de idade, nascido aos 21 de Setembro de 1995,
natural do Lobito, Benilson Miguel da Cunha Marcolino de
6 anosde idade, nascido aos 26 de Agosto de 1997 natural
do Lobito e Fledmira, Luzia da Cunha Marcolino,de 2 anos de
idade, nascida aos 8 de Setembro de 2001, natural do Lobito
ambos consigo conviventes,

Joaquina Ermelinda Luzia Cunha, solteira, maior; natu.
ral da Catumbela, Lobito, residente nesta Cidade Bairro d

Compao.

’ 0

 

” flhos, constit

- Mercado Municipal, |

cias, actividades de

 

DIARIO DA REPUBLig
- A

presente escritura eles € Seus representadog

yem entre si uma sociedade por quotas de

jimitada, que S¢ regera pelas clausulag ‘

dos artigos seguintes:

Que, pela

responsabil
idade,

condi¢des constantes

ARTIGO 1.°

edade adopta a denominagao «Organizacgeg

com sede no Lobito, Edificio 7

© andar, Bairro da Zona Comercial,

do para 0 efeito abrir filiais, sucursais, agéncia oy

ntacdo onde e quando aos sécigg

A soci

Camarm, Limitada»,

poden

qualquer forma de represe é

convierem no Pais ou no estrangeiro.

- ARTIGO 2°: ° | |

A sua duragao € por tempo indeterminado, contando-se:

o seu inicio para todos.os efeitos legais a partir desta data,

. ARTIGO 3°

A sociedade tem como objecto social a actividade do

comércio geral, a grosso € a retalho, agricultora, agro-pecua-

ria, pescas, construcdo civil.e obras publicas, hotelaria e

turismo, educagao, ensino, satide, forma¢4o profissional,

transportes, consultoria, projectos, auditoria, prestagao de

servicos, representagdes comerciais, importa¢ao e exporta-

cdo, podendo dedicar-se a qualquer outro ramo de actividade

comercial ou industrial em que os sécios acordam e seja per-

mitido porlei.

ARTIGO 4°

O capital social integralmente realizado em dinheiro €

no montante de Kz: 50.006,00,divididos e representado por

5 quotas, assim distribuidos: ;

uma quota de valor nominal de Kz: 25.000.00, per-

tencente ao sécio Caquarta Marcolino Muessap,

uma quota de valor nominal de Kz: 10.000,00,

pertencente a sécia Joaquina Ermelinda Luzia

Cunhae3 (trés) quotas iguais de valor nominal

de Kz: 5.000.00 cada uma, pertencentes sdcios

Aldair Gandy da Cunha Marcolino, Benilson

Miguel da Cunha Marcolino e Fledmira Luzia

da Cunha Marcolino, respectivamente.

va ARTIGO 5° ‘
.A cessio de quotas entre os sdécios é livre, porém, quando

ena a estranhos, fica dependente do consentimento 43

Sociedade, 4 qual é sempr irei feren-cia, deferido aos soc pre reservado 0 direito de preter

40S sociosse aquela dele nado quiser fazer USO

ARTIGO 6°

Biveis prestacdes suplementares de capi-

soci
4 ;

oy
.

°S poderao a sociedade os suprimentos de
que ela nece . .

fesnibok es mediante os juros e nas condigdes de
© que estipularem,

N&o sero exj
tals, mas os

ARTIGO 72

stracdo da sociedade, em todos °°

em juizo e fora dele, activa ¢ Pa

vidas Pelo sécio Gaquarta Marcolino

“fica nomeado gerente com dispens4
4 Sua assinatura, para obrigar valida

A geréncia e admini
Seus actos € contratos
Sivamente, Sera0 exer
Muessapi, que desdej
de caucdo bastando
Mente q Sociedade.

!

ee
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1.0 gerente ora nomeado poderda delegar noutro sécio

ouem pessoa estranha a sociedade, todos ou parte dos sens

poderes de geréncia, conferindoparatal respectivo mandato

~ em nome da sociedade.

: ou contratos estranhos aos negocios socias, tais como letras

de favor, flan¢as, avales, abona¢des ou documentos, seme- /

thantes.
ARTIGO8,°

As Assembleias Gerais serao convocadas quando lei

ndo prescreva outras formalidades por meio de cartas regis-

tada, dirigidas aos s6cios com pelo menos 15 (quinze) dias

de antecedéncia.

- ARTIGO 9.° t

Oslucros liquidas apurados depois de deduzida a per-

centagem de 5% para o fundo de reserva legal quando de

vida e quaisquer outras percentagens para fundos ou desti-

nos especiais criados em Assembleia Geral, serao divididos

pelos socios, na propor¢ao de suas quotas, em comoas per-

das se as houver. .

ARTIGO 10.°

Asociedade nao se dissolvera por morte ou interdi¢ao de

qualquer dos sdcios, continuado com os sobrevivos ou capa-

zes e com herdeiros ou representante do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 11°

Para todas as questdes emergentes deste contrato, quer

entre os sdécios seus herdeiros ou representante, quer entre

eles e a propria sociedade fica estipulado o Foro obrigats-

tio 0 do juiz da Comarca do Lobito com expressa rentincia

a qualquer outro.

ARTIGO 12.°

No omisso regularao as disposicdes da Lei de 1! de Abril
de 1901, as deliberacdes sociais tomadas em formalegal e

mais legislaco aplicavel nest Estado de Angola.

Esta conforme. |

Cartério Notarial da Comarca do Lobito, aos 4 de Margo

de 2004, — A ajudante de Notaria, Anabela Goncalves.
. (15-2721-L01)

Laranja-H.J. (SU), Limitada

Leandra AugustoSumbo de Almeida Gomes, Licenciada

‘€m Direito, Conservadora de 3.?Classe da Conservatoria do

egisto Comercial de Luanda, 2.2 Sec¢’o do Guiché Unico

da Empresa — ANIFIL.
§ Satisfazendo ao que me foi requerido em peti¢ao apre-

“nada sob o n.° 2, do livro-diario de 16 de Fevereiro do

“orrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

teintien que Hamilton Jeosafa Fortunato Antonio, sol-
tb » Maior, residente habitualmente em Luanda, no Distrito

190 do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua

“Xeira Lopes, Casa n.° 46, constituiu uma sociedade

9, Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

4829

_ unipessoal por quotas denominada «Laranja-H.J. (SU),

Limitada», registada sob 0 n.° 170/1 5, que se regera noster-

mosconstantes dos artigos seguintes.

Esta conforme. .
Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,

2." Secgao do Guiché Unico da Empresa — ANIFIL, em
Luanda, 16 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,//egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
LARANJA-H.J. (SU), LIMITADA

, ARTIGO 1°
(Denominagao ¢ sedc)

A.sociedade adopta a denominacao de «Laranja-H.J.,

(SU), Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,

Municipio de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,

Bairro Neves Bendinha, Rua Teixeira Lopes, Casa n.° 46,

podendotransferi-la livremente para qualquer outrolocal do

territorio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

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

ARTIGO 2°
(Duragao)

A sua dura¢4o é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

do respectivo registo. :

: ARTIGO 3°
(Objecto) .

A sociedade tem como objecto sacial a prestacdo de

servicos na 4rea dos transportes, comércio geral a grosso

e a retalho, hotelaria e turismo e similares, industria,

agro-pecuaria, pesca, informatica, telecomunicacées, publi-

cidade, construcaocivil e obras publicas, exploracéo mineira

e florestal, comerctalizacao de telefones e seus acessorios,

camionagem, agente despachantee transitarios, cabotagem,
rent-a-car, compra venda de viaturas, novas ou usadas e seus,

acessorios, reparacao de veiculos automoveis, concessiona-

ria de materia! e pecas separadas de transporte, fabricacao de

blocos e vigotas, comercializag¢éo de combustiveis e lubri-
ficantes, exploracdo de bombas de combustiveis e estacao

de servigo, prestacado de servicos em geral, comercializacdo

de medicamentos, material cirtirgico, gastavel e hospitalar, _

produtos quimicos e farmacéuticos, centro médico, clinica,

’ perfumaria, plastificag¢ao de documentos, venda de material

de escritério e escolar, decoragées, serigrafia, padaria, gela-

daria, pastelaria, boutique, representacdes, impressées, salao

de cabeleireiro, agéncia de viagens, promocgaoe mediacaio
imobiliaria, relagSes publicas, representacdes comerciais e

industriais, venda de gas de cozinha, desporto e recreacdo,

video clube, discoteca, realizagdes de actividades culturais

e desportivas, manutencAo de espacos verdes, seguranca

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

escola de condu¢ao, ensino, saneamento basico,jardinagem,

limpeza, desinfestagao, fabricac&o e venda de gelo, cyber

café, electricidade, importacao e exportacdo, podendo ainda

dedicar-se ‘a qualquer outro ramo do comércio ou industria
em que a sécia acordee seja permitido porlei.
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ARTIGO 4°
(Capital)

100.000,00 (cem
mil kwan-

ital social é de Kz:

inte
ro, representado por

zas), integralmente realizado em dinhei
. f

| (uma) quota no valor nominal de K cal

j
: et . e0

mil kwanzas), pertencente ao s6cio-Unico Hamilton

Fortunato Antonio.

ARTIGO5.°

(Cess#o de quotas)
eek - ae 7

A cessao da quota implica a saida do socio cedente ou

transformacao da mesma emsociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.° ,
(Geréncia) .

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

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

sivamente, incumbem ao gerente-tinico Hamilton Jeosafa

Fortunato Anténio, bastando a sua assinatura para obrigar

validamente a sociedade. a

2. Fica vedadoao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,

tais como letras de favor, fianca, abonagées ouactos seme-

lhantes. : 7

3. O sécio-tnico poderé nomearpessoa estranha a socie-

dade para‘assumir as fung6es de geréncia.

ARTIGO 7.
* (Decisées)

__ As decisdes do sdcio-tinico de natureza igual as delibera-
¢des da Assembleia Geral deverdo ser registadas em acta por
ele assinadas e mantidas emlivro de actas.

ARTIGO 8°

* (Dissolucdo)

A sociedade nao se dissolverd por morte ou impedi-
mento do sdcio-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 mantiver jndivisa.

ARTIGO 9°
c (Liquidacao)

A liquidagao da sociedade far-se-4 nos termosdaLej das
Sociedades Comerciais. ~ :

ARTIGO 102
(Balancos)

Os anossociais serao 0scivis e Os balancosserio dados
em 3! de Dezembro de cada ano, devendo e. - Ncerrar a 3]
Marco imediato. de

ARTIGO I12

(Omisso)

No omisso regularao as deliberacdes SOciais,
¢Ges da Lei n.° 19/12, de II de Junho, e aindaas dis
Le? das Sociedades Comerciais, n.°

as disposi-

POosig¢des da
1/04, de 13 de Fevereiro,

(15-2915-L.93)

 

z: 100,000,00 (cem _

DIARIO DA REPUBLIc
ce

,— Electricidade, Telecomun
icags

stacao de Servicos, Limitada

 

ELECTRITE
e Pre

es

Certifico que, POF escritura de 16 de Fevereiro de 2015

| m inicio a folhas 9 do livro de notas para escrity,

do Cartorio Notarial:do Guiché Unie,

da Empresa, 4 cargo da Notaria, Isabel femento dos Santos

Licenciada em Direito,foi constituida entre: .

Primeiro: Benedito Joao. Funda, solteiro, maior,

natural do Huambo, Provincia do Huambo,residente. hab.

tualmente em Luanda, no Distrito Urbanodo Rangel, Bairro

Nelito Soares, Rua Cidade de Evora, Casa n.° 67, que outorga

neste acto porsi individualmente € em nome € representac§o

dos seus filhos menores Benilson Joao dos Santos Funda,de

11 anos de idade, Cristina Florenga Solares Funda, de 4 anos

lavrada co

: 423
ras diversas N. 390,

- de idade e Patricio Jodo Dias dos Santos Funda, de 7 anos

de idade, todos naturais de Luanda e consigo conviventes;

Segundo: — Paulo Fernando Rafael, solteiro, maior,

natural do Huambo, Provincia do Huambo,residente habi-

tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota,

Bairro Ingombota, Rua da Missdo, Prédio n.° | 39, 6.° andarA;

Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme..

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 18 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,

. llegivel. :

~

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ELECTRITEL— ELECTRICIDADE,

TELECOMUNICACOES E PRESTACAO
DE SERVICOS, LIMITADA

ARTIGO 1°

pta a denominag&o social de
Electricidade, Telecomunicagdes ©

Prestagdo de Servicos, Limitada», com sede social a

rises de Luanda, Rua do Comeércio, casa s/n.°, Bairro
fie Bar, Municipio de Viana, podendo transferi-la

"emente para qualquer outro local do territério nacional,bem com Ir filiai
on romoabrir filiais, Sucursais, agéncias ou outras formasCpresentacdo dentro e fora do Pais.

A sociedade ado
«ELECTRITEL —

ARTIGO 2°

€mpoindeterminado, contando-se ©

> Para todososefeitos legais, a part!”
a €scritura. : ‘

ARTIGO 3°

a A Sua duracao é port
MICio da sua actividade
da data da Celebracag q

A Sociedade tem 9
SErvicos

" >» Consultoria, formacdio profission®Ti

ixi

8aos € a retatho, serralharia, caixilharia'
me» oi 4gro-pecuaria, industria, nts

a er
(

i-> INlormatica, telecomunicagées, pup
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cidade, construgdo civil © obras puiblicas, consultoria,
exploragao mineira ¢ florestal, comercializagao de telefones

e seus acessorios, transporte maritimo, camionagem, agente
despachante € transitarios, cabotagem, renf-a-car, com-

rae yenda de viaturas, novas ou usadas e seus acessorios,
yenda e repara¢ao de veiculos automéveis, concessionaria

de material e pecas separadas de transporte, fabricagao de

plocos © vigotas, material cirtirgico, gastavel e hospitalares,

produtos quimicos e farmacéuticos, centro médico, clinica,

perfumaria, plastificagao de documentos, venda de material

de escritorio e escolar, decorac6es,serigrafia, saldo de cabe-

leireiro, boutique, agéncia de viagens, promoc4o e mediacao-

jmobiliaria, perfumaria, relagdes publicas, pastetaria, gela-

daria, panificac4o, representa¢des comerciais e industriais,

_venda de gas de cozinha, desporto e recrea¢ao, video clube,

discoteca, meios industriais, manuten¢ao de espacos verdes,
seguranga de bens patrimoniais, creche, educacdo e cul-

tura, escola de conduc¢4o, ensino geral, saneamento basico,

fabricacéo e venda de gelo, cyber café, importacao e expor-

tacio, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do

Comércio ou Industria em que Os socios acordem seja per-
mitido porlei. i.

ARTIGO 4°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 5 (cinco) quotas, sendo | (uma) quota no valor

nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), perten-

cente ao sdcio Benedito Joo Funda e 4 (quatro) quotas

iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwan-_

zas) cada uma, pertencente aos sdcios Benilson Jo&o dos

Santos Funda, Patricio Jodo Dias dos Santos Funda,Cristina

Florenca Solares Funda e Paulo Fernando Rafael, respecti-

vamente. i

ARTIGO5.°

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é semprereservado0 direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

|. A geréncia e administracao da sociedade, em todos os

S€us actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-

vamente, incumbe ao sécio Benedito Joao Funda, que fica
‘desde ja nomeado gerente, com dispensa de caugao, bas-

'ando a sua assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo

&M pessoa estranha a sociedade parte’ dos seus poderes de

Setencia, conferindo para o efeito, o.respectivo mandato.
3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e mo, :
Contratos estranhos aos negdcios sociais da sociedade,

tar 7i Comoletras:de favor, fianga, abona¢Ges ou actos seme-
nantes.

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais seraio convocadas por simples

“artas Tegistadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos 30
Irinta) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva
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formalidades especiais de comunicacéo. Se qualquer dos

socios estiver ausente da sede social a comunica¢gao 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-

gao das suas quotas, e em igual propor¢do 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 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 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a

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

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

licitado em globo com obriga¢4o do pagamento do passivo"

e adjudicado ao sécio quemelhor preco oferecer, em igual-.

dade de condicées.

ARTIGO I1.°

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

qualquer socio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°

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 Luanda, com expressa reniincia a qualquer

outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serao os civis e os balancos serio dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de

, Marcoimediato.

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 demais legislagao aplicavel.

(15-3280-L02)

 

ROSSITUR— Hotels & Travel, Limitada

Agostinho DomingosAfonso, Notario-Adjunto do Car-

torio Notarial do Bengo, sito no SIAC de Caxito, certifico

que a presente fotocdpia esta conforme ao original e foi

extraida neste Cartério,da escritura exarada de folhas 72 a

folhas 76, do livro de notas para escrituras diversas

com 0 n.° 3-B, contém quatro folhas, todas por mim rubri-

cadas, numeradas de | a 4, estando aposto em todas elas o

selo branco em uso neste Cartorio. :

a



  

 

ontrato.racdo do ¢ :

€2015, no Cart6rlo
nim,

Cessoes e unificagao de quotas € alle

Certifico que, no dia 20 de Fevereiro d et

Notarial do Bengo, sito no SIAC de Cant, peral vajare

" Agostinho Domingos Afonso, Notario-Adjunto, ¢O P

ceu a outorgar: .

Primeiro:— FirozAmiraliJa
:

satura de Mocambique, casado sob o regime de panel

de adquiridos com Nazlina Badrudino, titular da Autoriza¢a'

de Residéncia n.° 0000332B07, emitida em 19 de Agosto

de 2013, em Luanda, pelo Servigo de Migracaoe Estrangetro,

residente em Luanda, no Distrito Urbano

Vila Alice, Rua da Liberdade, Casa no 149;

O primeiro outorgante outorga por si e na qua

procurador em representacao:

a) De sua referida mulher Nazlina Badrudino, natu-

ral de Mocambique,residente na Avenida Grao

far, NIF j00000N01306!
0,

Vasco, n.° 46, Lote C, 4.° andar direito, em Lis-

boa; e

b) De Carim Amirali Jafar, NIF {000000G8485493,

' natural de Mocambique, casado sob o regime

de separacdo de bens, com Soraia Farouk Jafar,

residente em Luanda, no Distrito’ Urbano do

Rangel, Bairro Vila Alice, Rua da Liberdade,

4 Casa n.° 149; :

Segundo:— Salim Amirali Jafar, NIF 1000000)5807074,

natural de Mocambique, casado com Almas Qasim Ali, sob

© regime de separacao de bens, e residente na Rua Licio

de Azevedo, n.° 14, Lisboa, Portugal, titular do Passaporte
n.° N361195, emitido em 17 de Novembro de 2014, titular
do Visto de Fixagao de Residéncia n.° 100703293/PTL/14,
emitido em 12 de Janeiro de 2015

e

valido até 12 de Maio.
de 2015;

Terceiro: —  Anténio José Sebastiao NIF
| 10005 1333LA0176, natural de Luanda, solteiro, maior
residente em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizan 2
Bairro Sambizanga, Rua Lueji Anconda, n° 1, BML 78 i
lar do Bilhete de Identidade n.° 000051333LA017: d "6
de Agosto de 2007, emitido pela DNAICCA.Verifj ines 0

d) A identidade dos outorgantes por cxibichs¢ ‘

mencionados documentos de identificacao; "
b) A qualidade e a suficiéncia dos poderes ¢ os ef

ele-
mentos identificativos da sociedade pela certi- . ’ erti-
dao do registo comercial, que apresentaram- :

c) A qualidade do primeiro outorgante como'p ;
7 TOCura-dor, pelas procuracées, que apresentou

Declararam os outorgantes:
Que © primeiro outorgante, o sey re

Amirali Jafar e o segundo Outorgante sao
sociedade comercial por quotas com a
— Hotels & Travel, Limitada», NIF
culada’ sob o n.° 275/2009, na Conservator
Comercial de Luanda, com sede em Luanda Te. _seitAlice, Rua da Liberdade, Casa n° 149 com. 3 ms7de Kz: 100:000,00 (cem mil kwanzas),represenie Social; © Portrég

Presentado Carim
98 Uinicossdcjgg da
firma “ROSSITUR

5402153289 matri.

 

do Rangel, Bairro

lidade de |

trom!

Firoz

Kz: 3
uma, ¢m

Carim

gante,

Declarou 0 prime!

Que, para ©

comeca

yotas, uma do

DIARI
O

D

A

REPU lc
Ic,

valor nominal de Kz: 34.000,00 (trinta

), titulada em nome do primeiro ous. 7

jafar e duas de igual valor no Bante

Mina|
és mil kwanzas) cada 4 d

>t :luladas

Utorgante

nd00Utor.

| kwanzas

Amirali

3.000,00 (trinta e tr
nome do representado do primeiro

jrali Jafar, € a outra, em nome do segu

Jafar.

ro outorgante.

Am °
Salim Amirali

feitos da cessdo a que a seguir vai progeg
. , ee er,

por dividir a referida quota de que

€

titular no Sani

tal social da sociedade, no valor nominal deKz: 34.000 00

(trinta e quatro mil kwanzas),.em duas novas quotas:

a) Uma, no valor nominal de Kz: 17.000,00 (decas

sete mil kwanzas) que reserva para si; e

6) A outra, no mesmo valor nominal de Kz: 17.00000

(dezassete mil kwanzas), que, em seu nome e da

sua representada, cede’ ao terceiro outorgante,

Antonio José Sebastido, por preco igual ao tes.

pectivo valor nominal, que ja recebeu. —

Que, em nome do seu representado, Carim Amirali

Jafar, e igualmente para efeitos da cess&o a que a seguirvai

proceder, divide a referida quota titulada em nomedoseu

representado, no capital social da sociedade, novalor nomi-

nal de

novas

Kz: 33.000,00 (trinta e trés mil. kwanzas), em duas

quotas: :

a) Uma, no valor nominal de Kz: 16.000,00 (dezas-

seis mil kwanzas), que reserva para © sOcio seu

representado, Carim Amirali Jafar; e -

5) A oufra, no valor nominal de 17.000,00 (dezassete

‘mil kwanzas), que cede ao terceiro outorgante,
Antonio José Sebastiao, por prego igual ao res-

pectivo valor nominal, que j4 recebeu para 0 seu
representado,

Declarou o segundo outorgante:
Que, para efeitos da cessio a que a seguir vai proceder,

nes Me dividira referida quota de que étitular no capi
lal da sociedade, no valor nominal de Kz: 33.000,00

(trinta

Qn

€ trés mij; ' mil kwanzas), em duas novas quotas:

ma, no valor nominal de Kz: 16.000,00 (dezas
i sels mil kwanzas) que reserva para si; €

Outra, no valor nominal de Kz: 17.000,00 (dez#
=“ mil kwanzas) que cede ao terceiro outor
Bante, Antonio José Sebastiao, por preg° igua

€ as ceeegeMOValor nominal, que ja receDew ar
°8sd feitas com todos os direitos ¢ 078

das

(60Sinerentec 3ae4S quotas respectivasoe FOU 0 terceirg Outorgante:aCeita as
|

°

Sxarados, Presentes cesses de quotas, 0° =
Que unj

|
Nifica és

,

numa nica shots NES quotas que ficaram aie
SUOla, no

i

se

qenta e um mil kwa Valor nominal de Kz: 51,000.09 |n
"

7

No cone 7as), uma vez. que as quotasm
Sponde .Mdire;

direitos de Natureza diversa.
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Declararam agora Os outorgantes:,

Que, por forga das cessSes de quotas aqui tituladas, o
primeiro outorgante Firoz Amirali Jafar € seu representado

Carim Amirali Jafar; o segundo outorgante, Salim-Amirali

Jafar; € © terceiro outorgante AntonioJosé Sebastiao, passa-

ram a ser OS tinicos sdcios da sociedade, pertencendo-lhes,

respectivamente, uma quota, no valor nominal de

Kz: 17.000,00 (dezassete mil kwanzas), duas. quotas, no -

valor nominal de Kz: 16.000,00 (dezasseis mil kwanzas)

cada e uma quota, no valor nominalde Kz: 51.000,00 (cin-

quenta eum mil kwanzas).
.

Que representando a totalidade do capital social, noster-

mosreferidos, por deliberagao unanime aqui tomada, com

dispensa de formalidades prévias, decidem, nas qualidades

em que intervém e em consequéncia.das cessdes de quotas

aqui tituladas, actualizar o artigo 3.° do pacto social que pas-

sam a ter a seguinte redaccdo:
 

ARTIGO 3.°

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

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,

representado por quatro quotas, uma, no valor nomi-

nal de Kz: 51.000,00 (cinquenta e um mil kwanzas),

pertencente ao sdcio Antonio José Sebastiao, outra,

no valor nominal de Kz: 17.000,00 (dezassete mil

kwanzas), pertencente ao sdcio Firoz Amirali Jafar;

e duas, no valor nominal de Kz: 16.000,00 (dezas-

seis mil kwanzas) cada, pertencentes, uma a cada’

um dos sdécios Carim Amirali Jafar e Salim Amirali

Jafar.

Assim 0 outorgaram.

Arquivo a certiddo do registo, comercial e as procura-

¢6es, apresentadas pelo primeiro outorgante;

Fiz aos outorgantes, em voz alta e na presenga simul-

tanea de todos, a leitura e explicagao do contetido desta

escritura, com a adverténcia de que devem requerer 0 registo

deste acto no prazo de trés meses.

Cartério Notarial do Bengo, sito no SIAC de Caxito,

23 de Fevereiro de 2015. — O Notario-Adjunto, Agostinho

Domingos A{fonso. (15-3306-L02)

 

A.Lello Internacional Angola, (SU), Limitada

- Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta
da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.° Seccao

do Guiché Unico da Empresa.
Satisfazendo ao que me foi requerido em peti¢ao apre-

. Sntada sob o n.° 28, do livro-didrio de 27 de Fevereiro do
“orrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Aurélio SantosSekesseke,solteiro, maior,
Natural do Huambo, Provincia do Huambo,residente habi-

lalmente no Huambo, Municipio do Huambo, Bairro

de 2015. — O ajudante,i/egivel.
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°constituiu uma sociedade unipessoalpor

quotas, denominada «A.Lello Internacional Angola, (SU),

Limitada», matriculada com o n.° 967/15, que se regera nos

termos do documento em anexo.

Calundo, casa s/n.

Esta conforme.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.7 Secgao

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 27 de Fevereiro

=

ESTATUTO DA SOCIEDADE

A.LELLO INTERNACIONAL ANGOLA,

(SU), LIMITADA

ARTIGO 1°

(Denominagao ¢ sede)

A sociedade adopta a denominacao social de «A.Lello

Internacional Angola, (SU), Limitada», com sede social

na Provincia de Luanda, Municipio de Belas, Avenida

do Talatona, B-26, Bairro Talatona,, Municipio de Belas,

podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do |:

territorio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agén-

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

ARTIGO 2.°

(Duragao)

A sua duracdo é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio.da sua actividade, para todos os efeitos_legais, a partir

— do respectivo registo.

ARTIGO 32° -
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a actividade de

monitorizacgdo, rastreamento, servicos de satélite, desen-

volvimento e venda de licenca de- uso de softwares, de

computador, consultoria, comércio especializado de equi-
pamento de informatica, de telefonia de comunicacao,
suporte técnico, manuten¢ao em tecnologia de informacao,-

actividades de atendimento, gestéo de activos inatingi-

‘veis financeiros, prestagdo de servicos, hotelaria e turismo,

 comércio grosso e a retalho, industria, pescas, agro-pecua- -

ria, telecomunicagées, construcao civil e obras publicas,

fiscalizacao de obras, saneamento basico, modas e confec-

ces, transportes, maritimo, aéreo e terrestres de passageiros

ou de mercadorias, transitarios, oficina auto, assisténcia

técnica, comercializag¢ado de petrdleo e lubrificantes, explo-

racao de bombas de combustiveis, farmacia, centro médico,

perfumaria, agenciamento de viagens, promocao e media-

¢40 imobiliaria, rela¢des publicas, pastelaria e panificacdo,
exploracdo de parquesde diversdes, realizacgado de espectacu-
los cultutais, recreativos e desportivos, explorac&o mineira

e florestal, estagéo de servigos, representagSes comerciais,

serralharia, carpintaria, venda de aluminio, cultura e ensino

geral é profissional, seguran¢a de bens patrimoniais, teleco-

municacées, instalagdo e manuten¢cdo de redes eléctricas e

de telecomunicacées, servigos de informatica, importacao e

exportacdo, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo

do comércio ouindtistria em que 0 sécio Unico acorde e seja

permitido porlei.
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ARTIGO 4°
(Capital)

100.000,00 (cem mil kwan-

representado por

100.000,00 (cem

O capital social é de Kz:

. zas), integralmente realizado emdinheiro,

uma (1) quota, no valor nominal de Kz: m .

mil kwanzas), pertencente ao s6cio-linico Aurelio Santo:

Sekesseke. : ’

ARTIGO 5.°

(Cessdo de.quotas)

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

transformacdo da mesma em sociedade pluripessoal.

“ARTIGO 62 :
(Geréncia)

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

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

‘mente, incumbem ao socio-tinico, bastando a sua assinatura

para obrigar validamentea sociedade.

2. Fica vedadoao gerente obrigar a sociedade em actos

* € contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade, .

tais comoletras de favor, fianga, abonacdes ou actos seme-

Ihantes.

_ 3. Osécio-tinico poderé nomearpessoa estranha asocie-

dade para assumir as funcées de geréncia.

; ARTIGO72
(Decisdes)

As decisdes do sdcio-tinico de naturezaigual as delibera-
Ges da Assembleia Geral deverdoser registadas em acta por
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.° -.
(Dissolugao)

’A sociedade nao se dissolverd pormorte ou impedi-
mento do sécio-tinico, continuando a sua existéncia com 0
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido oy
interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente,
enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 9°

(Liquidagao)

A liquidagao da sociedadefar-se-4 nos termosda Lei das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10°

(Balangos)

Os anossociais serao os CiVis € os balancos serdo dadosem 31 de Dezembro de cada ano, devendo: : encerrar a 31 de
Marco imediato.

ARTIGO 112
(Omisso)

No omisso regularao as delibera
¢6es da Lein.° 19/12, de I de Junho,
Lei das Sociedades Comerciais, n,

¢6es sociais, as disposi-
ainda as disposigdes da

° 1/04, de 13 de Fevereiro,
(15-3342-L92)

 

DIARIO DA REPUp,
aca

    

MARZED a Transitarios, Limitada

Certifico que, por escritura de 25 de Fevereiro de2
minicio a folhas 68, do livro de notas para ¢

awe as n° 250-A, do Cartorio Notarial do
lures iLcapes a cargo do Notario, Lucio Alberto

cain Licenciado em Direito, foi constituida entre:

ie — Daniel Mauricio Filipe, solteiro, maior,

natural do Soyo, Provincia do Zaire, residente em Luanda

no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Rocha Pinto, Rua da

0] 5,

Scrj.

Uiché

Pires

Fapa,casa s/n.°; r
Segundo: — Zenildo Gabriel Lina, solteiro, maior, naty.

ral do Soyo, Provincia do Zaire, residente em Luanda,no

Municipio do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda,casa s/n;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabj-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes.

Esta conforme. ; ae .

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 27 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegivel,

ESTATUTO DA SOCIEDADE
MARZED — TRANSITARIOS, LIMITADA

ARTIGO 1.° ;

A sociedade adopta a denominacdo social de «MARZED
-— Transitarios, Limitada», com sede social na Provincia de
Luanda, Rua da Fapa, casa s/n.°, depois da 7.* Conservatéria,
Zona 6, Municipio de Luanda, Bairro Rocha Pinto, Distrito
Urbano da Maianga, podendotransferi-la livremente para:
qualquer outro local do territério nacional, bem comoabrir
filiais, Sucursais, agéncias ou outras formas de representagaodentro e fora do Pais,

: ARTIGO 2° .
7 Asua duragao é por tempo indeterminado, contando-se 0
inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir
da data da celebracio da presente escritura. .

ARTIGO 32
0 objecto social a prestacZo de set
a¢ao profissional, comércio geral 4BTOSSO € a retalho, serralharig caixilhariad luminios, avi-Cultura, a8r0-pecudria, indy) ti ea o_o_— 10

informatica, telecomun: sa, Pesca, hotelaria ¢ turis 1€ obras piiblicas i nicacdes, publicidade, construgao ci!
cometcializactodenan exploracao mineira e florestal,maritimo, cariions lelefones ¢ S€us acessérios, transporte
Cabotagem, ren-a-egNm) agente despachante e transitarios,

“at, Compra e venda de viaturas, novas: Seus acessérjT : uSEM condutor, vend '0S, aluguer de viaturas, com ©
Concessionaria de mle miaracdo de veiculos automévels,

AbTICacIO de blogs- PeeAs Separadas de mapperCirurgicg, Bastavel eh ° “igotas, medicamentos, materiaCEuticos, centro médin Produtos quimicos e farm@e documentos vend °®:Clinica, perfumaria, plastificag
; 4 de material de escritério e escolat

Asociedade tem com
VICOS, Consultoria form?

 



 

-

i SERIE — N-" 64 — DE 6 DE ABRIL DE2015
ao

decoragoes, serigrafia, impressdes, salao de cabeleireiro,
poutique, agéncia de viagens, promocdo e mediac3o imo-

pilidria, perfumaria, relagdes ptiblicas, pastelaria, padaria,

geladaria, panificagao, representagdes'comerciais e- indus-

iriais, venda de gas de cozinha, desporto e recreacdo, video

clube, discoteca, meios industriais, realizacdes de activida-

des culturais € desportivas, manuten¢ao de espacos verdes,

seguran¢a de bens patrimoniais, colégio, creche, educacao e

cultura, escola de condugdo, ensino, importacao e exporta-.

cdo, saneamento basico, fabricac&o e venda de gelo, cyber

café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer

outro ramo do comércio ou industria em que os sécios acor-

dem e seja permitido porlei.

- 2 — ARTIGO 4°

O capital social 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, pertencentes aos sécios,

Zenildo Gabriel Lina e Daniel Mauricio Filipe, respectiva-

mente.

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 sdcios 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, incumbem aos 2 (dois) sécios, que ficam desde

j4 nomeadosgerentes, com dispensa de caucdo, bastando 2

(duas) assinaturas conjuntas dos gerentes, para obrigar vali-

damente a sociedade. |

2. Os gerentes poderao delegar numdossécios 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 € contratos estranhos aos negdcios sociais da socie-

dade, tais como letras de favor, fianca, abona¢des ou actos

semelhantes.

ARTIGO 7°
As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

Cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos 30

(trinta) dias de antecedéncia, isto quandoalei no prescreva
formalidades especiais de comunicacao. Se qualquer dos
Socios estiver ausente da sede social a comunicagao devera

Serfeita com tempo suficiente para que possa Comparecer.

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

“entagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serdo dividicos pelos sécios na propor-

ooquotas, e em igual propor¢ao sepfo suportadas

S se as houver.

4835

. ARTIGO 9.°

' Asociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquerdos sécios, continuando a sua existénciacom oO

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 casoslegais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

liquidagao e partilha verificar-se-A como acordarem. Nafalta

de acordo, e se algum deles o pretendersera 0 activo social

licitado em globo com obrigacdo do pagamento do passivo

e adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em igual- ~

dade de condigGes.

ARTIGO I1.°

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

qualquer socio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

: ARTIGO 12.° .

. Para todas,as quest6es emergentes dp 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 rentincia a qualquer

outro.

ARTIGO 13.°

Osanos sociais seréo os civis e os balancos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo. encerrar a°31 de

Marco imediato. L.

ARTIGO 14°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel.

(15-3343-L02)

 

ALFREDO — Sisters Investimentos, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 21, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 251-A, do Cartério Notarial do Guiché

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

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Leticia Kaluvi Ndanguaia Alfredo, solteira, maior,

‘ natural do Lubango, Provincia da Huila, onde reside habi-

tualmente, no Municipio do Lubango, Bairro Dr. Anténio

Agostinho Neto, casa s/n.°, que outorga neste acto por

si individualmente e como mandataria de Carla Marisa

Nanguaia Alfredo Kassela, casada com Miguel Kassela, sob

o regime de comunhaode adquiridos, natural de Menongue,

Provincia do Kuando | Kubango, residente habitualmente

na Huila, no Municipio do Lubango, Bairro Comandante

Nzagi, casa s/n.°;

 



‘DIARIO DA REPUBLIc
A

  

bi-‘ s de responsaomercial por quota
. tantes dos

Uma sociedade vans

lidade limitada, que se regera nos termos

artigos seguintes.

Cartério Notarial do Guiché te eahl

Luanda, aos 27 de Fevereiro 2015, —— O notarto,tegiver.
Unico da Empresa, em

 

ESTATUTOS DA SOCIEDADE ; SA

ALFREDO — SISTERS INVESTIMENTOS, LIMITAD

ARTIGO1.”
Asociedade adopta a denominacao social de «ALFREDO

— Sisters Investimentos, Limitada», com sede social na -

- Provincia da Huila, Rua Jacqueline Paiva, Casa n.° 589,

_ Bairro Dr. Antonio Agostinho Neto, Municipio do Lubango,

podendotransferi-la livremente para qualqueroutrolocaldo .

territorio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agén-

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

ARTIGO 2°

A sua duracdo é por tempoindeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todososefeitoslegais, a partir

da data da celebrac4oda presente escritura.

ARTIGO 3°
A sociedade tem como objecto social prestacao de ser-

vigos, comércio geral a grosso e a retalho, consultoria,
contabilidade e auditoria, gestio de empreendimentos,
empreitadas de construcdo civil e obras publicas, promocao
€ mediacao imobiliaria, venda de equipamentosdos servicos
de seguran¢aprivada, prestacdo de servicos de seguranca

 privada, infantario, creches, importacao e comercializa-
¢4o de medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos
laboratoriais diversos, fabrico e distribuicao de medicamen-
tos, equipamentos e. produtos hospitalares, manutengao e
assist€ncia a equipamentosdiversos, éducacao,ensinogeral,
escola de linguas, desporto e cultura, escola de conducao,
informatica, telecomunicagées, hotelaria e turismo,restaura-$40, casino, industria pesada e ligeira, pescas, agro-pecuaria,industria de panificacdo, camionagem, transitarios, cabota-&em, rent-a-car, compra e venda de viaturas hovas e usadastransporte de passageiros,transporte de mercadorias, oficinamaterialeeeto—ieacdo de obras publicas, venda de

e i
rial industrial, vendae assistenci.avataoeee

trial, »comercializacdode material de construcdo, comercializacdo de lubrificantes

deisdeenaelesanaCameliates, perfumaria artigos de toucador Tipieneee
relofomia ane 7a eas T € higiene, ourivesaria,» agencia de viagens, fa
clinica geral, geladaria, exploracdo
$40, exploragao mineira, exploragaofl
bombas de combustiveis, estacdo de s
comerciais, serralharia, Carpintaria,
conducao,ensino geral, seleccdo e rec
para cedéncia temporaria de mao-de-obra para todas arimportacao e exportacdo, podendo ainda dedicar-se g lakquer outro ramo do comércio ou indistria em qu iheacordem

e

seja permitido porlei,

de parques de diver-
orestal, e€xploracao de
ervigo, representacdes

rulamento de pessoal

€ as sécias

 

- 4 socia Leticia

mméacia, centro médico, -

Marcenaria, escola de-

ARTIGO 42° :

al é de Kz:. 100.000,00 (cem mil Kwanza)

- staoralmente realizado em dinheiro, dwadide e representag,
integr: duas) quotas, sendo ] (uma) quota no valor Nom}
por2 (ies60.000,00 (sessenta mil kwanzas), perenee
nal de Kz: "OV. Kaluvi Ndanguaia Alfredo e a outra quot,

| de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas)

la Marisa Nanguaia Alfredo Kassel,

O capital soci

no valor nomina

pertencente a socia Car

respectivamente.
ela,

ARTIGO 5.°

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con.

sentimento da sociedade, 4 qual é sem pre reservado 0 direitg

de preferéncia, deferido as sdcias se a sociedade dele nao

quiser fazeruso. -

: ARTIGO 6.°

A geréncia e administracao da sociedade, em todosog

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

mente, incumbem a socia Leticia Kaluvi Ndanguaia Alfredo,

quefica desde ja nomeada gerente, com dispensa de caucao,
bastando a assinatura da gerente para obrigar validamente a

sociedade. :

1. A gerente podera delegar numa das sdécias ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de
geréncia, conferindo para 0 efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedada a gerente obrigar a sociedade emactos
€ contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,
tais comoletras de favor, fianca, abonagGes ou actos seme-
lhantes, we

ARTIGO 7° .
" A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas dirigidas, 4s sécias com pelo menos 30 (trinta)
dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescrevaforma-
lidades especiais de comunicacao. Se qualquer das sdcias
estiver ausente da sede sociala comunicacao deveraserfeita
com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8°
iquidos apurados, depois de deduzida a per-

centage . . .g m para fundos ou destinos especiais criados em
Assembleia Geral, seraio divid
as suas quotas, e em

Perdas se as houver,

Oslucros|

idos pelas socias na propor¢a0

'gual proporcao serao suportadas as

. ’ ARTIGO 92°A Sociedade nig se di
de qualquer das sécias.

?sobrevivae herdeiros g

Ssolverd por morte ou impedimentoContinuando a sua existéncia com 4interdita, deve d " Tepresentantes da sdcia falecida OU
on Ndo estes nomear um que a todos represente,
~ J4anto a quota se Mantiverindivisa

ARTIGO 19°
ade por acordo das sdécias. ¢ NOS.das aS SOcias sero liquidatarios © 4© acordo, € se alo, alizar-se.g comoacordarem. Nafalta

ictade toedelas pretender sera o activo social
nad

Com obr}

“

adjudicado a Sécia 'Bacdo do pagamento do pass!v°

Dissolvida 4 socieddemais Casog legais. toliquidacag © partilha re

qu
Weondicggs | © melhor prego oferecer, em igualdade
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ARTIGO 11.°

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

* qualquer socia, quando sobre ela recaia arresto, pénhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO i2.°

| Para todas as questoes emerernes do presente contrato,

quer entre as socias, seus herdeiros ou representantes, quer

entre elas € a propria sociedade,fica estipulado o Foro da
Comarca da Huila, com expressa rendncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

Os balan¢os seréo dados em 3! de Dezembro de cada

ano, devendo estar aprovado até 31 de Marco do ano ime-

diato. .

ARTIGO 14.°

No omisso regularao as deliberagGes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislacao, aplicavel.

= ; ; (| 5-3344-L02)

 

TRANS-JULIETA— Industria e Servicos, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 69, do livro de notas para escritu-

ras diversas n.° 39, do Cartorio Notarial do Guiché Unico da

Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da Costa,

Licenciado em Direito, foi constituida entre: Luis Lucamba

Quipuco Castro, solteiro, maior, natural de Porto Amboim,

Provincia do,Kwanza-Sul, residente em Luanda,no Distrito

Urbano da Maianga, Bairro Prenda, Rua Engenheiro

Francisco Sande Lemos, Casa n.° 43, que outorga este acto

por si individualmente ¢ em nomee representaco de seus

filhos menores, Luis Lucamba Cinquenta Castro, de 6 anos

_ de idade, Bruno Joaquim Lubambu de Castro, de 17 anos

de idade, Rosa Cinquenta Castro de | ano de idade, Jorge

Luis Cinquenta Castro, de | ano'de idade e Paulo Antonio

Cinquenta Castro, de 2 anos de idade, todos naturais de

Luanda e consigo conviventes; .
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, 27 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,i/egivel.

- ESTATUTOS DA SOCIEDADE
TRANS-JULIETA — INDUSTRIA

E SERVICOS, LIMITADA

ARTIGO L?

A sociedade adopta a denominagao social de «TRANS-

YULIETA — Industria e Servigos, Limitada», com sede

Social na Provincia de Luanda, Rua Eng.° Francisco Sande

OS Casa n° 43, Bairro Prenda, Distrito Urbano da

4837
7

Maianga, Municipio de Luanda, podendo transferi-la livre-

mente para qualquer outro local do territério nacional, bem

comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de

representacao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°

A sua duragao é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebragao da escritura.

ARTIGO 32 |
A sociedade tem como objecto social a prestaco de ser-

vicos, consultoria, formacdo profissional, comércio geral a

grosso ea retalho, serralharia, caixilharia de aluminios, avi-

cultura, agro-pecuéria, industria, pesca, hotelaria e turismo,

informatica, telecomunicacées, publicidade, construcao civil

e obrasptiblicas, consultoria, exploracdo mineira e florestal,

comercializacao de telefones e seus acessérios, transporte

maritimo, camionagem, agente despachante e transitdrios,

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 automéveis,

concessionaria de material e pecas separadas, de transporte,

fabricagao de blocos e vigotas, medicamentos, material

cirlirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicose farma-

céuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plastificagao

de documentos, venda de material de escritorio e escolar,

decoragGes, serigrafia, impressGes, salao de-cabeleireiro,

boutique, agéncia de viagens, promoco e mediaco imo-

bilidria, perfumaria, relagdes: piblicas, pastelaria, padaria,

geladaria, panificagao, representagdes comerciais e indus-

triais, venda de gas de cozinha, desporto e recreagdo, video

clube, discoteca, meios industriais, realizacées de activida-

des culturais e desportivas, manutencdo de espacos verdes,

seguranca de bens patrimoniais, colégio, creche, educacao e

cultura, escola de conduc4o, ensino, importagdo e exporta-

go, saneamento basico, fabricagao e venda de gelo, cyber

café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer

outro ramo do comércio ou industria em que os sécios acor-

dem e seja permitidoporlei.

. ARTIGO 4.°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 6 (sels) quotas, sendo | (uma) quota, no valor

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

cente ao sdcio Luis Lucamba Quipuco Castro e 5 (cinco)

quotas iguais, no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil

kwanzas) cada uma, pertencentes aos sdcios Bruno Joaquim

Lubambude Castro, Luis Lucamba Cinquenta Castro, Paulo

Antonio Cinquenta Castro, Rosa Cinquenta Castro e Jorge
Luis Cinquenta Castro, respectivamente.

ARTIGO 5.°

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

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado0 direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

 



ARTIGO 62°

|. A Geréncia‘e Administracao da Sociedade, sal todos

os seus actos e contratos, emjuizo € fora dele,activa : pas-

sivamente, incumbem ao sécio Luis Lucamba Quipuco

_ Castro, quefica desde ja nomeado gerente, com aispen de

: caucao, bastando a sua assinatura, para obrigar validamente

a sociedade. = SE

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 negécios sociais da sociedade,

tais comoletras de favor, fianca, abonagées ou actos seme-

lhantes. .

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos 30

(trinta) dias de antecedéncia, isto quandoa lei ndoprescreva

formalidades especiais de comunicagao. Se qualquer 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 deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

¢4o das suas quotas, e em igual propor¢ao serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9°
A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquerdossécios, continuandoa suaexisténcia com os
sobrevivos e herdeiros ou representantes do socio falecido
ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre-
sente, enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.° i
Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e a

derpais casos legais, todos os sécios serdo liquidatarios e a
liquida¢aoe 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 dopassivo
e adjudicado ao sécio que melhor Prego oferecer, em igual-
dade de condicées.

ARTIGO 11°

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota dequalquersdécio, quando sobre ela recaia arresquer s to, penhoraprovidéncia cautelar, a *

ARTIGO 122 _
Para tadas as questdes emergentes do

quer entre os socios, seus herdeiros ou re
entre eles ea propria sociedade,fica est
Comarca de Luanda, com expressa re
outro,

presente Contrato,

presentantes, quer

ipulado o Foro da
nuncia a qualquer

 

“Marco imediato.

DIARIO DA REPUR

ARTIGO 13.°

-, x ivi s balan x :
iais serdo OS CIVIS € O GOS Serdo dadog

"Qs anos soc0 de cada ano, devendo encerrara 31 de
em 31 de Dezembro

ARTIGO 14.° . \

0 regularao as deliberagdes sociais, aS digpo.

© 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lej dag

demaislegislagado aplicavel.

: (15-3345-L93)

No omiss

sicdes da Let n.

Sociedades Comercials,¢

eee,

‘Luxevile Imobiliaria, Limitada

_Certifico que, por escritura de 23 de Fevereiro de 20] 5,

lavrada com inicio a folhas I1, do livro de notas para escri-

turas ‘diversas n.° 250-A, do Cartério Notarial do Guiché’

Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio AlbertoPires

da Costa, Licenciado em Direito; foi constituida entre:

José Carlos Rodrigues Alves, solteiro, maior, natural do  
 Sambizanga, Provincia de Luanda, residente em Luanda,
no Distrito Urbano e Bairro da Maianga, Rua 28 de Maio,
Casa n.° 15, Zona 5, que outorga neste acto como manda-

tario das sociedades, «EUROSERFIL — Investimentos e

Participagdes, S.A.», com sede em Luanda, no Municipio

de Belas, Bairro Talatona, Condominio Akiese, Via Al 12,

Casa n.° 6, Sala n.° 2, e KKIMAKA — Investimentos e

Participacdes, S.A.», com sede em Luanda, no Municipio de

Belas, Bairro Talatona, Condominio Akiese, Via Al 12, Casa

n.° 6, Sala n.° 2;

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, em

Luanda, 27 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegivel.

 

‘

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
LUXEVILE IMOBILIARIA, LIMITADA

ee CAPITULO [ | :“nominacao, Sede, Duracio e Objecto

_~ ARTIGO 12
(Denominacao)

A Sociedade ado
pla a forma desoci or quotas ¢ 4

denominacao «Lux sociedade por quotas
evile Imobilidria, Limitada».

ARTIGO 22°

(Sede)
LA SOciedade tem asCasa n° 6, Sala n° 4 Viade Belas, em Luanda,
A Beréncia :. od :

deliberacag da ne “, a todo o tempo e sem necessidade de
Sembla;SUtro local dente melela 8eral, deslocara sede social para
0 €0 tetrit6rig angolano, bem como criat

Agéencj
:

onde mes, delegacdes ou outras formas de

m i i
>4IS Convier aog negdcios sociais.

ua sede no Condominio Akies®

Al 12, Bairro Talatona, Municip!©

filiais, Sucursajs

Tepresentacag

t

Ne
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ARTIGO 3.°

(Duragao) .

A sociedade & constituida, por tempo indeterminado,
contando 0 seu inicio, para todososefeitos legais, a partir da

data da escritura ptiblica de constituigado da sociedade.

ARTIGO 4.°

(Objectosocial)

‘1A sociedade tem porobjecto a actividade de prestagao
de servicos de angariagdo e mediacao imobiliaria, tendo em

yista a compra, venda, arrendamento ou permuta de iméveis,

incluindo todos os servigos afins e conexos (nomeadamente
prospec¢ao, estudos, promo¢aéo e publicitacdo dos imé-

yeis através da realizacAo de eventose leilées, obtencdo de

documentacao, etc.), bem como a gestao, administracao e

exploracao de iméveis por conta de outrem, a compra, venda,

aluguer, importagdo e exportagaode todososbens, produtos’

e equipamentos necessérios a sua actividade, podendo dedi-

car-se a qualquer ramo do comércio ou industria emque os

sdcios acordarem e seja permitidoporfei.

2. A sociedade pode, sem restrigdes, designadamente

sem necessidade de deliberacao da assembleia geral, adqui-

rir participagdes no capital socials de outras sociedades

ainda que com objecto diferente do seu, ou reguladas por

leis especiais, bem comoparticipar em agrupamentos com-

plementares de empresas e em agrupamentos de interesse

econdmico e, bem assim, constituir ou participar em quais-

quer outras formas de associag4o temporaria ou permanente

entre sociedades.e ou entidades de direito puiblico ou pri-

vado,’ -

- CAPITULO I
CapitalSocial

ARTIGO 5°
‘ (Capital social)

1. O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-

zas), integralmente subscrito e realizado em dinheiro,

fepresentado por duas quotas assim distribuidas: uma quota
com o valor nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwan-

Zas), correspondente a 80 % do capital social, pertencente

a sdcio «EUROSERFIL — Investimentos e Participacdes

S.A», e uma quota com o valor nominal de-Kz: 20.000,00

(vinte mil kwanzas), correspondente a 20% docapital social,

- Pertencente ao sdcio sociedade «KIMAKA— Investimentos
 Participacdes S.A.»:

2. Os sdcios gozam de preferéncia em qualquer ataumento

do capital social, podendo qualquer dos sécios chamara Sia

Subscricao recusada por qualquer outro socio.

ARTIGO 6°
, (Cessito de quotas)

- Acessaototal ou parcial de quotas entre s6cios ea tercei-

'S depende de consentimento da sociedade, reservando-se

a Sociedade, no caso de cessdoa terceiros, o direito de pre-
ferencia na cessio, deferido aos sdcios se aquela dele nao
Suiserfazer iso.

4839

ARTIGO 7°
(Suprimentos)

1- Os sécios poderao fazer prestagdes suplementares

de capital, suprimentos ou outras prestagdes acessorias,

nos termos econdicdes que vierem a ser estabelecidas pela

Assembleia Geral. ; ‘
2. Os suprimentos bem comoas presta¢des acessorias

poder&o ser remuneradas e/ou transformadas em capital

social e/ou ter outro destino conforme a op¢ao do proprio

socio no momento do contrato respectivo.

CAPITULOIi

Orgios Sociais, Representacio e Deliberagoes

ARTIGO 8°
(Orgaos Sociais, representagiio e deliberagses)

1.A geréncia da sociedade e a sua representacao activa

€ passiva compete a quem os sécios nomearem em sede de

Assembleia Geral constituinte, ordinaria ou extraordinaria,

que ficam dispensados de caucionar o exercicio do cargo e

terao, ou nao, remuneracdo conformefor deliberado.

2. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente

ou de procurador que a Sociedade venha a constituir para

0 efeito, no A4mbito dos poderes que Ihes forem conferidos.

3. E vedadoaosgerentes e mandatarios obrigar a socie-

dade em actos ou contratos estranhos ao objecto social,

nomeadamentefiangas, aval, letras de favor ou outros titulos

semelhantes.

4. As deliberacgdes de alteragao do pacto social, incluindo

do regime inicial da geréncia e de vinculagdo da sociedade,

podem sertratadas por maioria simples.

ARTIGO 9.°
(Convocatéria)

As Assembleias Gerais, quando, a lei néo prescreva

outras formalidades, serao convocadas com 15 (quinze) dias

de antecedéncia, mediante carta registada ou protocolada,

dirigida aos sdcios com, pelo menos, 15 (quinze) dias de

antecedéncia.

ARTIGO 10°
(Contas e reparticao de lucros)

1. A sociedade reserva-se no direito de adquirir ou amor-

tizar quotas de qualquer dos sdcios quando em qualquer

processo judicial ela seja objecto de penhora, arrolamento,.

apreensdojudicial ou administrativa, ou por-qualquer motivo

deva proceder-se judicialmente a sua arrematacao ou venda

pelo valor nominalrespectivo.

2. Anualmente sera apresentado o balanco devendo os

lucros liquidos apurados, depois de deduzida a percentagem

para o fundo de reserva legal, quando devida e quaisquer

outras percentagens para fundos ou reservas especiais, cria-

dos em Assembleia Geral, serio divididos pelos sdcios
na proporcao das suas quotas e em igual proporcdo serao

suportadas as perdas se as houver, sem prejuizo de eventual

estipulagao em contrario, da Assembleia Geral, aprovada

por maioria qualificada de 75% do capital social, quanto a

politica de distribuigado dos lucros anuaisdistribuiveis.

L
o
m
i
,
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ARTIGO II.

‘(Dissolugiio e liquidacdo)

1. No caso de morte, interdigao ou inabil

~. quer dos sécios, ou no caso de exti

natureza de ente colectivo, a soc!

prosseguindo com os sobre

itacado de qual-

ncao de socio com a

edade nao se dissolvera,

vivos ou’ capazes € OS herdetros

i 5ci i, um que
ou representantes legais do socio escolher, entre si, U ‘

i se-man-
a todos represente na sociedade, enquanto a quota

tiver indivisa.
. : os

2. Dissolvida a sociedade por acordo dos socios ou i
. ee : -

demais casos legais todos serao liquidatarios ¢ 4 partl

procederao comopara ela acordarem..

3. Na falta de acordo, e se algum deles 0 pretender, sera

0 activo sociallicitado em globo com a obrigacao do paga-

mento do passivo e adjudicando ao sécio que melhor prego

oferecer em igualdade de condi¢ées.

ARTIGO 12.8

(Foro)

1. As questées emergentes do presente contrato social,

entre os sOcios e/ou sociedade, aplica-se a lei angolana.

2. Em caso de conflito emergente do presente contrato

de sociedade,fica estipulado o Foro da Comarca de Luanda,

com renuncia expressa a qualqueroutro.

ARTIGO 13.2

(Disposicées finais ¢ transitérias)

Ossécios acordam desdeja na nomeacdo de Luis Manuel
Pereira Matos dos Santos para 0 exercicio das fungdes de
geréncia da sociedade,considerando-se 0 mesmo autorizado
a iniciar, de imediato, a actividade prevista no ambito do
objecto social da sociedade.

(15-3346-L02)
 

Guigui Nhina & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 13 de Fevereiro de 2015,lavrada cominicio a fothas 84, do livro de nolas para escrj-turas diversas n.° 389, do Cartério Notarial do Guiché Unicoda Empresa, a cargo do Notdrio, Lucio Alberto Pires daCosta, Licenciado em Direito, foi constituida entre:
Primeiro: — Helena Nhina Tomas, solteira, natural daCaala, Provincia do Huambo, residente habitualmente emLuanda, no Municipio do Cazenga,Bairro Hoji-ya-Henda

Rua C, Casa n,° 17, Zona 17, que
si individualmente e em nome e rep

outorga neste acto por
resentacao de seu filhomenor, Donibassy Sebastido Tomas Miguel, de 15 anos de- idade, natural da Samba, Provincia

convivente;

Segundo: — Elsa Tomas Chi
natural do Huambo, Provincia do H
tualmente em Luanda, no Mu

de Luanda e consigo

quito, solteira, maior,
uambo, residente habj-

niciplo de Belas, DistritoUrbano da Samba, Bairro Futungo, Casa n.° 10:
Terceiro: — Tomas Yessu D>Oliveira Chiquito, solteiro,» Provincia do Huambo, residente

 

DIARIO DA REPUBLic
ONtgA

Glaticio Celso Tomas Sebastiao, 50

| do Cazenga, Provincia de Luanda, ond| o Distrito Urbano da Samba, Bain
0

Quarto:

ia

maior, natura

e habitualmente
, 1

a 0 Be i

H,Casan 17, . ins

Ono sidney Lino Tomas Sebastiao, go)wEnto
,

s |

Q? | do Sambizanga, Provincia de Luanda

maior, natura
ence aes

. |

reside habitualmente, no Distrito.
nba

Futungo, Casa no I7A, Zona 3;

Uma sociedade comercial por quotas de responsahj.

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

resid

leirg

> Onde

artigos seguintes.

- ESTATUTOS DA SOCIEDADE:
GUIGUI NHINA & FILHOS, LIMITADA

ARTIGO 1°

_A sociedade adopta a denominac&o social de «Guigui

Nhina & Filhos, Limitada», com sede social na Provincia

de Luanda, Rua da Fabloco, Casa n.° 17, Bairro Futungode

Belas, Municipio de Belas, podendo transferi-la livremente

para qualqueroutrolocal do territério nacional, bem como

abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas derepre-

sentacao dentro e fora do Pais.

*  ARTIGO 2°
A sua duracdo €por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir
da data da celebracao da escritura.

ARTIGO 32
A sociedade tem como objecto social a prestacdo de ser-

vi¢os, consultoria, formaco profissional, comércio geral a

ErOsso € a retalho, serralharia, caixilharia de aluminios, avi-
cultura, agro-pecudria, industria, pesca, hotelaria e turismo,
informatica, telecomunicacées, publicidade, construgaocivil
€ obras publicas, Consultoria, exploracdo mineira e florestal,

comercializacao de telefones e seus acessérios, transporte

maritimo, Camionagem, agente despachante e transitarios,
Cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas

acessorios, aluguer de viaturas, com ou

nda e reparaco de veiculos automovels,
Material ¢ pecas separadas de transporte,

COS € vVigotas, medicamentos, material

© hospitalar, produtos quimicos ¢ farma-
€dico, Clinica, perfumaria, plastificaga0

venda de material de escritorio e escola’
2 rafia, impressdes, saléo de cabeleireit®

bir nede Viagens, promocao e mediagao imo

ye imaria, relacdes puiblicas telaria padaria,, pas ,geladaria pani
» Panificacag . -‘at repr a ndustriais, venda de ga > '©Presentacdes comerciais e i

Clube, discoteca

des Culturais @ g
Seguranca de be

OU Usadas' e seus
sem condutor, ve
Concessionaria de
fabricacao de blo
Cirlrgico, £astave|
Ceuticos, centro m
de documentos, ve

8 a Cozinha, desporto e recreacao,video
Melos industriais, realizacdes de activida-°Sportivas, manutencao de espa¢os verdes,

. Patrimoniais, colégio, creche, educa¢4°

ee “;
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e cultura, escola de conducao, ensino, importacdo e expor- °

tacd0,.saneamento basico fabricag&o e venda de gelo, cyber

café, electricidade, podendo ainda dedicar-sé a qualquer

outro ramo do comércio ou industria em que os séciosacor- .

dem e seja permitidoporlei.

ARTIGO 4.°

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

integralmente realizado em dinheiro, divididoe representado

por 6 (Seis) quotas, sendo I (uma) quota, no valor nominal

de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencente a

socia, Helena Nhina Tomase outras 5 quotas iguais no valor

nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente

aos socios Tomas Yessu D’Oliveira Chiquito, Glatcio Celso

Tomas Sebastiao, Sidney Lirio Tomas Sebastiao, Donibassy

Sebastido Tomas Miguel e Elsa Tomas Chiquito, respecti-

vamente.

ARTIGO5.°

" A’cessdio 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.

ARTIGO 6.°

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

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

vamente, incumbema socia Helena Nhina Tomas, que fica

desde ja nomeada gerente, com dispensa de cau¢do, bas-

tando a suaassinatura, para obrigar validamentea sociedade.

2. A gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para 0 efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedada a gerente obrigar a sociedade em actos

€ contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,

tais comoletras de favor, fianca, abonag6es ou actos seme-

lhantes.

~ ARTIGO 72 .
As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos 30
(trinta) dias de antecedéncia, isto quando lei nao prescreva

formalidades especiais de comunicacao. Se qualquer dos

Socios estiver ausente da sede social a comunicacao devera

Ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO8.°
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em
Assembleia Geral, sero divididos pelos Socios na propor
f4o das suas quotas, e em igual-propor¢do serao suportadas
48 perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

AsSociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

= qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com os

Sobrevivos ¢ herdeiros ou representantes do sdcio falecido

Ouinterdito, devendoestes nomear um que a todos repre-
Sente, enquanto a quota se mantiver indivisa. :

‘4841

ARTIGO 10.° .

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios € nos

- demais casos legais, todos os socios serao liquidatarios € a

liquidacaoe partilha verificar-se-4 como acordarem. Nafalta

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

licitado em globo com obrigac&o do pagamentodo passivo

e adjudicado ao sdcio que melhor prego oferecer, em igual-_

dade de condicoes. :

_ ARTIGO 11°

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia 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 rentincia a qualquer

outro.
5

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 regularaéo as. deliberagGes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais,.e demais legislagao aplicavel.

(15-3347-L02)

 

VALORGES— Consultoria ao Desenvolvimento

de Negécios (SU), Limitada

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adj unta, ,

da Conservatoria do Registo Coniercial de Luanda, 2.° Secgao

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

sentada sob 0,n.° 50, do livro-diario de 2 de Marco do

corrente ano,a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Elsa de Fatima Vieira Dias, solteira, maior,

natural de Sambizanga, Provincia de Luanda, onde reside

habitualmente, no Municipio de Luanda, Distrito Urbano

da Ingombota, Bairro, da Ingombota, Rua Rainha Ginga

n.° 12, 9.° B, Zona 4, constituiu uma sociedade unipessoal

por quotas denominada «VALORGES — -Consultoria ao

Desenvolvimento de Negdécios (SU), Limitada», com sede

em Luanda, no Municipio de Luanda, Distrito Urbano da

Maianga, Bairro do Cassenda, Rua n.° 6, Casa n.° 36, regis-

tada sob 0 n.° 1001/15, que se vai reger pelo disposto no

documento em anexo.

Esta conforme.

. Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.7 Seccaio

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 2 de Marco de 2015.
— O ajudante,ilegivel. :

+
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DE UNIPESSOAL

GES — CONSULTORIA

AO DESENVOLVIMENT
O DE NEGOCIOS

(SU), LIMITADA

ARTIGO 1°

(Denominacdo)

CONSTITUICAO DA SOCIEDA

POR QUOTAS VALOR

cao de «VALORGES
A sociedade .adopta a denomina

Negocios (SU);
*— Consultoria ao Desenvolvimento de

‘ Limitada».

ARTIGO 2°
(Sede)

A sua sede 6 em Luanda, Bairro do Cassenda, Rua ne 6,

Casa n° 36, Distrito Urbano da Maianga, Municipio de

Luanda, podendo, posteriormente, transferir-se para outro

local, podendo igualmente abrir filiais, sucursais, agéncias

ou outras formas de representagao em territorio angolano ou

no estrangeiro, em harmonia com as leis em vigor.

ARTIGO 3.°
(Duragao)

A duracdo da sociedade € por tempo indeterminado,

contando-se o seu inicio a partir da data da sua escritura de

constituicao. ‘

ARTIGO 4°
(Objecto social)

A sociedade tem por objecto aconsultoria aos negécios

e a gestao, formagaoprofissional, servicos de comunicacao

e marketing, consultoria em qualidade, ambiente, energia e

seguranca alimentar, servicos de recursos humanos, podendo -

ainda dedicar-se a participag4o em sociedades, importacdo, -

exportagdoe distribuicdo de produtose servicos. ;

ARTIGO 5.°

(Capital social)

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),
integralmente realizado'em dinheiro e representado por uma
quota Gnica e indivisa, no valor de Kz: 100.000,00 (cem
mil kwanzas), pertencendo exclusivamente a sécia Elsa de
Fatima Vieira Dias. Bg Ue

‘ ARTIGO62
(Cessio de quotas) '

1. A cessdo da quota implica a saida do sécio cedente e,
no caso de aumento docapital social por entrada de um _
mais Socios novos, a transformacao da sociedade em socie-
dade pluripessoal.

2. Qualquer cess4o de quota, inclusive a que resulta do
disposto no n.° 2 do artigo 251.° da Lei n° 1/04. de 13 de |
Fevereiro, depende do prévio consentimento da sociedade
que deve ocorrer nos termos do artigo 253.° da Lei d
Sociedades Comerciais, 4

ARTIGO 72° :

(Decisdes) e

|. As6cia-Gnica exercerd as competéncias das Assembleias
Gerais, podendo, designadamente, nomear g£erentes

 

DIARIO DA REPUBLICg
fs6Pee

> Todas as decis6es da socia-inica com natureza ang

lova as deliberagdes da Assembleta Geral serio TeBistadag .

oga ata, poree assinada & mantidas em livro de actas.
em a > *

  

ARTIGO 8.°

(Geréncia)

" 1 Ageréncia e administragao da sociedade, em todosog

seus actos € contralos, em juizo e fora dele, activa e pase:

yamente, incubem a sécia-unica, bastando a sua assinatura

para obrigar validamente a sociedade.

> Asocia-tnica podera nomear pessoa estranha a socie.

dade para assumir as fungdes de geréncia.
z

ARTIGO 9°

(Competéncia dos gerentes)

A competéncia dos gerentes compreende a pratica de

todos os actos necessarios € convenientes para a realizacao

do objecto social da sociedade, vinculando-a perante tercei-

ros, ainda que deva sujeitar a sua actuacdo as disposicées

legais, estatutarias e a deliberacao da socia-tinica.

—— ARTIGO 10° ca
(Dissolucdo ¢ liquidacdo)

|. A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-

mento da sécia-tinica, continuando a sua existéncia através

. dos seus herdeiros e representantes legais, devendo estes

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

tiver indivisa. i

2. Em caso de dissolucdo,a liquidaco da sociedade sera -

feita por uma Comissao Liquidataria e far-se-a nos termos

da Lei das Sociedades Comerciais. -

ARTIGO 11.°

. (Balango) :

Os anossociais serio os civis e os balancos serao dados
Z

em 3] de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3! de

Marco imediato.”

ARTIGO 12°
(Legislagao aplicavel)

E issc- 5 tudo quanto no presente contrato for omisso, 4

'sdade reger-se-4 pela legislagdio em vigor na Republica
d :
eiigola, designadamente, em especial, na Lei n.° 19/12,

de }1 de |, ;et! de Junho e Supletivam ;? ent ; 9 A, de 13
de Fevereiro, €, pela Lei n. 1/04,

(15-3349-L02)

Aguisol, Limitada

See Porescritura de 27 de Fevereiro de 2015+

luras diversas araa 100, do livro de notas para escri:

da Empresa a cy. neti Notarial do Guiché Unico

* ©4880 do Notério, Liicio Alberto Pires 44
ae

Costa, Licence;» LICenc] yyPe, ado em Direito foi constitu; .
rimeiro: , nstituida entre:

— Fa :

Shaanxi, China, de 1 Haitao, solteiro, maior, natural 4°
» WSNacionalidade chinesa, residente habi-

tualmente ¢m Lu ;
Vila Alice, R Anda, no Distrito Urbano do Rangel, Bair?» Kua Alberto Correia, Casa n.° 8]:
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Segundo: — Eunice da Conceigao Xavier da Conceicao,
solteira, maior, natural do Sambizanga, Provincia de

Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da

ingombota, Bairro Azul, Rua Francisco Sotto Mayor, Casa

n.? 1215 :
terceiro: — Milton Francisco de Almeida Zumbua,sol-

teiro, maior, natural do Rangel, Provincia de Luanda, onde

reside habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro

Nelito Soares, Rua Lino Amezaga, Casa n.°5, Zona |;

Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme,

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 2 de Margo de 2015. — O ajudante,ilegivel.

' ESTATUTO DA SOCIEDADE
re AGUISOL,LIMITADA

ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominag¢ao social de «Aguisol,

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, Rua da

Sapu, casa s/n.°, proximo a escola de condu¢ado Maria Luisa,

Bairro Km 12, Municipio de Viana, podendo transferi-la

livremente para qualquer outro local do territério nacional,

bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas

de representacao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

A sua duraco é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir

da data da celebracdo da presente escritura.

ARTIGO32
A sociedade tem como objecto social o comércio geral

a grosso e a retalho, empreitadas de constru¢do civil e

obras publicas, promocdo e mediacao imobilidria, venda

de equipamentos dos servigos de segurang¢a privada, pres-

tagao de servicos de segurang¢a privada, infantarios, creches,

importacaio e comercializacéo de medicamentos, produtos

hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico

€ distribuicdo de medicamentos, equipamentos e produ-

‘os hospitalares, manutengao e assisténcia a equipamentos

diversos, educacao, ensino geral, colégios, escola de lin-

8ulas, desporto e cultura, escola de conducao, informatica,
telecomunicacdes, hotelaria e turismo, restaurac¢do, casinos,.

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

de panificacdo, camionagem,transitarios, cabotagem, renf-

“4-car, compra e venda de viaturas novase usadas, aluguer

de viaturas com ou sem condutor, transporte de passagei-
"0s, transporte de mercadorias,oficina auto,oficina defrio,

hiscalizagao de obras piblicas, vendade material de escri-

_ lotio e escolar, venda e instalacao de material industrial;

Veda © assisténcia a viaturas, comercializagao de mate-
Mal de Construgdo; comercializacéo de lubrificantes, salao

: Cabeleireiro, barbearia, botequim, comercializacao de

’
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gas de cozinha, petrdleo iluminante, pecas sobressalentes,

perfumaria, artigos de toucador ¢ higiene, ourivesaria, relo-

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

geral, geladaria, exploracdo de parques de diversdo, explo-

ragéo mineira, exploracdo florestal, exploragdo de bombas

de combustiveis, estac¢o de servigo, representagdes comer-

ciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, prestacao de

servicos, importacado e exportagao, podendo ainda dedicar-

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

Os sdcios 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 (3) quotas, sendo uma no valor nomi-

nal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente

a sdcia Eunice da Conceicao Xavier da Conceicéo, outra

quota no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil

kwanzas), pertencente ao sdcio Fan Haitao e outra quota

‘no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas) per-

tencente ao sécio Milton Francisco de Almeida Zumbua,

respectivamente.

ARTIGO 5°

A cessao 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 nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 62

A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbem ao sécio Milton Francisco de Almeida

Zumbua, que fica desde ja nomeado gerente, com dispensa

de caucao, 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 0 efeito, 0 respectivo mandato.

2. Fica vedadoao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negdcios sociais da sociedade,

tais comoletras de favor, fianca, abonacGes ou actos seme-

Ihantes. ,

ARTIGO 7°

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas, dirigidas aos s6cios com pelo menos 30 (trinta)

dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva forma-

lidades especiais de comunicacao. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social a comunicacdo 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, serao divididos pelos sécios na propor-

¢ao das suas quotas, e'em igual proporc4o serao suportadas

‘as perdas se as houver.
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ARTIGO 9°

A sociedade naose dissolvera por m0rte ou impedi

do a sua existéncia ¢

ntantes do s6cio fa

que a todos repre-

em 0s

de qualquer dos s6cios, continuan
lecido

sobrevivos e herdeiros ou represe

ou‘interdito, devendo estes nomear um

sente, enquanto a quota Sse mantiver indivisa.

ARTIGO 10° 2 0s

Dissolvida a sociedade por acordo dos ggcies 7 n .

demais casos legais, todos 0s socios serao liquidatarios ¢

liquidacao e partilha realizar-se-a Como
.

de acordo,e se algumdeles 0 pretendersera 0 activo socl

licitado em bloco com obrigacao do pagamento do passivo

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

dade de condicdes.

ARTIGO TL?

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquersocio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou «

x
providénciacautelar.

ARTIGO 12°

_ Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

querentre os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa renincia a qualquer

outro.

ARTIGO13° ;

Os balangos seréo dados em 31 de Dezembro de cada

ano, devendoestar aprovado até 31 de Marco do ano ime-
diato. ,

ARTIGO 14°
No omisso regulardo as deliberacdes sociais, as dispo-

si¢des da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que éaLei das
Sociedades Comerciais, e demaislegislacao aplicavel,

(15-3350-L02)

Patria Edu, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Fe
lavrada com inicio a folhas 17, do livro de
turas diversas n.° 251-A, do Cartério Notarial do GuichéUnico da Empresa,a cargo do Notario, Lucio Albert ?;Nda Costa, Licenciado em Direito,foi constituida ent . csPrimeiro: — Eduardo Ndongala Kanza, sole , jnatural do Maquela do Zombo,Provi setae
habitualmente em Luanda, no Munic
Hoji-ya-Henda, casa sem numero;

Segundo: — Patricio Iluwa Vieira, solteiro, majral do Damba, Provincia do Uige, resident bre natuem Luanda, no Municipio do ¢ Ban
-Henda, casa sem numero;

Umasociedade comercial Por quotas qu |termosconstantes dosartigos seguintes Ne SE reper nos
Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché
Luanda, 2 de Marco de 2015, —

vereiro de 2015,

notas para escri-

ipio do Cazenga, Bairro

itualmente

Urtico da Em
Oo ajudante, Presa,

if@give,|,

 

mento

. que!

acordarem. Na falta .

grosso e a retalho, serralharia, caixilharia de aluminios,avi.

ncia do Uige, Tesidente.

azenga, Bairro Hoji-ya.

DIAaRiO DA REPUBL3 ~<lCA

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

PATRIA EDU, LIMITADA

ARTIGO I.°

A sociedade adopta 4 denominagao Social de «Pate

Edu, Limitada», com sede social na Provincia de Luang,

Rua II de Novembro, Casa n. 152, Municipio do Cazeng,

Bairro Cazenga, podendotransferi-la livremente Para qual.

; outro local do territorio nacional, bem como ai

is, agéncias ou outras formas de represen,.

%

filiais, sucursal

cao dentro e,fora do Pais.

. - ARTIGO 2.° |

A sua duragao € por tempo indeterminad
o, contandoseg:

inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais, ani

da data da celebragdo daescritura.

~. ARTIGO 3° . |

Asociedade tem comoobjectosocial a:prestagdio de ser.
vicos, consultoria, formagao profissional, comércio geral a  cultura, agro-pecuaria, industria, pesca, hotelaria e turismo,

informatica, telecomunicacdes, publicidade, construgaocivil
e obras piiblicas, consultoria, exploracao mineira e florestal,

comercializacao de telefones e seus acessorios,transporte
maritimo, camionagem, agente despachante e transitérios,

cabotagem, renf-a-car, compra e venda de viaturas, novas

Ou usadas e seus acessorios, aluguer de viaturas, com ou

sem condutor, venda e reparagao de veiculos automoveis,

concessionaria de material e pecas separadasde transporte,
fabricagéo 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 escritorio e escolar,

decoragées, serigrafia, impressdes, saldo de cabeleireiro,

boutique, agéncia de viagens, promogao e mediacao imo- ©
biliaria, perfumaria, relacdes publicas, pastelaria, padaria,

geladaria, panificagao, representacdes comerciais © indus:

venda de gis de cozinha, desporto e recrea¢o,video
iesch meios industriais, realizagbes de acti

Seguranca de be bat“ manuten¢aoee ‘a go ¢cultura ‘sala te patrimoniais, colegio, creche, educ °me

(40, saneamtentsban 7nsin0, Imporiags° ©yb
café, electricidad — fabricago ° venda de Be o» iquet
Outro ramo do con podendo ainda dedicar-se a a—
Em ese >mercio ouindustria em que os socio

Permitido porlei,

ARTIGO 42 . .

e Kz: 100.000,00 (cem mil kw?
- of ido C

de Kz; 50.000,9
lencentes a0s

Ti ; Sécj
wa Vieira, °8, Eduardo Ndongala Kanza &

Fspectivamente.

A CESS%0 de ARTIGO 5° cor

Sentimento da WOtas a estranhos fica dependente do it

de Preferang; eeequal é sempre reservado © vy
Pe efer; . . le

BUISEr Fazer yee "do aos sécios se a sociedade 1°
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ARTIGO 6.°

|. A geréncia e administracao da sociedade, em todos os
seus actos € contratos, em juizo e fora dele, activa e pas-
sivamente, incumbem ao sécio Eduardo Ndongala Kanza,

que fica desde ja nomeado gerente, com dispensa de cau-

60, bastando a sua assinatura, para obrigar validamente a

sociedade.

2. O gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo

em pessoa estranha 4 sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para 0 efeito, 0 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, abona¢ées ou actos seme-

lhantes. ,

ARTIGO 7.° ° “

As Assembleias Gerais serao convocadas por sim-

ples cartas registadas, dirigidas aos sdcios com pelo

menos 30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando lei

nao prescreva formalidades especiais de comunicagao.

Se qualquer dos sdcios estiver ausente da sede social a

comunicagdo devera ser feita com tempo suficiente para

que possa comparecer.

vat ARTIGO 8°
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, seraio divididos pelos sécios na propor-

¢a4o das suas quotas, e em igual propor¢ao 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 com 0

sobrevivo e 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 sdcios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serao 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 obrigacio do pagamento do passivo

€ adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer, em igual-
dade de condicdes. :

ARTIGO IL? °
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquersécio, quandosobre ela recaia arresto, penhora ou

Providéncia cautelar. |

\ ARTIGO12.°

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,
‘Wer entre os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer

“ntre eles e a propria sociedade,fica estipulado o Foro da
Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer
Outro. 2
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ARTIGO 132

Osanossociais serdo os civis e os balangos serao dados ty

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de

Marco imediato.

ARTIGO 14°

No omisso regularao as deliberagSes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legisla¢&o aplicavel. " ¢

, (15-335 1-L02) |

 

RURALZ —- Prestacao de Servicos

e Comércio Geral, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 15, do livro de notas para escri-

turas diversas n® 251-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notario, Liicio Alberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre: ‘

Primeiro: — Rui Alberto Rocha Querido, casado com

Ruth Agostinho Sebastiao Querido, sob o regime de comu-

nhao de adquiridos, natural do Sambizanga, Provincia de

Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano do

Sambizanga, Bairro Massacres, Rua Cristovdo Falcao, Casa

n.° 48;

Segundo: — Ruth Agostinho Sebastiao Querido, casada

com Rui Alberto Rocha Querido, sob o regime de comunhao

de adquiridos, natural da Maianga, Provincia de Luanda,

onde reside habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel,

Bairro Massacres, Rua Cristovao Falco, Casa n.° 48;

: Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dosartigos seguintes.

 

Esta conforme. . .

Cartério Notarial do Guiché Unico. da Empresa, em

Luanda, 2 de Marco de 2015. — O ajudante,i/eg/vel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

RURALZ— PRESTACAO DE SERVICOS
E COMERCIO GERAL, LIMITADA —

. ARTIGO 1.2 | ’

A sociedade adopta a denominacdosocial de«RURALZ

— Prestagao de Servicos e Comércio Geral, Limitada», com

sede social na Provincia de Luanda, Rua Cristévao Falcdo,

n.° 48, Zona, Bairro Massacres, Distrito Urbano do Rangel,

Municipio de Luanda, podendotransferi-la livremente para

qualqueroutro local do territério nacional, bem comoabrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formasde representacao

dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

A sua duracao é por tempo indeterminado, contando-se o |

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

da data da celebracdo da presente escritura.
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_ ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto s

vicos, comércio geral a grosso € a ret

compra

ocial a presta¢ao de ser-

lho,transportes acre,

terrestre e maritimo, rent-a-car, € venue de viatue

ras novas e usadas, transporte de passage!ros, transpor’

de mercadorias, oficina auto,’ oficina de frio, empreitadas

de construcdo civil e obras publicas, promo¢ao al

‘cao jmobiliaria, venda de equipamentos dos servicos ae

seguranca privada, prestacao de servicos de seguranga pr

vada, infantario, creches, importagdo € comercializa¢ao ee

medicamentos, produtos hospitalares, fabrico e distribuigao

de medicamentos, equipamentos e produtos hospitalares,

_manutencdo e assisténcia a equipamentos diversos, edu-

cacao, ensino geral, escola de linguas, desporto ¢ cultura,

escola de conducdo, informatica, telecomunicacées, hotela-

ria e turismo, restauracdo, casino, industria pesadae ligeira,‘

pescas, agro-pecuaria, industria de panificagdo, camiona-

gem, transitarios, cabotagem, fiscalizagao de obras puiblicas,

venda de material de escritério e escolar, venda e instala-_

cfo de material industrial, venda e assisténcia a viaturas,

comercializacdo de material de construco, comercializagao

de lubrificantes, saldo de cabeleireiro, barbearia, botequim,

'

‘comercializagdo de gas de cozinha, petrdleo iluminante,

pecas sobressalentes, perfumaria, artigos de toucador e

higiene, ourivesaria, relojparia, agéncia de viagens, farma-

cia, centro médico, clinica geral, geladaria, exploracao de

parques de diversdo, exploracdo mineira, exploracio flo-

restal, exploragao de bombas de combustiveis, estacdo de

servigo, representacdes comerciais, serralharia, carpintaria,
marcenaria, importacado e exportacao, podendo ainda dedi-
car-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria em
que os sdcios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 4.°

O capital social € 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-
lencentes aos sdcios Rui Alberto Rocha Querido e Ruth
Agostinho Sebastido Querido, respectivamente.

ARTIGO 5° ‘
A cessao de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade,a qualé sempre reservado 0 direito
de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedadedele ng
quiser fazeruso. °

ARTIGO 6.°

A geréncia e administracao da Sociedade, em todos 05.”

seus as € contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-
vamente, incumbem aos sdcios Rui Alberto Rocha Querido

_ © Ruth Agostinho Sebastido Querido, que ficam desde jg
nomeados gerentes, com dispensa de caucdo, bastando1
(uma) assinatura dos gerentes para obrigar validament,
sociedade. ea
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o delegar num dossécios oy mesm
0
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“tes podera! Os gerentes p }
Ie .

5508 estranha 4 sociedade parte dos seus Podere

em pe ara o efeito 0 respectivo Mandato

nea, conferin€oP tes obrigar a soci .erente soc
5 aos & ledade em

ranhos aos Negocios sociais da Socie

de favor, fianga, abonagdes oy actos

geré

9. Ficam yedado

actos. contratos est

dade, tais como letras

semelhantes. 84, >i
, ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral sera convocada por simples Cartas .

registadas, dirigidas aos socios com pelo menos30 (trinta)dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescrevaforma.

lidades especiais de .comunicagao. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social, a comunicagdo deverd ser

feita com temposuficiente para que possa comparecer.

ARTIGO8.°

Qslucros liquidos apurados, depois de deduzida a per.

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos socios na propor-

cao das suas quotas, e em igual propor¢ao serdo suportadas

as perdas se as houver. -

he ARTIGO 9°

A sociedade nao 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 mantiverindivisa.

ARTIGO 10.° ;
Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios € nos

demais casoslegais, todos os sécios serdio liquidatarios € a

liquidagao ¢ partilha realizar-se-4 como acordarem, Nafalta

de acordo, € se algum deles o pretender sera o activo social
| licitado em bloco com obrigacao do pagamento do passivo
€ adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer, em igual-

dade de condigdes.

ARTIGO 11.2"
A Sociedade teserva-se o direito de amortizar a quota de

Aualquer sécio, quandosobre ela recaia arresto penhora ou
Providéncia cautelar. ,

ARTIGO 12.°° .

es emergentes do presente contrato,

€5 © 2 propria abigs ou representantes, .

Ca de Luanda ociedade, fica. estipulado .o Foro

> COM expressa rentincia a qualque!

Para todas aS questd
quer entre ogs6cjOS SOCios, se
entre e]

Comar

outro,

ARTIGO 13°

ados em 3] de Dezembro de cada
vado até 31 de Marco do ano ime-

ai * balangos serag dNO, devendo a

diato, ®slar apro

ARTIGO 14°

crane as deliberacdes sociais, aS disp

Merc} *,de 13 de Fevereiro, que éa Lei das

als, € demais legislacao aplicavel.

(15-3352-L02)

_ No omisso te
Si¢des da Lei p
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it SERIE — N.° 64 — DE 6 DE ABRIL DE 2015

S.F.A.S. (SU), Limitada

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2. Secgdo
do Guiché Unico de Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticgo apre-

gentada sob 0 n.° 2, do livro-didrio de 2 de Marco do corrente
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Sandra Fernanda Arnaldo dos Santos,
-  solteira, maior, natural do Cazenga, Provincia de Luanda,

Municipio do Cazenga,residente habitualmente em Luanda,
Rua Camara dos Lobosn.° 17, Bairro Hoji-ya-Henda, cons-

tituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada

«S.F.A.S. (SU), Limitada», registada sob 0 n.° 966/15, que
se vai reger pelo disposto nos termos seguintes.

Esta conforme.

‘Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.3 Seccfo

do Guiché Unico de Empresa, em Luanda,2 de Marco de 2015. -

— Oajudante, ‘egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
S.R.A.S. (SU), LIMITADA.

ARTIGO 1.°

(Denominagao ¢ sede)

A sociedade adopta a denominagaio de «S.F.A.S. (SU),
Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, Rua

da Brigada, Zona 15, casa sem ntimero, Bairro do Rangel,

Distrito Urbano do Rangel, Municipio de Luanda, podendo
transferi-la livremente para qualquer outro local do territé-
rio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representacao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

(Duracao)

A sua duracdo é por tempoindeterminado, contando-se0.
_ Inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir

" do respectivo registo. ‘

ARTIGO 3.°

. (Objecto)

A sociedade tem como objecto social 0 comeércio geral a

Srosso ea retalho, prestacdo de servicos, consultoria, contabi-

lidade, auditoria, industria transformadora, construgio civil

€ obras publicas, fiscalizacdo de obras, serralharia, carpinta-

Tia, produgdio e venda de caixilharia de aluminio, promo¢ao

© Mediacao imobilidria, informatica, telecomunicacoes,
electricidade, agro-pecuaria, pescas, hotelaria, turismo,

agéncia de viagens, transportes aéreo, maritimo e terrestres,

'ransporte de passageiros ou.de mercadorias, camionagem,
'ransitérios, despachante, rent-a-car, oficina auto, venda de

material de escritdrio e escolar, saléo de cabeleireiro, modas
© confeccdes, botequim, centro médico, farmacia, material

© equipamentos hospitalares, perfumaria, ourivesaria, relo-

Joaria, agéncia de viagens,pastelaria, panificagao, geladaria,

“Ploracdo de parques de diversdes, realizagao de eventos

Culturais, recreativos e desportivos, exploragao mineira €

4847

florestal, exploracdo de bombas decombustiveis ou esta¢ao

de servico, comercializac4o de petrdleo e seus derivados,°

representacdes comerciais, ensino geral, infantario, importa-

¢ao e exportacado, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro

ramo do comércio ouindistria em quie os sécios acordem €

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

mil kwanzas), pertencente a sdcia-tnica Sandra Fernahda

Arnaldo dos Santos. :

ARTIGO 5°

(Cessao de quotas)
: u

A cessao da quota implica a saida do sdcio cedente ou a

transformacao da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Geréncia)

A geréncia e administracao da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbem 4 sécia-tinica, bastando a sua assinatura

para obrigar validamente a sociedade.

. Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,

tais comoletras de fever fianca, abonac¢Ges ou actos seme-

{hantes.

2. A sécia-tinica podera nomear pessoaestranha a socie-

dade para assumir as fungdes de gerencia.

ARTIGO 7.°

(Decisdes)

As decisdes da sécia-tnica de natureza igual as delibera- _

cdes da Assembleia Geral deverdo ser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas emlivro de actas.

ARTIGO8°

(Dissolucdo)

A sociedade nao se dissolveraé por morte ou impedi-
mento da sécia-linica, 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.

ARTIGO 9°
: (Liquidagao)

A liquidagao da sociedadefar-se-4 nos termosda Lei das

Sociedades Comerciais.

“ARTIGO 10°
(Balancos)

Os anossociais serao os civis e os balancgos serao dados
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de

Marco imediato.

ARTIGO I1.°

(Omisso)

No omisso regularao as deliberagGessociais, as disposi-

ces da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho, e ainda as disposicées da

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

(15-3353-L02)
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Licione Farmacia (SU), Limitada

Conservadora-Ad
junta,

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, 9 Seccib

da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,

do Guiché Unico da Empresa. :

Satisfazendo ao que me foi requerido em

sentada sob o n.° 16 do livro-diario de 2 de Margo

ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria. 7

Certifico que Candeia Maria Augusto Cardoso Agostin nO,

casada-com Vassili de Abreu Agostinho, sob o regime de

comunhio de adquiridos, natural do Kwanza-Sul, resl-

dente habitualmente em Luanda, Municipio de Luanda,

petigao apre-

do corrente

Bairro Prenda, Rua Avenida 21 de Janeiro, Prédio n.° 385, .

Apartamento 52, constituiu uma sociedade unipessoal por

quotas denominada, «Licione Farmacia (SU), . Limitadan,

-registada sob o n.° 989/15, que se vai reger pelo disposto no

documento em anexo.

Esta conforme. :

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 23 Seccao

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 2 de Marco de 2015.

— O ajudante,i/egivel. :

ESTATUTO DA SOCIEDADE

LICIONE FARMACIA(SU), LIMITADA

ARTIGO 1.°
(Denominacioe sede)

' Asociedade adopta a denominacao de «Licione Farmacia

(SU), Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,

Rua do Kanhanga,casa s/n.°, Bairro Benfica, Municipio de
Belas, podendotransferi-la livremente para qualquer outro
local do territ6rio nacional, bem como abrir filiais, sucur-
sais, agéncias ou outras formas de Tepresentac&o dentro e
fora do Pais.

ARTIGO 2.°

(Duragao)

A sua duracao é por tempo indeterminado, contando-se 0
inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir
do respectivoregisto.

ARTIGO 3.°

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a agro-pecudria.Pescas € aquicultura, industria de lacticinios, restauracao,
comercio geral, a grosso ea retalho, prestagdo de servicos,consultoria, auditoria, construcdo civil e obras piblicas,fiscalizac4o de obras, serratharia, carpintaria, producdo ‘
venda de caixilharia de aluminio,
imobiliaria, informatica, telecomunicacées,
hotelaria, turismo, agéncia de viagens, transportes aéreomaritimo e terrestre, transporte de Passageiros ou de mer.cadorias, camionagem,transitarios, despachante, rent-a-carexplora¢ao mineira,oficina auto, venda ‘de material de eseri.torio e escolar, saldo de cabeleireiro, modas € confeccée /
boutique, centro médico, farmacia, material

electricidade,

ee

Promo¢do e mediacao

€ equipamen-°

i es, P :5 hospitalares, Pel” a ae ’
to P pastelaria, panifica¢ao, geladaria, Exploraca

divers0es, realizacgao de eventos Culturajs
ortivos, exploragao mineira e flores.

tal, exploragao de bombas de eombustvers - ©stacdo de

cewvicgs comercializa¢ao de petroleoe seus derivados, repre.

sentacdes comerciais, ensino geral, infantario, Mportacag esemlag fo, podendo ainda dedicar-se a qualqueroutro ramo

de viagens,

de parques de

recreativos © desp

exporta ria $= .

do comércio ou industria em que a sOcia acorde eé sejg per-

mitido por lei. ‘

ARTIGO 4.°

(Capital) .

Q capital social € 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), pertencentea socia-tinica Candeia Maria Augusto

Cardoso Agostinho. . eee iS

‘ARTIGO 5.°

(Cessio de quotas)

A cessao da quota implica a saida do sdcio cedente ou a

transformagao da mesma em-sociedade pluripessoal..

_ ARTIGO 62
(Geréncia)

A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

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

_vamente, incumbem sécia-tinica, bastando a sua assinatura

para obrigar validamente a sociedade.
1. Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos

€ contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,

tais comoletras de favor, fianca, abonacdes ou actos seme-
Ihantes.

2. A socia-tinica podera nomear pessoa estranha a socie-
_dade para assumiras funcées de geréncia.

ARTIGO 72
' (Decisies)

; Asdeciséesda sécia-tnica de natureza igual as delibera-
goes da Assembleia Geral deverdo ser registadas em acta por
cle assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8°
(Dissoiuedo)

. A sociedade nao se. diss
mento da sécia-
Sobrevivo e he
interdita, de
enquanto a

linica, continuando-a sua existéncia com ©"deiros ou representantes da sdcia falecida OU
vendo estes nomear um que a todos representquota se mantiver indivisa.

ARTIGO 92
(Liquidagao)

A liquida 5 j .
$40 da sociedag ; dasi € far-se- LeiSociedades Comerciais. se-4 nos termos da

ARTIGO 10°
(Balangos)

olverd por morte ou impedi-

rf
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ee

ARTIGO I1,°
(Omisso)

No omisso regulardo as deliberagées sociais, as disposi-

, coes da Lein.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposicdes da

Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.
(15-3355-L02)

 

UNICA— Design, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Marco de 2015,

lavrada cominicio a folhas 23, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 251-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: — Maria Luisete Alves, solteira, maior, natu-

ral de Chitato, Provincia da Lunda Norte, residente em

Luanda, no Distrito do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua

Bula Matadi,.n.° 154, que outorga neste acto como manda-

taria da sociedade «R.S.A. Participacdes, Limitada», com

sede em Luanda,no Distrito Urbano da Samba, Urbanizacao

de Talatona, Condominio Akiese, Via AL {2, Casa n.° 2,

Apartado 1397;

Segundo: — José Carlos Rodrigues Alves, solteiro,

maior, natural do Sambizanga, Provincia de Luanda,resi-

dente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro

Maianga, Rua 28 de Maio, Casa n.° 15;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes. 7

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 2 de Marco de 2015. — O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADNE
UNICA — DESIGN, LIMITADA

CAPITULO |
Denominacao, Sede, Dura¢4o e Objecto

ARTIGO 1.°
. (Denominagao)

A sociedade adopta a forma de sociedade por quotas e a

denominacao «UNICA— Design, Limitada».

ARTIGO 2°,

(Sede)

|. A sociedade tem a sua sede na Estrada de Viana, Km 25;

Municipio de Viana, em Luanda. .
2. A geréncia pode, a todo o tempo e sem necessidade de

deliberacdo da Assembleia Geral, deslocar a sede social para

SUtro local dentro do territério angolano, bem como criar
hliais, sucursais, agéncias, delegagdes ou outras formas de

"presentacdo, onde mais convier aos negocios sociais,

t : . 4849

ARTIGO 3.°

(Duracao)

A sociedadeé constituida por tempo indeterminado,con-

tando o seu inicio, para todos os efeitos legais,a partir da

data da escritura publica de constituigado da sociedade.

ARTIGO 4°
; (Objecto social)

LA sociedade tem por objecto 0 comércio a grosso €

a retalho, comercializacao e fabrico de carpintarias de

construcao e mobilidrio, assim como a presta¢do de servi-

gos relacionados com os produtos e bens a comercializar,

podendoainda dedicar-se a qualquer ramo de comércio ou

industria em que os sdcios acordarem e seja permitido por

fei.

2. A sociedade pode, sem restrigdes, designadamente

‘sem necessidade de deliberagio da Assembleia Geral,

adquirir participagdes no capital social de outras socieda-

des ainda que com objecto diferente do seu, ou reguladas

por leis especiais, bem como participar em agrupamentos

complementares de empresas e em agrupamentos de inte-

resse econdmico e, bem assim, constituir ou participar em

quaisquer outras formas de associacéo temporéaria ou per-

manente entre sociedades e ou entidades de direito publico

ou'privado.

CAPITULO II
Capital Social

ARTIGO 58.°

(Capital social)

1. O capital social éde Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente subscrito e realizado em dinheiro, represen-

tado por 2 (duas) quotas assim distribuidas: uma quota com

o valor nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas),

correspondente a 90% (noventa por cento) do capital social,

pertencente a sdcia «R.S.A — Participagdes, Limitada» e

uma quota com o valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil

kwanzas), correspondente a 10% (dez por cento) do capital

social, pertencente ao sdcio José Carlos Rodrigues Alves.

2. Os sdcios gozam de preferéncia em qualquer aumento

do capital social, podendo qualquer dos sécioschamara si a

subscricao recusada por qualquer outro sdcio.

‘ARTIGO 6.°

(Cessio de quotas)

A cessao total ou parcial de quotas entre sdciose a tercei-

ros depende de consentimento da sociedade, reservando-se

a sociedade, no caso de cessio a terceiros, 0 direito de pre-

feréncia na cess&o, deferido aos sdcios se aquela dele nao

quiser fazer uso. ,

‘ ARTIGO 7.°
(Suprimentos)

1. Os sdcios poderao fazer prestagdes suplementares

de capital, suprimentos ou outras prestagdes acessorias,

nos termos e condigdes que vierem a ser estabelecidas pela

assembleia geral.
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2, Os suprimentos bem como as Pea

poderao ser remuneradas e/ou transform :

social e/ou ter outro destino conforme a: Op¢

socio no momento do contrato respectivo.

CAPITULO IH,

Representacao € Delibera

des acessorias

3 em capital

o-do proprio

anal goes
Geréncia,

ARTIGO 8.

(Geréncia, representagao ed

ua representa¢a

omearem em sede de

cliberagdes)

1. A geréncia da sociedade € a $

e passiva compete a quem 0S sdcios n TEdnd

Assembleia Geral constituinte, ordinaria.ou ex

que ficam dispensados de caucionar 0 exercicio do-cargo ¢

terdio, ou ndo, remunera¢ao conformefordeliberado.

2. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente

“ou de procurador que a sociedade venha a constituir para

0 efeito, no ambito dos poderes que thes forem conferidos.

3. E vedado aos gerentes e mandatarios obrigar a sociedade

em actos ou contratos estranhos ao objecto social, nomeada-

mentefiancas,aval,letras de favor ou outros titulos semelhantes.

4. As deliberacées de alteracao do pacto social, incluindo

do regimeinicial da geréncia e de vincula¢éo da sociedade,

podemsertratadas por maioria simples.

ARTIGO 9°
(Convocatéria)

As Assembleias Gerais, quando a lei nao prescreva

outras formalidades, serao convocadas com 15 (quinze) dias

de antecedéncia, mediante carta registada ou protocolada,

dirigida aos sécios com, pelo menos, 15 (quinze)dias de

antecedéncia. . ,

ARTIGO10.°

(Contas e reparticdo de lucros)

1. A sociedade reserva-seno direito de adquirir ou amor-
tizar quotas de qualquer dos sécios quando em qualquer
processo judicial ela seja objecto de penhora, arrolamento,
apreensaojudicial ou administrativa, ou por qualquer motivo ’

deva proceder-se judicialmente a sua arrematacao ou venda
pelo valor nominal respectivo.

2. Anualmente sera apresentado o balango devendo os
lucros liquidos apurados, depois de deduzida a
para 0 fundo dereserva legal, quando devida
outras percentagenspara fundosou reservas especiais, cridos em Assembleia Geral, Serio divididos pelos $6 7na propor¢ao das suas quotas e em igual proporcao ne0s
Suportadas as perdas se as houver, se Mitacte
estipulagéo em contrario, da Asse
por maioria qualificada de 75%
do capital social, quanto

a

politic
anuais-distribuiveis,

percentagem

© quaisauer

mbleia Geral, aprovada(setenta e cinco Por cento)a de distribuicdo dog lucros

ARTIGO 112
(Dissolugdo e liquidagag)

I. No caso de morte, interdicao oy inabiljquer dos sécios, ou no caso de extincao ‘i 5c)natureza de ente colectivo, a Sociedade na : =e com a
prosseguindo com os sobrevivos ou capares y “ssolvergou representantes legais do sécio escolher ne Perdeitsa-todos represente na sociedade, enquanto oun St, Um que

: Ola se man-

0 de qual

tiver indivisa.

Ao activa .

M prejuizo de eventyal
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Parti
pissolvida a sociedade por acordo dos sécigg

2." legais todos scrao liquidatarios e 4

deals cao pi a ela acordarem. ;

3. Na falta de acordo, € Se algum deles © pretender. Ser
do em globo coma obrigacgo ds

do passivo € adjudicando ao sacio que melhor

ue Idade de condi¢6es.

ARTIGO 12.°

(Foro)

ha

Paga.
Pret)

oferecer em 1gua

1. As questées emergentes do presente CONLKaLO social

entre 0S SOCIOS e/ou sociedade, aplica-se a lei angolana. :

2. Em caso de conflito emergente do presente contrat

de sociedade,fica estipulado o Foro da Comarcade Luanda

ressa a qualqueroutro.. r

_" ARTIGO 13°
" (Disposicaofinal ¢ transit6ria)

com renuincia &xp

Os sacios acordam desde ja na nomeacao de José Carlos

Rodrigues Alves para 0 exercicio das fungdes de geréncia

da sociedade, considerando-se os mesmos autorizadosa ini-

ciar, de imediato, a actividade prevista no 4mbito do objecto |

social da sociedade. ( 15-3356-L02)

 

_ €anga Pedro Comercial (SU), Limitada

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2." Sec¢ao

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peti¢ao apre-
sentada sob on.° 6, do livro-diario de 2 de Marco do corrente

ano,a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Canga Pedro, solteiro, maior, natural do

Cazenga, Provincia de Luanda, residente habitualmente em

Luanda, Municipio do Cazenga, Bairro Cazenga, Casa 1.” Iss,
Zona 18, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas _
denominada, «Canga Pedro Comercial (SU), Limitada,
registada sob 0 ,° 986/15, que se vai reger pelo disposto no
documento em anexo,

~ Esta conforme.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,2." sec
do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 2 de Margo de ”—O ajudante, ilegivel.

a0

[5.

 

ESTATUTO DA SOCIEDADE APEDRO COMERCIAL(SU), LIMITAD
ARTIGO 1°

(Denominacao ¢ sede)

CANGA

A Soci +5 ro

Comersu Adopta a denominagao de «Canga a
’ Li i! . prov

de Luanda, Avenid Mitada», com sede social na paitt®

4 dos Com Patricio,Cazenga, casa s/n0 andos, Rua do do rans"

feti-[g livtemens ’ Municipio do Cazenga, poden itor?

. Le
- €

Macional, hem Para qualquer outro local 40
» Dem2 CO ‘ .. . A

utras formas de M0 abrir filiais, sucursais, 48°"

"epresentactio dentro e fora do Pals:

cias
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ARTIGO 2° | :

(Duragiio)

Asua dura¢ao é por tempo indeterminado, contando-se o-

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

do respectivo registo.

ARTIGO 3.2
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social agro-pecuaria,

pescas € aquicultura, industria de lacticinios, restauracao,

comércio geral, a grosso e a retalho, prestagao de servicos,

consultoria, auditoria, construgao civil e obras publicas,

fiscalizacio de obras, serralharia, carpintaria, producdo e

venda de caixilharia de aluminio, promocao e mediacfo

imobiliaria, informatica, telecomunicacées, electricidade,

hotelaria, turismo, agéncia de viagens, transportes aéreo,.

maritimo e terrestres, transporte de passageiros ou de mer-

cadorias, camionagem, transitarios, despachante, rent-a-car,

exploragao mineira, oficina auto, venda de material de escri-

torio e escolar, saléo de cabeleireiro, modas e confeccées,

botequim, centro médico, farmacia, material e equipamen-

tos hospitalar, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agéncia

de viagens, pastelaria, panificac¢ao, geladaria, exploracao

de parques de diversdes, realizagaéo de. eventos culturais,

recreativos e desportivos, exploragio mineira e flores-

tal, exploracao de bombas de combustiveis ou esta¢ao de

servico, comercializagao de petréleo e seus derivados, repre-

sentacdes comerciais, ensino geral, infantario, importa¢ao e

exporlacao, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo

do comércio ouindustria em que o sécio-linico 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 mil

- kwanzas) pertencente ao sécio-tinico Canga Pedro.

ARTIGO5.°

(Cessio de quotas)

A cess4o da quota implica a saida do sdécio cedente ou a.

- transformagao da mesma em sociedadepluripessoal.

ARTIGO.6.°

(Geréncia)

A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

Seus actos€ contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-

mente, incumbemao sécio-tinico, bastando a sua assinatura

Para-obrigar validamente a sociedade.

-1.Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e Contratos estranhos aos negdcios sociais da sociedade,
lais comoletras de favor, fianca, abona¢Ges ou actos seme-

thantes,

2.0 sdcio-tnico poderé nomear pessoa estranha a socie-

dade para assumiras funcdes de geréncia. .
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ARTIGO 7.°

(Decisies)

Asdecis6es do sécio-tinico de natureza igual as delibera-

gées 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 0

sobrevivo e‘herdeiros ou representantes dosécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa. ~

ARTIGO 9°
(Liquidacio)

.A liquidacao da sociedadefar-se-4 nos termos da Lei das

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10°
(Balancos)

Os anos sociais serdo 0s civis e os balanc¢os serao dados

em 3! de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3! de -

Marco imediato.

ARTIGO I1..°

(Omisso)

No omisso regularao as deliberacGes sociais, as disposi-

goes da Lei n.° 19/12, de 11 de Junhoe ainda as disposi¢Ges da-

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

(15-3357-L02)

 

ALV Luz, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 1 do Livro de -Notas para

Escrituras Diversas n.° 251-A, do Cartério Notarial do

Guiché Unico da Empresa, acargo do Notario, Licio Alberto

Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Alcides Vieira Cubi Maniangana, casado

com Angela Manuel Vicente Maniangana, sob o regime

de comunhdo de adquiridos, natural da Chibia, Provincia

da Huila, residente habitualmente em Luanda, no Distrito

Urbano da Samba, Bairro Samba, Rua Sao José, Casa n.° 4;

Segundo: — Claudett Luzia Vicente, solteira, maior,

‘natural da Maianga, Provincia de Luanda, onde reside habi-

tualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Catambor,

Avenida Revolucao de Outubro, casa s/n.°;

Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dosartigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 2 de Marco de 2015. —O ajudante,i/egivel.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE

.  ALV LUZ, LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominacao social de «ALV

Luz, Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,

Municipio Belas, Bairro do Sossego, a | Km da Via

Expressa, Bairro, Distrito Urbano, Municipio de Belas,

podendo transferi-la livremente para qualquer outrolocaldo

territorio nacional, bem como abrir filiais, sucursals, agel

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

ARTIGO 2°

A sua duragao€ por tempo indeterminado, co

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir

da data da celebracdo da presente escritura.

A ARTIGO 3.°

A sociedade tem comoobjecto social a presta¢ao de ser-

vicos, comércio geral, a grosso € a retalho, empreitadas de

construcdo civil e obras publicas, promocao e mediacao

imobiliaria, venda de equipamentos dos servicos de segu-

ranca privada, presta¢do de servi¢os de seguran¢a privada,

infantario, creches, importacdo e comercializagao de medi-

camentos, produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais

diversos, fabrico e distribuicéo de medicamentos, equipa-

mentos e produtos hospitalares, manutencao e assisténcia

a equipamentos diversos, educacao, ensino geral, escola de

ntando-se 0

linguas, desporto e cultura, escola de condugdo, informatica, -

telecomunicacées, hotelaria e turismo, restauracdo, casino,

industria pesadae ligeira, pescas, agro-pecuaria, industria de

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

-car, compra e venda de viaturas novas e usadas,transporte

de passageiros, transporte de mercadorias,oficina auto,ofi-

cina defrio, fiscalizagao de obras publicas, venda de material

- de escritorio e escolar, venda e instalacdo dematerial indus-

trial, venda e assisténcia a viaturas, comercializacio de
material de construcao, comercializacao de lubrificantes,

sao de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercializacao -
de gas de cozinha, petrdleo iluminante, pecas sobressalen-
tes, artigos de toucador e higiene, ourivesaria, relojoaria,
agéncia de viagens, farmacia, centro médico, clinica geral
geladaria, exploracéo de parques de diversdo, exploracio
mineira, explorac4o florestal, exploracéo de bombas de
combustiveis, estagdo de servico, representacdes comer-
ciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, importacdo e
exportacao, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo
do comércio ou industria em que os sécios acordem € seja:
permitido porlei.

ARTIGO 42
O capital social é€ de Kz: 100.000,00 (cem mil kw

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido
representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nomi ;
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma 7
tencentes aos sdcios Alcides Vieira Cubi Maniang
Claudett Luzia Vicente, respectivamente.

> per-

ana e

DIARIO DA REPUBLic
A

ARTIGO 5.°

as a estranhos fica dependente do gg,a qual € semprereservadog direityossdcios se a sociedade dele Nao

A cessao de quot

mento da sociedade,
sentir :

rencia, deferido ade prefe

quiser fazer USO.
ARTIGO 6.°

e administracao da sociedade, em todos og
A seréncia

. e€ uf e fora dele activ

seus actos e contr

incumbem 40S socios, Alcides Vieira Cub;
sivamente,
Maniangana € Claudett Luzia Vicente, que ficam desde ja

nomeados gerentes, com dispensa de.cau¢do, sendo neces-

sarias as 2 (duas) assinaturas. dos gerentes para obrigar

validamente a sociedade.
|

1. O gerente podera delegar num dos s6cios Ou mesmo

a estranha 4 sociedade parte dos seus poderesde

rindo para 0 efeito, 0 respectivo mandato.
em pesso

geréncia, confe

9. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,

tais comeletras de favor, fianca, abonagdes ou actos seme-

lhantes. .

_ ARTIGO 7°

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos 30 (trinta)

dias de antecedéncia, isto quando a lei nao prescreva forma-

. lidades especiais de comunicagao. Se qualquer dos sécios a

estiver ausente da sedesocial, a comunicacdo devera ser

feita com temposuficiente para que possa comparecer.

" ARTIGO 82
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a pe

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

-Assembleia Geral, serdo divididos pelos sécios na propor
¢40 das suas quotas, e em igual proporcdo serao suportadas

. as perdas se as houver.

ARTIGO92
an ssolverd por morte ou impedimento
a . ; ;

qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0
sobreviv : :“a 0i herdeiros ou representantes do socio falecido 0U

0.» devendo estes nomear um que a todos represent,

A sociedade nao se di

enquanto a quota se mantiver indivisa

Dissolvida a soci ie a . S
démais casos legais dee per acordo dos Socios ©

liquidacao ¢ partilha . “ 0S Sdcios serao liquidatar!os €

de acordo, e se alo ealizar-se-4 como acordarem. Na fa

licitado ca bloceon, deles © pretender, sera o activo socl4

€ adjudicado ao sbcig Obrigacao’do pagamento do ae

dade de condicdes, que melhor prego oferecer, em igual

ARTIGO 11°

S¢ 0 direito de amortizar a quota ue
Sobre ela recaia arresto, penhora OU

A Sociedade Teserva-qualquer SAcio, quandoProvidéncig Cautelar
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sae
:

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 renincia a qualquer

outro.
:

ARTIGO 13.°

Os balangos seréo dados em 31 de Dezembro de cada

ano, devendo estar aprovados até 31 de Marco do ano ime-

diato.

— ARTIGO 142

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, € demais legislacdo aplicavel.

: (15-3358-L02)

 

FABIWIL— Comércio e Prestacao

de Servicos, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Fevereiro de 2015,

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

turas diversas n.° 251-A, do Cartério Notarial do Guiché

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

da Costa, Licenctado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Yurt Manuel Guedes,

natural da Ingombota, Provincia de Luanda, onde reside

habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro

Ingombota, Rua Major Kanhangulo, Prédio n.° 131, 2.° andar,

Apartamento 18; , .

Segundo: — Madalena Teresa Makenengo, solteira,

maior, natural de Cabinda, Provincia de Cabinda, residente

« habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga,

Bairro Prenda, Casa n.° 37;

solteiro, maior,

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos >

termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 2 de Marco de 2015, — O ajudante, é/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE| ;
FABIWIL— COMERCIO E PRESTACAO

DE SERVICOS, LIMITADA

ARTIGO 1.°

(Denominagieo ¢ sede)

A sociedade adopta a denominacao de «FABIWIL —

Comércio ¢ Prestacto de Servicos, Limitada», com sede

Social na Provincia de Luanda, Distrito Urbano da Maianga,
Bairro Prenda, Rua da Samba, Casa n.° 438, podendo trans-
feri-la livremente para qualquer outro Jocal do territério

"acional, bem como abrir filiais, sucursais, agéncias ou

Sutras formas de representacao dentro e fora do Pais.
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ARTIGO 2°
(Duracio)

-. Asua duracao € por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir

da data da celebracdodaescritura.

ARTIGO 3.°

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral,

a grosso e a retalho, consultoria, auditoria, prestacdo de ser-

vicos, industria, hotelaria e turismo, restauragdo, pescas,

agro-pecuaria, informatica, telecomunicagées,. constru¢ao

civil e obras publicas, fiscalizagao, de obras, saneamento

basico, modas e confeccdes, transportes maritimo, aéreo

e terrestre de passageiros ou de mercadorias, transitarios,

oficina auto, saldo de cabeleireiro, botequim, -assistén-

cia técnica, comercializacao de petrdleo e lubrificantes,

_exploragao de bombas de combustiveis, depdsito e distri-

buicdo ‘de medicamentos, farmacia, centro médico, clinica

geral, perfumaria, agéncia de viagens, promogdo e media-

¢ao imobilidria, relagdes publicas, pastelaria e panificagao,

_ exploraco de parques de diversées, realizagao de espectacu-

los culturais, recreativos e desportivos, exploracao mineira

e florestal estacdo de‘ servigos, representacdes comerciais,

serralharia, carpintaria, venda de aluminio e sua utilizagado,

cultura, educagdo e ensino geral, seguranca de benspatri-

moniais, importagdo e exporta¢do, podendoainda dedicar-se

a qualquer outro ramo do comércio ou industria em que os

sOcios 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 2 (duas) quotas, sendo uma no valor nominal de

Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente ao sécio

Yuri Manuel Guedes e outra quota no valor nominal de

Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas), pertencente a sdécia

Madalena Teresa Makenengo, respectivamente.

ARTIGO 5°
(Cessao de quotas)

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado.o direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazeruso.

ARTIGO 6°
(Geréncia)

1. A geréncia e representa¢ado da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbemao sdcio Yuri Manuel Guedes, quefica

desde ja nomeado gerente, com dispensa de caucdo, bas-

tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,

- tais comoletras de favor, fianca, abonacgées ouactos seme-

lhantes.

 



  

has

ido
4 essoas estran

3. O gerente podera delegar mesmo a P

a sociedade parte dos seus pode

para 0 efeito 0 respectivo mandalo.

ARTIGO 7.°

(Assembleia) ~

res de geréncia, conterit

Gerais serao convocadas por simples

As Assembleias
.

nos 30
irigidas aos Socios com pelo me

cartas registadas, d
prescreva

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

Se qualquer dos
formalidades especiais de comunicacao.

o devera
sécios estiver ausente da sede social, a comunicaca

ser feita com tempo suficiente para que possa comp

ARTIGO 8.°

(Divisao dos tucros)

arecer.

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serdo divididos pelos sdcios na propor-

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

_ as perdas se as houver. -

ARTIGO 9°
(Dissolucao)

A sociedadenao se dissolverd por morte ou impedimento-

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGOI0® |
(Liquidacdo)

Dissolvida a sociedade ‘por acordo dos sécios. e nos

demais casoslegais, todos 0s sécios serao liquidatarios e a

liquidagao e partilha realizar-se-4 como acordarem. Nafalta

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

licitado em bloco com obriga¢ao do pagamento do passivo. .
e adjudicado ao sdcio-que melhor preco oferecer, em igual-

dade de condicées.

ARTIGO 11°
(Preferéncia na amortizacio)

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizara quota de
qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou
providéncia cautelar.

ARTIGO 12°

(Foro competente)

Para todas as questées emergentes do presente con

quer entre os sécios, seus herdeiros ou representantes
entre eles e a propria sociedade,fica estipulado o Fe

r

Comarca de Luanda, com expressa renincia a
outro.

trato,
quer

0 da

qualquer

ARTIGO 13°
(Balancos)

Os anossociais sero oscivis e os balan

em 3! de Dezembro de cada ano, devend

Marco imediato.

0S sero dadB64

ncerrar a 3] de

sicdes da Lei n.

Sociedades
Come

lavrad

turas diversas 1.

- Unico da Empresa, a ca : 1

da Costa, Licenciado emDireito, foi constituida entre:

natural da Maianga, Provincia de Luanda, ondereside habi-

tualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Maianga,

casa:s/n.°, Zona 6;

solteira, maior, natural da Maianga, Provincia de Luanda,

onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga,

Bairro Militar, Bloco 31,.2.° andar, Apartamento Direito,

Zona6;

DIARIO DA REPUBLic.
A

ARTIGO 14°
(Omisso)

No omisso regulardo as deliberagoes sociais, as disp

o 1/04, de 13 de Fevereiro que é q Lei y -
] ereir¢ | "

rciais, e demals legislagao aplicdvel. S

2 a. (15-3359.L99)

 ——__

9$-Steel Solutions, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2015,

a com inicio a folhas 97, do livro de notas para escri.

° 250-A, do Cartorio Notarial do: Guiche

rgo do Notario, Lucio Alberto Pires

_ Alfredo Simao da Silva, solteiro, maior
Primeiro:

Segunda: — Hélia da Concei¢ao Sebastiao D»Oliveira,  
Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme.
-

Cart6rio “ Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 27 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegivel.

‘

PACTO SOCIAL DA

28-STEEL SOLUTIONS, LIMITADA

1

- A sociedade adopta a denominagao de «2S-Steel Solutions,

Limitada», tem a sua sede na Provincia de Luanda,

na Centralidade do Kilamba, Edificio D 21, 9-° andar,

, Apartamento n° 94, Rua da Via Expressa, Municipio :
Belas, podendo mud4-
ls, la para qualquer outro local do territo-
"0 nacional, mediante

A sociedade d “eliberagao 7 @scemblel- is €
demais aetna era criar e encerrarfiliais, sucursé a

cial emterritgy Ou outra forma de representa¢do con .

"0 nacional ou estrangeiro, por deliberag4° 7
Assemblejmbleia Geral dentro doslimites da legislagdo em vigor

2°
1. A soci °

A’ S80Cleda . ;

Actividade de tem por objecto social principal:
cimento ¢ ie Prospeccao geologica, pesquisa, Fe¢ :

ACtividade mj ‘Fardo mineira, lapidacdo, industrias a“
"neira, construgo civil e mecanica, Fab”

© comercial;aliz “ag ©
Montagem leon de materiais de constru¢ao, fabrico
tage Struturas : icos
industrj 5 rvigNdustria Petrolifar Metalicas, prestacéo de S¢ 4

dls

Comércig geral (

onhe-

:
: r

van /ou extractiva e a industria em B°
n .

.

“Portes, iMportacdo e exporta¢ae-
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2. Além das actividades principais, a sociedade desen-

yolvera 0 comércio geral, a grosso € a retalho, importacdo e

exportagao, pesca, agricultura, pecuaria, turismo, industria

diversa e, quaisquer actividadesafins permitidas por lei.

3.°

A sociedade durara por tempoindeterminado, contando-

-se para todos os efeitos legais o seuinicio, a partir da data

’ da presente escritura. :

bef 4°

|. O capital social € de Kz: 100.000,00 (cem mi! kwan-

zas), integralmente dividido e representado por 2 (duas)-

quotas, sendo uma no valor nominal de Kz: 90.000,00

(noventa mil kwanzas), pertencente ao sécio Alfredo Simao

da Silva e outra no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil

kwanzas), pertencente a sdcia Hélia da Conceicao Sebastiao

Doliveira. ‘

2. O capital social encontra-se integralmente realizado

em dinheiro e podera ser aumentado por deliberacdo da

Assembleia Geral e 0 aumento sera dividido na proporcao

‘das quotas de cada socio ou na forma comoseviera acordar,

5.°

A divisdo e a cessfo de quotas a estranhos dependem do

consentimento da sociedade.

, 6°

Nao seraio exigiveis prestacdes suplementares de capital,

mas Os sécios poderao fazer a sociedade os suprimentos de

que ela carecer, com ou sem juroslegais.

77°

|. Fica desde j4 nomeadopara exercer a administra¢do e
geréncia o sdcio Alfredo Simao daSilva. i,

2. A administrac&o e geréncia poderao constituir procu-
tadores a quem delegue todo ou parte dos seus poderes.

_3.A sociedade em juizo e fora dele, fica legalmente obri-

Bada pela assinatura do gerente ou do procuradorpara oefeito.
4. E expressamente proibido a administragao e geréncia °

por si ou mediante procurador, obrigar a sociedade em actos

OU operacées estranhas aos negécios sociais € no interesse
: i ~ . .

alheio, nomeadamente fiancas, abonagéese similares.

8.°

A administracao e geréncia terdio os mais amplos pode- "

res para gerir osnegocios da sociedade e a sua actividade de

8estao corrente, fazendo executaras decisdes da Assembleia,

Perante a ‘qual é responsavel e devera no exercicio das suas
fungdes, cumprir as leis vigentes na Republica de Angola.

9 °

A Assembleia Geral, composta pelos sécios ou seus
"epresentantes, tem-os poderes definidos neste estatuto, na

1 as suas deliberacdes sao obrigatérias, quando regular-
m : ns“nte tomada mesmo para os sécios ausentes.

4855

10.°

1. A Assembleia Geral reunir-se-4 ordinariamente no
primeiro trimestre de cada ano, depois de findo o exerci-

cio anterior e extraordinariamente sempre que a geréncia 0

entender comonecessério ou ainda a pedido de qualquer um

dos sécios, cuja convocac&o devera ser escrita com antece-

déncia minima de 15 (quinze) dias.
2. Quando a Assembleia Geral tiver sido regularmente

convocada e nao funcionar por falta de suficiente repre-

senta¢do e capital, os interessados deverfo ser novamente

convocados para uma outra reunido que se efectuara dentro

de trinta dias, mas nao menos de 30 (trinta) dias, conside-

rando como validas as deliberagdes tomadas na segunda

reuniao, qualquer que seja o ntiimero de sécios e 0 capital

social representado.

3. Cada sdcio dispora de numero de votos correspondente.

a sua quota e as deliberagSes serao tomadas por maioria sim-

ples de votos, excepto no caso em que a lei ou o presente

estatuto disponham o contrdario.
.4. As actas das diferentes sessées da Assembleia Geral

serdo lavradas em livro proprio, salvo quandoa lei exigir

que seja em instrumento fora deste.

11.°

E dispensada a reunido da Assembleia Geral, quando os

sdcios concordarem porescrito na deliberacao. ,

12.°.

A Assembleia Geral € 0 6rgao maximo da sociedade, a

qual compete decidir entre outras quest6es para que tenha

sido convocada, sobre relatério e contas do exercicio,

balanco anual e relatério do Conselho Fiscal para o efeito

nomeado. :

Nomeagao da Administracéo e Geréncia. ‘

13.°

A sociedade nao se dissolvera pelo falecimento ou

interdicio de qualquer dos sdcios, continuando com os

sobrevivos ou capazes e com os herdeiros ou representantes

do sécio falecido ou interdito que nomearao um que a todos

represente enquanto a quota estiver indivisa.

14.°

Oslucros liquidos apurados, depois de deduzido 5% (cinco

por cento) para o fundo de reserva legal e quaisquer outras

percentagens para fundos especiais criados em Assembleia

Geral, serao repartidos entre os sécios na proporcao de suas

quotas, desde que assim seja deliberado por maioria simples

dos votos correspondentes no capital social, sendo as perdas,

se as houver, suportadas em igual proporgao.

15.°

No omisso regularao as deliberacdes tomadas em for-

mas legais, as disposi¢6es da lei das sociedades por quotas e

demais legislacoaplicavel.

(15-3361-L02)



 

  
_ Quimbonge Grupo, Limitada

ritura de 26 de Fevereiro

livro de notaspara ©°* ©

0 Cartério Notarial do Guiche

0 Notario, Lucio Alberto Pires

tituida entre:

or, natural de

de 2015,
escri-Certifico que, por esc

lavrada com inicio a folhas 82, do

turas diversas n.° 250-A, d

Unico da Empresa, a cargo d

da Costa, Licenciado em Direito, foi cons

Primeiro; — Joao Abreu, solteiro, mal |!

Calandula, Provincia de Malanje, residente em Luanda, no

Distrito Urbano da Samba, Bairro Militar, casa sin. ‘

Segundo: — Joao Pedro Kondua Abreu, menor, rer

dente em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Baar

Militar, casa s/n.°;

Terceiro: — Nayuca Carina Papai Abreu, menor, '

dente em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, Bairro

‘Militar, casa s/n.°;

resi-

Quarto: — Adilson Raimundo Abreu, solteiro, malor,.

natural do Cuango, Provincia da Lunda-Norle, residente

em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito

Soares, Avenida Hoji-ya-Henda, Blocon.° 19, 3.° andar,

Apartamento A;

Quinto: — Joao Alexandre Abreu, solteiro, maior,

natural do Cuango, Provincia da Lunda-Norte, residente

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

Soares, Avenida Hoji-ya-Henda, Bloco n.° 19, 3.° andar, ©

Apartamento A;

Sexto: — Pedro da Costa Abreu, solteiro, maior, natu-

ral do Rangel, Provincia de Luanda, residente em Luanda,

no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Prenda, Rua dos

Militares, casa s/n.°; ;

Sétimo: — Rogel Raimundo da Juliana Abreu, solteiro,
maior, natural do Cuango, Provincia da Lunda-Norte; resi-
dente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do
Kilamba Kiaxi, Bairro Talatona,rua e casa s/n.°:

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos
termos constantes dosartigos seguintes.

Esta conforme. ,
Cartério Notarial do GuichéUnico da Empresa, em

Luanda, 26 de Fevereiro de 2015.—O ajudante ilegivel

 

___ ESTATUTOS DA SOCIEDADE
QUIMBONGE GRUPO, LIMITADA

ARTIGO }.°
A sociedade adoptaa denominacao social

Grupo,Limitada», com sede social na Proyj
rua s/n.°, casa s/n.°, Bairro Talatona, Mun
podendotransferi-la livremente para qualqu
lereitorio nacional, bem como abrir filiais
cias Ou Outras formas de representacio dent

de «Quimbonge

neia de Luanda

Icipio de Belas
’

SUCUTSais, agén.

10 © fora do Pai
~ ARTIGO 22 Pais,

A sua duracao € por tempo indetermj
inicio da sua actividade,para todos ose

da data da celebracao daescritura,

nado, Contando-se gfeitos legais, a Partir

- comercializaga

‘DIARIO DA REPUB|

 

: ICA

ARTIGO 3.° .

A sociedade tem comoobjecto social 4 Prestacdo de “.

vicos, consultoria, forma¢ae profissional, comércig Bera .

ss0 6 a retalhio, gerralharia, caixilharia de aluMinigg i

gros .«a jndustria, pesca, hotelari ae-pecuaria

,

industria, pesca, hotelaria ety.
cultura, agro-pecne’'™ > utising

informatica, telecomunicagoes, publicidade, COnstrucao civil

» obras piblicas, consultoria, exploracao meta efloresyo de telefones e seus acessorios, transpog
amionagem, agente despachante e transitarj

compra e venda de Viaturas, no

al,
Tte

0s,
Vas

maritimo, © :

cabotagem, rent-a-car,

‘ou usadas € seus acessorios, aluguer de viaturas, Com oy

sem condutor, venda e reparagao de veieulos automéveis

concessionaria de material e pe¢as separadas de transporte

fabricago de blocos ¢ vigotas, medicamentos, material

cirtirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicose farma.

céuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plastificacao

de documentos, venda de material de escritdrio e escolar,

decoragses, serigrafia, impressOes, salao de cabeleireiro,

boutique, agéncia de viagens, promo¢ao e mediacao imo-

bilidria, perfumaria, relagdes publicas, pastelaria, padaria,

geladaria, panificagao, representacdes comerciais e indus-

triais, venda de gas de cozinha, desporto e recreagao, video

clube, discoteca, meios industriais, realizac¢Oes de activida-

des culturais e desportivas, manuten¢ao de espa¢os verdes,

seguranga de’ bens patrimoniais, colégio, creche, educagao e

cultura, escola de conduc4o, ensino, importagdo e exporta-

¢40, 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 sOcios acor-

dem e seja permitidoporlei.

¢ ARTIGO 4°

0 capital social é de Kz: 1.000.000,00 (um milhaode

kwanzas) integralmente realizado em dinheiro, dividido ¢

representado por 7 (sete) quotas, sendo | (uma) quota n°
valor nominal de Kz: 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil

kwanzas), pertencente ao s6cio, Joao Abreu e outra quota n°
valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) perte™
cente a sécia Nayuca Carina Papai Abreu, e 5 (cinco) quota

guals, no valor de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil Kwanzas)

ia uma, pertencente aos sécios Pedro da Costa Abreu
"son Raimundo Abreu, Jofo Alexandre Abreu, Roge!

Raj . .
mundo da Juliana Abrey Joao Pedro Kondua Abreu res

Pectivamente, ,

eessho de, ARTIGOS* :.

mens “ quotas a estranhos fica dependente nen
prefers, 1 ecledade, a qual é sempre reservado © direde preferénc; j

crencia d . nao
: eft nos . ele

quiserfazer mas frido aos sécios se a sociedade d

A

ARTIGO 6° 5 0s
*¢ administragdo da sociedade, &™ ton’ssi
Ntrat . uae Pe

Ss, em juizo e fora dele, activa © P ib
mbe . 1

we a j ese© Scio Joao Abreu, que fica ©" og

A Beréng;
Seus actos @ co

NOmeadg
Saat Crente. com a: do

“Ssinatura, para «| ©m dispensa de cauco, bastand
Obrj .
"ar validamente a sociedade-
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2. O gerente.podera delegar num dos sécios ou mesmo

m pessoa estranha a sociedade _parte dos seus poderes de

were conferindo para 0 efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar.a sociedade em’actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,

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

{hantes..
ARTIGO 7.°

AS Assembleias Gerais serio convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos 30

(trinta) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva-

formalidades especiais de comunicagao. Se qualquer dos

sdcios estiver ausente da sede social, a comunicacado 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, sero divididos pelos sécios na propor-

cao dassuas quotas, e em igual propor¢ao serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A’sociedade naose dissolverapor morte ou impedimento

de qualquer dos sécios; continuando a sua existéncia com o.

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdciofalecido 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 sécios serao liquidatarios e a

liquidacdo e partilha verificar-se-4 como acordarem. Nafalta

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

licitado em globo com obrigacdo do pagamento do passivo

€ adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em igual-

dade de condicées.

ARTIGO 11° ,

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

qualquersdcio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

Providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questdes 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 renuncia a qualquer

Outro, ,

ARTIGO 13.°

Os anos sociais seraio os’civis e os balangos serao dados

&m 31 de Dezembro de cada ano, devendoencerrar a 31 de

Marco imediato. .

ARTIGO 14.°

No omisso regularao as deliberacées sociais, as dispo-

Sigdes da Lei n° 1/04, de 13 de Fevereiro, que € a-Lei das
Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

(5:-3362-L02)

4857

Elon Deus de Alon,S. A.

Certifico que, por escritura de’'27 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 96, do livro de notas paraescritu-

ras diversas n.° 391 do Cart6rio Notarial do Guiché Unico de

Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da Costa,

Cujo texto integral fica depositado nesta Conservatéria nos

termosdos n.* 3, 4 e 5 do Artigo 169.° da Lei n.° 1/97, foi

constituida .uma sociedade anénima denominada, «Elon

Deus de Alon, S. A.» com sede em Luanda, Municipio de

Belas, Bairro Talatona, Rua Via S 1, que tem por objecto

e capital social o estipulado nos artigos 3.° e 4.° do seu

estatuto, que esta sociedade se vai reger pelo documento

complementar elaborado nos termosdo artigo 8.° do Codigo

do Notariado, que fica a fazer parte integrante desta escri-

tura e cujo contetido é perfeitamente conhecido de todos os

outorgantes.

Esta conforme. : .
Cartério Notarial do Guiché Unico de Empresa, em

Luanda, 2 de Margo de 2015. — O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

ELON DEUSDE ALON,S.A.

CAPITULO I

Da Firma, Tipo, Sede, Duracdo e Objecto Social

ARTIGO 1°
(Natureza juridica, denominacdo e duracao)

A sociedade adopta 0 tipo de sociedade anénima com a

denominacao de «Elon Deus de Alon, S. A». ;

A sociedade durara ‘por tempo indeterminado, e tom

inicio para todos os efeitos legais a partir da celebracao da

escritura pitblica. .

ARTIGO 2°
(Sede social)

1. Asociedade tem a sede em Luanda, no Bairro Talatona,

Municipio de Belas, Rua ViaS lb. _

2. O Conselho de Administracdo podera deliberar sobre

a transferéncia ou deslocacao da sedesocial dentro do Pais,

estabelecer delegagoes,filiais, sucursais, agéncias ou outras

formas de representagdo no interior e exterior do Pais, nos
termosdalegislacdo vigente. _

ARTIGO 3.°

(Objecto)

1. A sociedade tem por objecto social a prestacéo de

' servigos, engenharia e constru¢ao, consultoria, formacao
profissional, comércio geral, a grosso e a retalho, serra-

Iharia, caixilharta de aluminios, avicultura, agro-pecuaria,

industria, pesca, hotelaria e turismo, informatica, teleco-

municag6es, publicidade, construcao civil e obras piiblicas,

consultoria, exploragdo mineira e florestal, comercializa-

gio de telefones e seus acessorios, transporte maritimo,
camionagem, agente despachantee transitarios, cabotagem,
rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e



se
seus acessdrios, aluguerde vialuras, com ou sem Sire

venda e reparacdo de veiculos automévels, concess a

de material e pecas separadas de transporte, fabricar ae

blocos e vigotas, medicamentos, material cirlirgico, a

vel e hospitalar, produtos quimicos € farmaceuticos, Cc

médico, clinica, perfumaria, plastificagao de documentos,

venda de material de escritdrio € eScO

grafia, impress6es, salao de cabeleireiro, boutique,

de viagens, promocao e mediacao imobiliria, perfumaria,

relagdes publicas, pastelaria, padaria, geladaria, panifica-

cdo, representagoes comerciais e industrials, venda de gas

de cozinha, desporto e recreacao, video clube, discoteca,

meios industriais, realizagdes de actividades culturais e des-

portivas, manutengao de espa¢os verdes, ‘seguranca de bens

patrimoniais, colégio, creche, educacdo e cultura, escola de

conducdo, ensino, importagao exportagao, saneamento

agéncia

basico, fabricacdo e venda de gelo, cyber café, electricidade, -

exploracdo de bombas de combustiveis, aquicultura, trans-

porte de carga a granel, podendo ainda dedicar-sea qualquer

outro ramo do Comercio ou Industria em que os sécios acor-

dem e seja permitido porlei.

2. A sociedade pode participar em agrupamentos com-

plementares de empresas e, bem assim, adquirir origindria

ou subsequentemente, acgdes ou quotas em sociedade de

responsabilidade limitada, que seja 0 objecto destas. .

CAPITULO I]
Capital Social, Accdes e Obrigacdes

ARTIGO 4°

(Capital social e constituic#o)

I. O capital social, integralmente subscrito e realizado é
de Kz: 2.000.000,00 (dois milhdes de kwanzas) dividido em
2.000,00 (duas mil) accdes com o valor nominal de
Kz: 1.000,00 (mil kwanzas) cada uma. Soe

2. O capital social podera ser elevado uma ou mais
_ vezes, por deliberacdo da Assembleia Geral, obtido 0 pare-

cer favoravel do ConselhoFiscal, fixando aquele nos termos
legais, as condigdes de subscricao, as categoriasde acgdes

. . L ~ . ow
:€ 0s direitos de preferéncia na subscric¢Zio das novas acgoes. -

ARTIGO 5°
fAumentodocapital social)

lL. Os aumentos de capital social que de futuro se tome
necessarios a equilibrada expansdo e gestao das actividades
da sociedade serdo deliberados em Assembleia Geral,

2. Sempre que os aumentos de Capital sejam realizados
porentradas em dinheiro,os accionistas tero direito de pre-
feréncia na subscrigZo de novas accées, na proporcioda
que a0 tempo possuirem, salvo se a Assembleia Geral pelamaloria-exigida no n.° 4 do artigo 15.° do presente estatuto
deliberarlimitar ou Suprimir aquele direito, desde que 0 jresse social o justifique. mn

ARTIGO 6°
(Representacao do capital)

1. Todas accdes representativas do capital social] Sadonominati vas, podendo quando legalmente admissive] ‘ nosermos e€ ja, § verti f r

m que o S€Ja, ser con ertidas na orma ese. itu lral. |

~ de registo de accoe

lar, decora¢des, Serl-.

~ podendo as assinaturas Ser

YS

DIARIO DA REPUBLicy

2. As acgdes sao regis™
s da sociedade.- : '

3. Havera titulos de 100, 500, 1000, 5000, 10.000 e may.

fiplos de 10.000 acgdes, mas Os accionistas podem a todg

9 tempo solicitar © desdobramento ou a concentracao dog

egistadas, obrigatoriamente, no livro

titulos. =. . _

4, Os titulos sdo assinados por dois Administradores,

por chancela, por aqueles auto:

rizados.
Se

5. As despesas de conversao das accdes bem comoas de

desdobramento ou concentragao de titulds corre por conta

dos accionistas que queiram tais actos.

| ARTIGO 7.°

(Categoria de accées)

}. Quando permitido por lei e sob proposta do Conselho

de Administracgio, a Assembleia Geral pode autorizar a

sociedade a emitir accdes preferenciais sem voto e; bem  
assim, accdes remiveis, com ou sem voto definindo a forma

de determinacao do respectivo dividendo prioritario. °

2. Nos aumentos de capital por incorporacdo de reser-

vas poderao, quando permitido por lei ¢ por deliberacado da

Assembleia Geral, ser emitidas accdes preferenciais sem

voto, proporcionais as accdes desta categoria ja existentes, a

distribuir exclusivamentepelos titulares destas.

~ 3. Quando permitido porlei as acces preferenciais sem

voto podem,na sua emissao,ficar sujeitos aremissdo na data

ou prazo que for deliberado pela Assembleia Geral.

4. As acgdes, remiveis sé-lo-4o pelo valor nominal ou

com 0 prémio quefor fixado pela Assembleia Geral.

ARTIGO 8° .
(Accdes proprias) - '

A sociedade pode adquirir acgdes proprias, nas condi-
¢Ges e dentro doslimites autorizados por.lei:

3 ARTIGO 9.°

(Obrigagées)

1. Asociedade podera emitir qualquer tipo de obrigagoes

convertivels em acedes quando’ autorizada por delibera-
gao da Assembleia Geral, sob proposta do Conselho de
Administracio.

socicinas ote do Conselho de Administra¢ao, a
achtes, ir obrigagses n&éo convertiveis em

aucraediwace emitidas pelasociedade podem ter qual-
Juro ou reembolso permitidos por !e!.

CAPITULOIII
OrgaosSociais

ARTIGO 102
 (Enumeracao e mandatos)

1. Sdo 6rgos da sociedade:
a) Assembleia Geral;
5) Conselho de Administragdo;
¢) Conselho Fiscal, :
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SECCAO|

ARTIGO 11°
(Assembleia Geral)

1, A Assembleia Geral € constituida portodos os accio-

nistas com direito a voto, que satisfagam as condicédes

referidas no numero seguinte. — r |

2. S6 poderao participar na Assembleia ostitulares de

- acgdes averbadas em seu nome, no livro de registo de acces

da sociedade, até 15 (quinze) dias antes do dia da reuniao,
"3. Para os efeitos do disposto no nimero anterior, as

accoes deverao manter-se registadas em nome dos accio-

nistas, pelo menos, até ao encerramento da reunido da
Assembleia Geral. ;

4, Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas

nao podem assistir as reunides da Assembleia Geral.

5. Os membros do Conselho de Administracao e do

Conselho Fiscal deveraio estar presentes- nas reunides da

Assembleia Geral, podendo intervir nos trabalhos, apresen-

tar propostas, participar nos debates.

ARTIGO 12.° °

(Representac4o na Assembleia Geral)

1. Os accionistas que pretendem fazer-se representar nas

Assembleias Gerais poderao fazé-lo mediante simples carta

assinada e dirigida ao Presidente da Mesa poreste recebida

com cinco dias de antecedéncia em relacao ao dia designado

para a reuniao respectiva, contando que o representante seja

membro do Conselho de Administracdo, cénjuges, ascen-

dentes, descendente ou outro accionista com direito a voto.

2. Dentro do prazo fixado nonumeroanterior pela mesma

forma, as pessoas colectivas devem indicar, ao Presidente da

Mesa, quem as representara.

3. O Presidente da Mesa pode, contudo, admitir a par-

‘ticipagéo na Assembleia dos representantes nao indicados

dentro do prazo fixados nos ntimeros anteriores, quando

verifica que isso prejudica os trabalhos da Assembleia.

ARTIGO 132
(Voto ¢ unidade de voto)

1. A cada grupo de 100 accdes corresponde um voto.

2. Os accionistas que nado possuam o numero de acces
necessdrias a terem direito a voto poderao agrupar-se de

forma a perfazé-lo, devendo designar, por acordo, um s6 de:

entre eles para os representar na Assembleia Geral.

ARTIGO 14.°

(Convocacdo da Assembleia Geral)

1. As convocatorias para as reunides da Assembleia

Geral devem ser feitas com antecedéncia minima de 30 dias

pelas formas prescritas porlei.
2. Sem prejuizo do disposto no numero anterior ostitu-

lares de accdes nominativas residentes no estrangeiro serao

COnvocados por carta registada, expedida para 0 endere¢o

ue, expressamente para esse efeito, tiverem indicado a

Sociedade,através de carta registada, dirigida ao Presidente
a Mesa da Assembleia Geral.

ARTIGO 15.°

(Quorum e maiorias)

1. Em primeira data de convocac&o a Assembleia Geral

nao pode reunir-se sem estarem presentes ou representados

accionistas titulares de acgdes representativas de 50% de «
capital social sejam quais forem os assuntos da ordem de

trabalhos. ‘
2. Em segunda convocacao, a Assembleia Geral pode

deliberar independentemente do numero de accionistas pre-

sentes ou representadose o capital por eles representado.

3. A Assembleia Geral delibera por maioria dos votos

emitidos, salvo o disposto no nimero. seguinte.

4. As deliberacées sobre a alteracZo do contrato de socie-

dade, fusdo, cisdo, transformacao, dissolugdo da sociedade,

ou outros assuntos para os quais a lei exige a maioria qua-

lificada, sem especificar devem ser aprovadas por 2/3 (dois

terg¢os) dos votos emitidos, quer a Assembleia se reuna em

primeira quer em segunda convocacao sem prejuizo do

cumprimento de outros requisitos impostos pela legisla¢ao

aplicavel.

ARTIGO 16°
(Mesa da Assemblicia Geral)

1. A Mesa da Assembleia Geral é composta por um pre-

sidente, um vice-presidente e por um secretario eleito pela

Assembieia Geral e que poderaoser accionistas.

‘2. Os membros da Mesasaoeleitos por periodo de 4 anos

sendo permitido‘a sua reeleicao.

3. Os membros da Mesa mantém-se em efectividade de

fungoes até a posse dos membros que substituirdo.

ARTIGO 17.°

(Competéncia da Assembicia Geral)

Compete a Assembleia Geral, designadamente:
a) Eleger os Membros da Mesa da Assembleia Geral,

do Conselho de Administragao e do Conselho
Fiscal e designar os respectivos presidentes;

b)Apreciaro rélatorio do Conselho de Administracao,
discutir e votar o balango e contas, e 0 parecer do

ConselhoFiscal e deliberar sobre a aplicacZo do

resultado do exercicio;

c) Deliberar sobre quaisquer alteragdes dos estatutos
inclusive aumentos do capital social.

ARTIGO 18°

(Reunidcs da Assembicia Geral)

A Assembleia Geral retine-se ordinariamente até 31 de

Marco de cada ano e extraordinariamente a pedido de um

dos outros Orgdos sociais, ou dos accionistas que represen-

- tem pelo menos 5% do capital social.

- SECCAO HI
Consetho de Administracio

ARTIGO 19°
(Natureza ¢ composicdo)

1. A administracgaéo da sociedade é exercida por um

Conselho de Administracao, eleito pela Assembleia Geral,

constituida por um numero impar de membros, num minimo

de 3 e num maximo de 7 administradores dentre os accionis-

tas ou estranhos.

~
~
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2. A Assembleia Geral fixara o ntiimero de administrado-

res; na falta de deliberacao expressa considera-se fixado 0

numero de administradoreseleitos
.

3. O mandato dos administradores designados € de 4 anos

sendo permitida a sua reeleicao. | :

4. Na falta ou impedimento definitivo de qualquer admi- oe

nistrador proceder-se-a a cooptacao de um substituto. O

mandato do novo administrador terminara no fim do periodo

para o qual o administrador substituido tenha sidoeleito.

5. Os administradores designados est&o dispensados de

prestar caucdo nos. lermos dalei.

. ARTIGO 202°

(Atribuicdes do Consetho de Administracao)

1. Ao Conselho de Administragao compete, sem prejuizo

‘das demais atribuigdes que Ihe sejam atribuidas por let ou

pelos presentes estatutos:

a) Gerir os negociossociats praticando todos os actos

e operacées conforme 0 seu objecto social;

b) Nomeara direccao;

c) Elaborar os-documentosprovisionais da actividade

da sociedade e os correspondentesrelatorios de

execucdo; i

d) Adquirir, onerar ou alienar quaisquer bens e direi-

tos moveis ou imdveis sempre que o entenda

conveniente para sociedade;

e) Decidir sobre a participagao no capital de outras

sociedades;

, J) Estabelecer a organizacao interna da sociedade e

as normas de funcionamento interno, contratar °

empregados,fixar os seus vencimentos, regalias
sociais € outras prestacdes pecuniarias e exercer
0 correspondente poderdirectivo e disciplinar;

8) Representar a sociedade em juizo e fora dela activa
€ passivamente, podendo contrair obrigacgdes,
propor e seguirpleitos, desistir ou transigir em
processos, Comprometer-se em arbitrio, assinar
termos de responsabilidade, cabendo-lhe os mais
amplos poderes de geréncia assim como delibe-
rar sobre quaisquer assuntos da sociedade que

| nao caibam na competéncia de outros Orgaos;
A) Constituir mandatarios para 0 exercicio de eins

determinados e delegar os poderes nos seus
membros, nos termos estatudrios:’

i) Exercer as demais competéncias que the sejam atri
buidas pela Assembleia Geral,

2. O Conselho de Administra
do seu i“ funcionamento, por regulamento, incluindo a foSuprir os impedimentos do seu presidente m

ARTIGO212
(Presidente do Conselha de Administracay)

Compete especialmente ao
Administracao:

¢4o estabelecer4 as regras

Presidente do Conselho de

a) Representar o Consetho de Administracao;

DIARIO DA REPUBI Ic

b) Convocar € dirigir as reunidés do Conselhg 4

Administracdo e coordenar a respectiva actiy;.

dade; 7

c) Exercer 0 voto de qualidade.

~ ARTIGO 22°
(Reunido ¢ dclibera¢ao)

}. O Conselho de Administrag4o reunir-se-4 em Sessig

_ordinaria pelo menos uma vez em dois meses,

2 OConselho de Administragao reunir-se-4 extraordina.

riamente sempre que for convocadopelo Presidenteou pela

maioria dos seus membros. 7

3. AS deliberagdes do Conselho de Administragao serio

tomadaspela maioria dos administradores presentes e devem

constar de acta.

4. Em caso de empate nas votacées o presidente ou quem -

o substituir tera voto de qualidade.

, ; ARTIGO 23.° .

- (Delegacdo de poderes ¢ mandatarios)

-1, O Consetho de Administracao podera delegar numa

comiss4o executiva, poderes e competéncias de gestao cor-

rente e de representacao social, exercendo este orgao com

necessarias adaptacées as atribui¢desdo artigo 20.° do pre-

sente estatuto.

2. O Conselho de Administragao podera conferir man-

datos com ou sem a faculdade de substabelecimento mesmo

para pessoas estranhas a sociedade para o exercicio dos

poderesou tarefas que julgue conveniente atribuir-lhes.

ARTIGO 24.°
' (Forma de obrigar a sociedade)

A sociedadefica obrigada: .

a) Pela assinatura do. Presidente do Conselho de

. _ Administragao juntamiente com qualquer dos

administradores;

6) Pela assinatura de um s6 administrador e de um

’ procurador ou pela assinatura de 2 (dois) pro-

. Curadores dentro doslimites da procura¢ao con-

ferida; a

c) Pela assinatura de um s6 administrador ‘agindo

dentro dos poderes que Ihe tenham sido conferi-
. dos por deliberagao do Conselfio de Administra-

¢a0 consignado em acta;

qd) Pela assinatura de um procurador constituido para

pratica de acto certo e determinado;
e) Nos actos de mero expediente é suficiente @assi-

natura dos membros do Conselho de Adminis-

cesSa
ta¢do social ohdeue corrents, ¢ Ge represet

; € um procurador devidamente
autorizado para o efeito.

ARTIGO 25°
(Remuneragies)

As rem "

plementares,decme € outras prestacdes ou beneficios com

por uma &. "0S Membros dos érgaos sociais, serdo fixados
missdo de remuneracées, constituida por acciO-

nista i| S designados pela Assembleia Geral
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SECCAO III
ConsclhoFiscal

ARTIGO.26.°

(Fiscalizagdo da sociedade)

LA fiscaliza¢ao dos negocios sociais é exercida por um

Consetho Fiscal composto por 3 membrossendo um deles o

presidente, ou por um Fiscal-Unico no caso de ser uma pes-

goa colectiva. ,

2, Os membros do Conselho Fiscal podem ser ou nado

accionistas. ;

3. Os membros do Conselho Fiscal serao designados

pela Assembleia Geral por um perfodo de 4 anos, podendo

ser reeleitos. A Assembleia Geral devera designardentre os

membroseleitos, o presidente do orgao.

4, Um dos membrosefectivos tera de ser necessaria-

mente técnico de contas. ou revisor oficial de contas ou

sociedade de revisoresoficial de contas.

5. O Conselho Fiscal exerce as funcdes que porlei She

sio acometidas.

ARTIGO 27.°

(Reuniio)

1. O Conselho Fiscal retine ordinariamente nos prazos

estabelecidos porlei e extraordinariamente sempre que con-

vocado pelo seu presidente, pela maioria dos seus membros

ou pelo Conselho de Administra¢ao.

2. As deliberagdes do ConselhoFiscal seraio tomadaspor

maioria de votos e com a presenga de mais metade dos mem-

bros em exercicio.

3. No caso de empate nas votacdes, o presidente tem

voto de qualidade.

4. Os membros do Conselho Fiscal, sempre que o jul-

guem conveniente, poderdoassistir as reunides do Conselho

de Administracao sem direito de voto.

CAPITULO IV
Disposicdes Gerais e Transitérias

ARTIGO 28.°
(Anosocial)

O anosocial coincide como anocivil.

. ARTIGO 29.°
(Aplicacto de resultados)

1. Os lucros liquidos apurados em cada exercicio terdo a

aplicacdo que a Assembleia Geral determinar, deduzidas as

Percentagens que por lei tenham de destinar-se 4 constitui-

£40 ou reforco de fundos de reservalegal e de garantia.

i. Cobertura de prejuizo de exercicios anteriores.

3. Gratificacdes a atribuir aos trabalhadores, se disso for

£880, segundo critério a definir em Assembleia Geral.

4, Reintegracdo oureforco de reservas nao impostas por

lei ou para dividendo. dos accionistas conformefor delibe-

fado em Assembleia Geral
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_ARTIGO 30.°
(Litigios ¢ foro competente)

- Em caso delitigios que oponham a sociedade aos accio-

nistas, seus herdeiros ou representantes, emergentes ou -nao

destes estatutos, fica estipulado, para sua resolugdo, o Foro

da Comarca da Sede com expressa rentincia a qualquer outro.

ARTIGO 31.°

(Dissolugao) |

‘A sociedade dissolve-se mediante deliberagao tomada

em Assembleia Geral por maioria representativa de 75% do

seu capital social, observados que sejam os condicionalis-

moslegais aplicaveis.

ARTIGO 32.%

(Liquidagao)

Dissolvida a sociedade, sera ela liquidada em conformi-

dade com asrespectivas disposicées legais.

ARTIGO 33°
(Remuneragao, percentagem dos lucros) :

A remuneracio fixa dos membros do Conselho de

Administragdo podera acrescer uma percentagem global

dos lucros da sociedade, a deliberar pela Assembleia Geral.

A percentagem- global destinada aos administradores nao

podera exceder 2% doslucros liquidos de exercicio.

ARTIGO 34°
{Exercicio dos cargos sociais)

|. Os titulares dos 6rgos sociais sao eleitos por periodo

de 4 anos Sendo sempre permitida a sua reelei¢4o.

2. Os eleitos consideram-se empossados logo apds a sua

eleicfo, sem dependéncia de quaisquer outras formalidades,

€ permanecerao no exercicio das suas fung6es até a eleigao

-de quem devasubstitui-los.

(15-3363-L02)
 

JJ-PAKA Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 9 do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 251-A, do Cartorio Notarial do Guiché

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

do Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre: ;

Primeiro: — Margarida Mateus ‘Agostinho, solteira,

maior, natural de Catete, Provincia do Bengo, residente em

Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Rangel,

Rua 19, Casa n.° 23, Zona 15;

Segundo: —Augusto Manuel Domingos,solteiro, maior,

natural do Pango Aluquém, Provincia do Bengo, residente

em Luanda, no Municipio do Dande, Bairro Kingombe,

casa s/n.°;

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, em

Luanda, 2 de Margo de 2015. — O ajudante,i/egivel.



ESTATUTOS DASeeA

JJ-PAKA COMERCIA
L, LIMITA

ARTIGO I.°

(Denominacao ¢ Ambito)

inaga -PAKA
A sociedade adopta a denomina¢ao de «JJ-PAK

Jo é i inado, con-
Comercial» e a sua duragao € por tempo indetermmak

se 0 set inicio,para os devidosefeitos legals, a p
tando- ev

da data da presente escritura publica.

ARTIGO2.°
(Sede)

A sede social é em Luanda, Bairro Benfica, Zona Verde,

Rua n.°31, podendo mudé-la para qualquer outro local, bem

comoabrir sucursais, agéncias, delegagdes ou qualquer

outra forma de representacdo em todoterritério nacional ou

no estrangeiro, por conveniénciae interesse societario.

ARTIGO.3.°
(Objecto Social)

1. A sociedade tera por objecto social o exercicio de

actividades nas areas de prestacdo de servicos, pastelaria,

panificagdo, cafetaria, restauracdo, hotelaria e turismo, con-

sultoria finaiceira, contabilidade,fiscalidade, consultoria de

gestao e negocios, gestéo deprojectos, comércio geral, ges-

to de participacdessociais noutras sociedades como forma
directa ou indirecta, bem como quaisquer outras activida-
des conexas, complementares ou subsididtias-da actividade
principal.

2. A sociedade pode ainda dedicar-se a qualquer outro
ramo de actividade, do comércio ou indastria em que os
sdcios acordem e seja permitido porlei, nen

3. A sociedade podera participar nos termos da lei, e
mediante deliberagdo da Assembleia Geral no capital social
de qualquer outra sociedade,incluindo sociedades reguladas
Porlei especial, quer por aquisi¢ao ou transmiss3o de quo-
las, accdes ou qualquer outra forma legal.

ARTIGO 42
(Capital Social)

O capitalsocial é de Kz: 100.000,00
integralmenterealizado em dinheiro e d
quotas, sendo:

Umaquota novalor de nominal de
Senta € cinco mil kwanzas),
Mateus Agostinho;

Uma quota no valor de nominalde
e€ cinco mil kwanzas), pertencente ao s
Domingos;

(cem mil kwanzas),
ividido em 2 (duas)

Kz: 65.000,00 (ses-
Pertencente a sécia Margarida

Kz: 35.000,00 (trinta
cio Augusto Manuel

ARTIGO 5°

(Suprimentys)
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ARTIGO 6.°

(Cessao de quotas)

|. A cessdo de quotas, total ou parcial, entre SOciog ou

seus herdeiros € livre, porem, quandofeita a estranhosficg -

dependente da sua aprovacao pela assembleta Geral,

2. Havendo cessdo de quotas, a socicdade € os Sdcios

am do direito de preferéncia.

ARTIGO 7° ;

(Geréncia ¢ administra¢ao)

por essa ordem, g0z

c

~ 1. AGerénciae a administragao da sociedade, em todos

0s seits actos, bem como na representa¢ao em juizo ou fora

dele, activa e passivamente serdo exercidas pelos sdcios, que
2

desdeja ficam nomeados gerentes com dispensa de caugio,

2. A sociedade obriga-se validamente com umaassina- .

-tura da Geréncia.

3. A Geréncia sera remunerada conformeviera serdeli-

berado em Assembleia Geral.

4, A sociedade poderd constituir mandatarios ou procura-

dores, passando para 0 efeito os respectivos mandatos.

‘5. Os gerentes poderao delegar entre si ou em pessoa

estranha 4 sociedade, parte dos seus poderes de Geréncia,

conferindo para 0 efeito o respectivo mandato.

6. Fica vedado aos gerentes, obrigar a sociedade em actos

€ contratos estranhos aos negécios sociais, tais como letras
‘de favor, fiancas, abonagées ou documentos semelhantes.

. ARTIGO 8°
_ (Assembleias Gerais)

1. As Assembleias Gerais serao convocadas por meio de
antincios ou cartas registadas,dirigidas aos socios, com pelo
menos 30 (trinta) dias de antecedéncia.

2. Se qualquer dos séciosestiver ausente do local da sede
social, a convoca¢ao deveraser feita com a dilatacao sufi-

“ciente para que possa comparecer.

- ARTIGO 92 oO(Reparticao de resultados)
Os lucros liquidos apurados depois de deduzida a per-

centagem para o fundo de reserva legal, e quaisquer
Cutras percentagens para fundos especiais acordados emAssembleia Geral, sero divididos pelos sécios na propor-
$40 das suas quotas, bem comoas perdas se as houver.

a

 ARTIGO 16.2
(Balango)

Os anos Sociais sero Oscivis e os balancos serao dadosem331 de Dezembro de cada ano, devendo estar aprovados &assinadosaté fins de Margoimediato

ARTIGO 119
(Dissolucao de sociedade)

A sociedade nado se dissolver , ' ICAOde qual 4 por morte ou interdi¢
ando com os sobrevivos OU

€gais representantes do sdciO

quer dos sécios, continuCapazes € com os herdeiros oy|falecido
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ARTIGO 12.°
(Amortizacio)

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de

qualquer socio, pelo seu valor nominal, nos seguintes casos:

a) Se essa quota for objecto de penhora, arresto ou

qualquer outra forma de press&o judicial;

b) Por acordo com 0 respectivotitular;

c) Se essa quota tiver sido cedida com a violagao do

disposto no artigo 6.° do presente estatuto, ou da

lei em vigor;

d) Seo seutitulara tiver adquirido a algumdossécios,

em resultado de processo judicial ou arbitral;

 e) Por exoneragaio ou exclusao do sécio.

ARTIGO 13°
* ‘(Dissolugao por Acordo dos Sécios)

1. Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos serao liquidatarios e a liquidacao

e partilha procederaio comopara eles acordarem.

2. Na falta de acordo e se alguim deles o pretender, sera

0 activo social licitado em globo, com obrigac¢ao do paga-

‘mento do passivo e adjudicado ao sdécio que melhor prego

oferecer, em igualdade de condigées.

“ARTIGO 14°
(Omissos)

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

de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais, as”

deliberagdes sociais, tomadas em forma legal, e demais

legislagao aplicavel.

(15-3364-L02)

 

G.J.B.B. — Prestacao de Servicos, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2015,

lavrada cominicio a folhas 79, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 391, do Cartério Notarial do Guiche Unico

da Empresa, a cargo do Notario, Liicio Alberto Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: —Tiago Brendel Gabriel, solteiro, maior, natu-

ral do Luena, Provincia do Moxico,residente em Luanda, no

Municipio de Viana, Bairro 500 Casas, Casa n.° 808;

Segundo: — Bartolomeu Joao, solteiro, maior, natural

de Quimbele, Provincia do Vige, residente em Luanda, no

Municipio do Cazenga, Bairro Tala -Hady, Rua A, Casa n.° 30;

Uma sociedade comercial por. quotas de responsabi-

lidade limitada, que se reger nos termos constantes dos

artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiche Unico da Empresa, em

‘Luanda, 27 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,i/egivel.

4863

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
G.J.B.B. — PRESTACAO DE SERVICOS, LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominagao social de «G.J.B.B.

— Prestagado de Servicos, Limitada», com sede social na

Provincia de Luanda, Rua 7, Casa n.° 808, Bairro das 500

Casas, Municipio de Viana, podendotransferi-la livremente

para qualquer outro local do territério nacional, bem como

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

sentacdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

A sua duragao é por tempo indeterminado, contando-se o

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

da data da celebrac4o da presente escritura.

ARTIGO 3.°.

A sociedade tem como objecto social a prestagao de

servicos, consultoria, contabilidade e auditoria, gestao de

empreendimentos, .comércio geral, a grosso e a retalho,

empreitadas de construcao civil e obras ptiblicas, promo¢do

e mediacao imobiliaria, venda de equipamentosdosservi¢os

de seguranca privada, prestacao de servicos de seguran¢a

privada, infantario, creches, importacio e comercializa-

¢ao de medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos

laboratoriais diversos, fabrico e distribuic&o de medicamen-

tos, equipamentos e produtos hospitalares, manutengdo e

assisténcia a equipamentosdiversos, educag4o, ensino geral,

escola de linguas, desporto e cultura, escola de conducao,

Informatica, telecomunicacées, hotelaria e turismo, restaura-

¢4o, casino, industria pesada e ligeira, pescas, agro-pecudaria,

industria de panificag¢éo, camionagem, transitarios, cabota-

gem, rent-a-car, compra e venda de viaturas novase usadas,

transporte de passageiros, transporte de mercadorias, oficina

auto, Oficina defrio, fiscalizacgao de obras ptblicas, venda de

material de escritdrio e escolar, venda e instalacgdo de mate- |

rial industrial, venda e assisténcia a viaturas, comercializacao

de material de constru¢4o0, comercializacao de lubrificantes,

salao de cabeleireiro. barbearia, botequim, comercializacao

‘de gas de cozinha, petroleo iluminante. pecas sobressalen-

tes, perfumaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria,

relojoaria, agéncia de viagens, farmacia, centro médico, cli-

nica geral, geladaria, explorac¢do de parques de diversdo,

exploracdo mineira e diamantifera, explorac&o e extraccao
de minerais e inertes e seus derivados, exploracao florestal,

explora¢ao de bombas de combustiveis, estagao de servigo,
representagdes comerciais, serralharia, carpintaria, marce-

naria, importagao e exportagdo, podendo ainda dedicar-sea

qualquer outro ramo do comércio ou industria em que os

sdcios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 4°

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

integralmente realizado emdinheiro, dividido e representado

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

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

sdcio, Tiago Brendel Gabriel, e a outra quota no valor nomi-

nal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente ao
socio, BartolomeuJoao, respectivamente,
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ARTIGO 5.° _ tae

os fica dependente do con

sempre reservado 0 direito

sea sociedade dele nao .
A céssao de quotas 4 estranh

sentimento da sociedade, a qual €

de preferéncia, deferido aos SOCIOS

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

A geréncia e administrag¢ao da sociedade, n OPas.

seus actos e contratos, ¢m juizo e fora dele, activ : i "

sivamente, incumbem aos socios, Tiago Brendel Gabrie

Bartolomeu Joao, que ficam desde ja nomeados oe

com dispensa de caugao, bastando| (uma) assinatura dos

gerentes para obrigar validamente a sociedade.

|. Os gerentes poderao delegar num dos s6cios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para 0 efeito, o respectivo mandato.

>Ficam vedadosaos gerentes obrigarem a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negocios sociais da socie-

dade, tais comoletras de favor, fianca, abonagdes ou actos

semelhantes.

ARTIGO7°

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas,dirigidas aos sécios com pelo menos 30 (trinta)

dias de antecedéncia, isto quando a lei nao prescreva forma-

lidades especiais de comunicacdo. Se qualquer dos sdcios

estiver ausente da sede social, a comunicacao devera ser

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO8° :

Os Jucros 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 proporc¢ao serio suportadas
as perdas se as houver.

ARTIGO 9°
A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0
Sobrevivo ¢ 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 nosd : . roe . :emals casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a

isuidacto € partilha realizar-se-4 como acordarem. Nafalta
.ee e se algum deles 0 pretender, sera 0 activo social
Citado em bloco com obrigac&o do pagamento do passivo€ adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer igual-dade de condicgdes. , ™a

ARTIGO 11°

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota dequalquer Socio, quando sobreela recaia arresto penhora oProvidéncia cautelar,
.

ARTIGO 12°
Para todas as questdes emergentes do

quer entre os sdcios, seus herdeiros
entre eles e a propria sociedade,fic
Comarca de Luanda, com express
outro,

presente contrato,

a estipulado 0 Foro da
a‘renincia a qualquer

Se

esaR
DIARIO DA REPUBLIG,

ARTIGO 13.°
,

Os balancos serao dados em 31 de Dezembro de cada

ano, devendo estar aprovados até 31 de Marco do ano ime.

diato:
4

ARTIGO 14.°

No omisso regularao as delibera¢6es sociais, ag dispo.

sicbesda Lei n° 1/04, de 13 de Fevereiro, que € a Le} das|

Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel. .

= ie (15-3365-Lo2)
 

Organizacées André Leonardo (SU), Limitada

IsraelCarlos de Sousa Nambi, Conservadorde 3.7 Classe

da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2." Seccao

do Guiché Unico da Empresa. 3

Satisfazendo ao que me foi requerido em petic¢ao apre-

sentada sob 0 n.° 81 do Livro-Diario de 27 de Fevereiro do

corrente ano, a qual fica arquivadanesta Conservatoria.

-Certifico-que André Juliana Leonardo, solteiro, maior,
de nacionalidade angolana, natural. da Provincia do Zaire,
Municipio de Mbanza Congo, residente em Luanda, no

Distrito Urbano da Maianga, Bairro Sagrada Esperanga,

casa s/n.° Zona 6, constituiu uma sociedade unipessoal por

quotas, denominada «Organizacdes André Leonardo (SU),

Limitada», matriculada com 0 n.° 979/15, de que se regera

nos termos do documento em anexo..

Esta conforme. ;
Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2." Secgao

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 27 de Fevereiro

de 2015. — O ajudante,ilegivel. ,

+

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ORGANIZACOES ANDRE LEONARDO

(SU), LIMITADA

ARTIGO 1.°
(Denominagao-c sede)

A sociedade adopta a denominacao de «Organizagoes
André Leonardo (SU), Limitada», com sede social na
Provincia de Luanda, Rua Principal, Casa 33, rés-do-chao,
Bairro Sapu, Municipio de Luanda, podendo transferi-la
livremente para qualquer outro local do territério nacional,bem c Pars .: omo abrir filiais, Sucursals, agéncias ou outras formas€ representacao dentro e fora do Pais

ARTIGO 22

(Duragdo)
A S , .ua duracdo € por tempo ipdeterminado, contando-se ©inicio d ivi

'd “Sua actividade, para todos osefeitos legais, a parti!9 Fespectivo registo.

ARTIGO 3°
nis (Objecto)

sociedad i ‘asional, rene € tem como objecto social a formacao profis-sprouttena de marcas nacionais e internacional,
Tacha ewes © Aquicultura, industria de lacticinios,restauracdo arc]mm? COMErcio geral, a grosso e a retalho, presta-
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gio de servicos, consultoria, auditoria, construgao civil e
obras ptiblicas, fiscalizagdo de obras, serralharia, carpinta-

ria, produgao € venda de caixilharia de aluminio, promogdo
e mediacéo imobiliaria, informatica, telecomunicacées,

electricidade, hotelaria, turismo, agéncia de viagens, trans-

portes aéreo, maritimo e€ terrestres, transporte de passageiros

ou de mercadorias, camionagem,transitarios, despachante,

rent-a-car, exploracao mineira, oficina auto, venda de mate-

rial de escritorio e escolar, salaéo de cabeleireiro, modas e

confeccdes, botequim, centro médico, farmacia, material e

equipamentos hospitalar, perfumaria, ourivesaria, relojoa-

ria, agéncia de viagens, pastelaria, panificagdo, geladaria,

exploragao de parques de diversdes, realizac&o de eventos

culturais, recreativos e desportivos, explorac4o mineira e
florestal, exploracdo de bombas de combustiveis ou estagao
de servico, comercializacdo de petrdleo e seus derivados,

representacdes comerciais, ensino geral, infantario, importa-

cao e exportacao, podendoainda dedicar-se a qualquer outro

ramo do comércio ou inddstria em que ossdécios acordem 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

mil kwanzas), pertencente ao sdcio-tinico André Juliana

Leonardo.

ARTIGO 5.° .
(Cessdo de quotas)

A cessao da quota implica a saida do socio cedente ou a

transformac4o da mesma em sociedade pluripessoal.

. ARTIGO 6.°
(Geréncia)

A geréncia e administracéo da sociedade, em todos os

seus actos.e contratos, emjuizo e fora dele, activa e passiva-

mente, incumbem ao sécio-tinico, bastando a sua assinatura

para obrigar validamente a sociedade.

|. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

€ contratos estranhos aos negdcios sociais da sociedade,

tais como letras de favor, fianca, abonagdes ou actos seme-

lhantes:

2. O sdcio-tinico poderd nomear pessoa estranha a socie-

dade para assumir as funcdes de geréncia.

ARTIGO 7.2
(Decis6es)

As decisdes do socio-tinico de natureza igualas delibera-

¢0es da Assembleéia Geral deveriio ser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°

(Disselucdo)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-

Mento do sécio-tinico, continuando a sua existéncia com0
Sobrevivo ¢ herdeiros ou representantes do socio falecido ou

interdito, devendoestes nomear um que a todosrepresente,

“nquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 9.° ©

” (Liquidacao)

A liquidagdo da sociedade far-se-4 nos termos da Lei das

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10°
(Balangos)

Os anossociais serao os civis‘e os balangos seréo dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devéndo encerrar a 31 de

Marco imediato.

ARTIGO IL?
(Omisso)

No omisso regularao as deliberacdes sociais, as disposi-

des da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposi¢ées da

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

(15-3366-L02)

 

Sobreiro Z.A. Consulting Group Angola, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 75, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 391, do Cartorio Notarial do Guiché Unico

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Uzia Joaquim Samunda Cassama, casada

com Paulo Jorge Pereira de Borja Cassama, sob o regime

~ de comunhao adquiridos, natural do Cuango, Provincia

da Lunda-Norte, residente habitualmente em Luanda, no

Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, Rua

Luther King, Casa n.° 91; :

Segundo: — Paulo Jorge Pereira de Borja Cassama,

casado com Uzia Joaquim Samunda Cassama, sob 0 regime

de comunhfo adquiridos, natural de Bissau, Guiné Bissau,

mas de nacionalidade portuguesa, residente habitualmente

em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro

_Maculusso, Rua Luther King, Casa n.° 91;

Umasociedade comercial por quotas, que se regera nos

termosconstantes dos artigos seguintes.
Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 27 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

SOBREIRO Z.A. CONSULTING GROUP

ANGOLA, LIMITADA
ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominacao social de «Sobreiro

Z.A. Consulting Group Angola, Limitada», com sede social

na Provincia de Luanda, Municipio de Luanda, Distrito

Urbano da Ingombota, Rua Rainha Ginga, Edificio n.° 13,

1.° andar, podendo transferi-la livremente para qualquer

_ outro local do territorio nacional, bém comoabrir filiais,

sucursais, agéncias ou outras formas de representacio den- -
tro e fora do Pais.

  



ARTIGO 2°
:

po indeterminado, contan

feitos legais, a partir

0-se 0
A sua duracao € por tem

inicio da sua actividade, para todos ose

da data da celebracao da presente escritura.

. : ARTIGO 3°

A sociedade tem como objecto soci :

financeira, gestdo de condominios, formacao, gestdo -

empresas, presta¢ao de servicos, forma¢ao profissiona ;

comércio geral, agrosso € a retalho, importagao € expor-

tacdo, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do

comercio ou industria em que os sdcios acordem e seja per-

al a consultoria

mitido porlei. .

ARTIGO 4? '

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

zZas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e

representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nomi-

nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma,

_ pertencentes aos sécios Uzia Joaquim Samunda Cassamée

Paulo Jorge Pereira de Borja Cassama,respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessao de quotasa estranhosfica dependente do con-_

sefitimento da sociedade,a qual é sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao’
quiser fazeruso.

ARTIGO 6°
I. A geréncia e administracdo da sociedade, em todosos

Seus actos € contratos, em juizo e fora dele, activa e pas-
sivamente, incumbem aos s6cios Uzia Joaquim Samunda
Cassamé e Paulo Jorge Pereira de Borja Cassamé, que ficam
desde ja nomeadosgerentes, com dispénsa de caucdo, bas-
tando uma assinatura, da geréncia para obrigar validamente
a sociedade. <2

2. O gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo-
€m pessoa estranha a sociedade parte dosseus poderes de
geréncia, conferindo para 0 efeito o respectivo mandato,

3. Fica vedadoaogerente obrigara sociedade em actos€ contratos estranhos aos negécios sociai
tais comoletras de favor, fianga, abona
thantes,

S da sociedade,

Ges Ou actos seme-

ARTIGO 7.2
As Assembleias Gerais Serao convples cartas registadas, dirigida

menos 30 (trinta) dias de antecedéncia,isto quando

4

Jejnao prescreva formalidades especiais de comunie oeSe qualquer dos sécios esliver ausente da sede social,,comunicacao devera serfeita com temposuficienteque possa comparecer, ee

Ocadas por sim-
S$ a0S sdcios com pelo

ARTIGO 8°
Purados, depois de deduzida a per-. destinos €speciais criados em, serdo Wvididos pelos séciog na Propor-©M igual proporcao serag Suportadas

Oslucros fiquidos a
centagem para fundos

4s perdas se as houver,

  

- dade de condigées.

_ Maculusso,

DIARIO DA REPUBLG
A

~ ARTIGO 9°

ade naose dissolvera por morte ou imped;

dos sdcios, continuando a sua existéncia

representantes do sdcio falee

Asocied Menty
de qualquer Com 9

sobrevivo e herdeiros ou ido oy

interdito, devendo estes nomear um.que a todos represente

enquanto a quota se mantiver indivisa.

. ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos SOcios e pnOs

demais casos legais, todos os socios serao liquidatarios ea

liquidacao e partilha verificar-se-a Como acordarem. Na falta :

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

licitado em globo com obrigagao do pagamento dopassivo

e adjudicado ao sOcio que melhor preco oferecer, em igual.

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°

Para todas as, questées emergentes do presente contrato,

querentre 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 anossociais sero os civis e osbalancos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, dévendo encerrar.a 31 de

‘Marco imediato.

ARTIGO 14.2,
No omisso regulardo as deliberacSes sociais, as dispo-

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das
Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel. »

: ~— (15-3367-L02)

NOVA MOLDATERRAS— Engenharia
e Construcao, Limitada-

Certifico que, com inicio a folhas 70, do livro de notaspara escrituras diversas n° 988-A, do 1.° Cartério Notarialda Comarca de Luanda,= se encontra lavrada a escritura do -
teor seguinte:

Noldo pacto social, na sociedade «NOVA
E Nodiaea — Engenharia e Construcdo, Limitada”.

Notarial, per. ammte de 2014, em Luanda e noI.° Cartorio

Vinevala Pauline mim, © Notario Licenciado Amorbelo

José Jaim Sitongua, compareceu como outorgante:

natural do in gostinho 7 Sousa Freitas, solteiro, maior,

tualmen uango, Provincia da Huila, residente habi-
ite na Rua Kwamme Nkrumah, n.° 140, Bairro

Bilhete de deciPio “a Ingombota, em Luanda, titular doentidade n.° 000519838H A039, emitido pela
Direcc4o Nacion ;

al de Ident
Novembro de 200} ntificacdo, em Luanda, aos 21 de

» Que outorga em nta~-¢40 da socied nome ¢ em represeade «NOVA MOLDATERRAS — Engenharia

 



 

a

al SERIE — N.° 64 — DE 6 DE ABRIL DE2015
—_—

e Constru¢ao,. Limitada», com sede no Municipio de Viana,

pélo Industrial de Viana, Km 27, Provincia de Luanda,

Contribuinte Fiscal n.° 5417240230, na qualidade de sdcio-
-gerente com poderes bastantes para 0 acto.

Verifiquei a identidade do outorgante, a qualidade e sufi-

ciéncia dos seus poderespara este acto verifiquei-as em face

‘dos documentos no fim citados, e ainda pela acta que foi

perante mim apresentada e que se encontra devidamente

autenticada para os devidos efeitos que arquivo.
E, pelo outorgante foi dito:

Que, a sociedade por quotas «NOVA MOLDATERRAS

_— Engenharia e Construc&o, Limitada», com sede no

Municipio de Viana, Polo Industrial de Viana, Km 27, na

Provincia de Luanda, registada na Conservatéria do Registo

Comercial de Luanda com o n.° 3.269-13, com o capital

social de Kz: 500.000,00 (quinhentos mil de kwanzas).

Que, em conformidade com a deciséo tomada em

' Assembleia Geral Extraordinaria da Sociedaderealizada no

dia 22 de Outubro de 2014, sob a acta n.° 2, por unanimi-

dade dos presentes deliberam alterar-se parcialmente o pacto

social da sociedade, nomeadamente o n.° |, do artigo 3.° do

referido,passando a aptesentat a seguinte redaccdo:

ARTIGO 3°
(Objecto social)

1. A sociedade tem por objecto principal a

construcdo civil e obras publicas, transporte de mer-

cadoria e de passageiros, compra, venda e aluguer

de veiculos, motociclos, maquinas e equipamentos,

éleos e lubrificantes, compra e venda de proprie-

dades imobiliarias, medicdes imobilidrias, gestao

de espagos verdes, saneamento basico e recolha de

residuos s6lidos, estudo, prospeccao e exploragao

mineira, estudo, prospeccado de aguas subterraneas,

comércio de automoveis, fiscalizagao de obras e

estudo e projectos de construcao civil e ambientais,
consultoria, a prestacao de servicos, a importacao €
exportacao, representagoes comerciais.

2. (...).
Aprovando parcialmente o novo Pacto Social, pelo qual

esta se passard a reger, constante do documento complemen-

tar anexo, elaborado nos termos do n.° 2, do artigo 55.° da
Lei da Simplificag&io e Modernizagao dos Actos Notariais,
© que fica a fazer parte integrante desta escritura, € que 0

mesmo outorgante em seu nome e dos seus representados
declara haverlido e-conhecer 0 seu contetido, dispensando

aqui a sua feitura.
Assim 0 disse, e outorgou.
Instruem este acto:

a) Documento complementar que atras se fez alusdo,
6) Acta n.° 2 da Assembléia Geral Extraordinaria,

aos 22 de Outubro de 2014 devidamente auten-

ticada;

_ © Copia da escritura de constitui¢ao;
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d) Cépia da Certidao da Conservatoria do Registo

Comercial de Luanda, 2.7 Secgao do Guiché

Unico;

e) Cépia de publicagaio em Didrio da Reptiblica;

' f) Cépia do documento de identifica¢ao do subscritor.

Ao outorgante, fiz em voz alta a leitura desta escritura,

a explicagao do seu contetido e a adverténcia da obrigato-

riedade do registo do acto no prazo de 90 dias. O Notario,

ilegivel. .
Esta conforme.

E certiddo quefiz extrair e vai conformeo original.

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

aos 3 de Fevereiro de 2015. — A Ajudante, Luzia Maria J.

Quiteque Zamba. (15-3371-LO1)

 

Juven Comercial, Limitada

Constituicdo da sociedade «Juven Comercial, Limitada».

- Data da escritura: 25 de Fevereiro de 2015

Livro: 1-A

Folhas: 37-38

No dia 25 de Fevereiro de 2015, nesta Cidade de Luanda,

e na Loja dos Registos e Notariado do Cassenda, a cargo de

Dorina Ferreira da Conceic¢&o, Notaria-Adjunta do referido -

Cartorio, compareceram comooutorgantes:

Primeiro: — Mateus Vieira Dias, solteiro, maior, natu-

ral do Sambizanga, Provincia de Luanda,titular do Bilhete

de Identidade n.° 002238569LA039, emitido em Luanda,

aos 26 de Fevereiro de 2013, residente em Luanda, Rua 12

de Julho, Casa n.° 38 ZO Bairro Sambizanga, Municipio do

Sambizanga, Contribuinte n.° 102238569LA0398;

Segundo: — Fernanda Jodo Nzangui, solteira, maior,

natural do Ambaca, Provincia do Kwanza-Norte, titular

do Bilhete de Identidade n.° 004715500KN040, emitido

em Luanda, a | de Abril de 2010, residente em Luanda no

Bairro Murro da Luz, Municipio da Samba, Contribuinte .

n.° 104715500KN0408;

Terceiro: — Candido dos Marteres Macala da Silva, sol-

teiro, maior, natural do Rangel, Provincia de Luanda,titular

do Bilhete de Identidade n.° 001471003LA033, emitido em
Luanda, aos 10 de Outubro de 2010, residente em Luanda na

Rua Camilo Peganha n.° 23 25 Z 11, Bairro Nelito Soares,

Municipio do Rangel, Contribuinte n.° 101471003LA0330:;-

Quarto: — Valdimiro Sim&o Grao, solteiro, maior,

. natural do Quirima, Provincia de Malanje, titular do

Bilhete de Identidade n.° 002520826ME038, emi-

tido em Luanda, aos 23 de Abril de 2012, residente em

Luanda, no Bairro Catambor, Municipio da Maianga,

Contribuinte n.° 102520826ME0385;

Quinto: — Joao Sebastiao, casado sob o regime de

comunhao de adquiridos com Claudia Ferreira Saldanha

Sebastiao, natural da Maianga, Provincia de Luanda,titular

do Bilhete de Identidade n.° 000227782LA039, emitido em

Luanda, aos 8 de Maio de 2014, residente em Luanda na Rua

e
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°14 PR 181 Z, Bairro Prenda, Municipio da

ten 100227782LA0391.
elos documen-

83 Esquadra n.

.Maianga, Contribuinte n.

Verifiquei a identidade dos outorgantes p

tos acima referidos. '

E, poreles foi dito:

Que, pela presente escritu

tituem entre si uma sociedade comercial por quota

responsabilidade limitada, denominada «Juven Comercial,

Limitada», com sede em Luanda, podendo por deliberagao

dos sécios ser transferida para outro local, com-a possibi-

lidade de abrir filiais, sucursais, agéncias, delegacdes ou

quaisquer outras formas de representagao, onde e quando

lhes convier, no interior ou no exterior do Pais, conforme

interesse da sociedade, e tem como objecto social seu

objecto social consiste na importagao e exportagao de mate-

ra e de comum acordo cons-

s de

riais de construcao, fabricacao e montagem de material de

construcdo e produtosafins, construco civil e obras publi-

cas, intermediacdo imobiliaria, comércio e fabricagao de

material de construco civil, caixilharia e aluminio, presta-

cdo de servicos, importagdo e exportagdo de viaturas, venda

e comercializacéo de viaturas e acessérios, agro-pecuaria,

turismo e hotelaria, pastelaria, panificagéo padaria, farma-

cia e comercializagao de produtosa fins, limpeza hospitalar,

assessoria e prestacdo de servicos no dominio das tecnolo-

gias de informagao, compra e venda de software e hardware

informatico, comércio geral e demais actividades, desde

que os sdcios acordem,sdtisfeitos que sejam os requisitos

legais, com o capital social de Kz: 100.000,00 (cem mil

kwanzas), integralmente realizado. em dinheiro, dividido e

representado por cinco quotas iguais no valor nominal de
Kz: 20:000,00 (vinte mil kwanzas), cada uma pertencente
a cada um dos sécios: Mateus Vieira Dias, Femanda Joao
Nzangui, Candido dos Marteres Macala da Silva, Valdimiro
Simao Gr&o e Joao Sebastido, respectivamente.

Que a sociedade reger-se-a pelos artigos constantes do
respectivo estatuto, o qual foi elaborado em separado como
documento complementar, nos termosdo n.°2, do artigo 55° da
Lei da Simplificagdo e Modernizacao dos Registos Predial
Comercial e Servico Notarial, que fica a fazer parte inte-
grante desta escritura e que os outorgantes declaram terlido
assinado € conhecer 0 seu contettdo, sendo que o ines
exprime a vontade dos sécios, pelo que é dispensada aqui-a
sua leitura.

’ Assim o disseram e outorgaram.
Para instru¢ao do acto arquivo:

a) Certificado de admissibilidade emitidopelo Ficheiro —
Central das Denominacées Sociais em Ly
aos 23 de Fevereiro de 2015;

5) Documento complementar supra referido, devi
damente rubricado pelas partes e pela notari.

:
9 .-adjunta; 7 mma

anda,

c) Comprovativo da realizac4o do ca
no Banco. pial efectuado

DIARIODA REPUBLIC,

outorgantes fiz em voz alta € na presenga Simultaneg

leitura e expticagao do contetdo desta escriturs

Dorina Ferreira da Conceiggo.

Aos’

de todos, a

A Notaria-Adjunta,

Selo do acto Kz: 26.1 30,00. : o

 

ESTATUTOS DASOCIEDADE

JUVEN COMERCIAL, LIMITADA

ARTIGO 1.°

(Denominagio e sede)

Asociedade adopla a denominagao de «Juven Comercial,

Limitada», com sede em Luanda, podendo porsimples deli-

beracado dos sécios ser transferida para outro local, com a

possibilidadede abrir filiais, agéncias, delegagdes ou quais-
~ quer outras formas de representacaio, onde e quando lhe

convier, no interior ou no exterior do Pais.

ARTIGO 2° ©
(Duragao)

A sua duracaoé por tempo indeterminado, contando o

seu inicio, para todos os efeitos legais, a partir da assinatura

da escritura publica de constituigao.

. ARTIGO 3°
(Objecto)

~-O seu objecto social consiste na importacaio e exporta¢ao

de materiais de construcao, fabricaco e montagem de mate-

rial de construcao ¢ produtosafins, construgao civil e obras.

piiblicas, intermediacao imobiliaria, comércio e fabricag&o

de material de construsao civil, caixilharia e aluminio, pres-

ta¢ao de servicos, importacao e exportago de viaturas, venda

€ comercializacao de viaturas e acessérios, agro-pecudria,
_ turismo e hotelaria, pastelaria, panificag’o padaria, farma--
ciae comercializagaode produtosa fins, limpeza hospitalar,
assessoria e prestagdo de servicos no dominio das tecnolo-
gias de informacao, compra e vendadé software e hardware
informatico, comércio geral e demais actividades, desde que
OS s6ci ofa alos acordem, Satisfeitos que sejam os requisitos legals.

ARTIGO 4°
(Capital Social)nas _— .capitalsocial é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-

zas), inte .
r gralmente realizado em dinheiro, dividido © |epresentado por cine >

Kz: 20.000,00 (vinte
a cada um dos Sdcios
Nzangui, Candido dos

© quotas, iguais no valor nominal de
mil kwanzas)cada uma, pertencente
: Mateus Vieira Dias, Fernanda Joa°
Marteres Macala da Silva, Valdimir©
bastido; respectivamente. |

ARTIGO 5.
(Suplementos)

Simao Grao € Joao Se

Nao sero ex;0 exipive; :
tal, mas osiPrestagdes suplementares de cap!

"108 poderao fazer A sociedade os suprimentos-de que
abelecidas f

ela carec i
ciberaias €r, Mediante as condi¢des estabelecidas podeliberacdes a tomar em Assembleia Geral. i
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ARTIGO 6°
(Participacses no capital de outras socicdades)

A sociedade podera adquirir participacdes sociais em

ciedades com objecto idéntico ou diferente do seu, bem
sociedad x
pmo participar em quaisquer formas de cooperacdo entre

Cc :

mpresas, designadamente emconsércios, conta em partici-
e
aco e agrupamentos complementares de empresas, desde -

ie tal seja deliberado em Assembleia Geral.

oe a ARTIGO 7.°
(Orgiios)

Os 6rgaos da sociedade sao:

1. Assembleia Geral;

2.A geréncia; 4

3. Fiscal-Unico.

ARTIGO 8.°

(Assembicia Geral}

' a) A Assembleia Geral € 0 orgdo supremo dasocie-

dade e as suas deliberacdes, quando tomadas

legalmente e no 4mbito da sua competéncia,sao -

vinculativas.

b) Reunira no primeiro trimestre de cada ano e serao

convocadas pelos sdcios que representem pelo

menos a maioria simples do capital social, .

quandoa lei nao prescreva outras formalidades,

por meio de cartas, dirigidas aos sdcios, com

- antecedéncia minima de quinze dias.

c) A Assembleia Universal reunira, sem observan-

cia das formalidades prévias, com a presenga de

todos os sdcios e desde que os mesmos manifes-

tem vontade de que a assembleia se constitua e

delibere sobre determinado assunto.

ARTIGO 9.°

(Geréncia)

a) A geréncia e administracdo da sociedade, em todos

OS seus actos e contratos, bem comoa sua repre-

sentacéo em juizo e fora dele, activa e passi-

vamente, sera exercida por um ou dois socios

a serem eleitos-em: Assembleia Geral, por um

periodo de quatro (4) anos, com dispensa de cau-

¢40 bastando as suas assinaturas para vinculara

sociedade.

5) Os gerentes poderdo nomear outros gerentes, nos

". quais poderao delegar todos ou parte dos seus

poderes de geréncia, conferindo para efeito o

mandato respectivo a outro sécio ou pessoa

estranha a sociedade.

¢) Fica vedado a geréncia obrigar a sociedade, em

actos e contratosestranhos aos negociossociais,

tais como letras a favor, fianga, abona¢des ou

documentos semelhantes.

ARTIGO 10.°
(Fiscal-Unico)

|. Decidida a criagdo de um Fiscal-Unico, 0 qual podera
Ser ou . .

hdo sécio. Compete adfiscal:

4869

a) Fiscalizar a administrago e a gestao corrente da

sociedade; > ;
by Zelar pela observancia da lei, dos estatutos do

exercicioque lhes sao submetidos pelo conselho

de geréncia; 4

c) Cumprir as demaisobrigagdes impostas por lei e

pelos estatutos. ‘

ARTIGO 11.
(Transmissio de quotas)

"A cess&o de quotas entre os sdcios é livremente per-

mitida, mas quando feita a estranhos, fica dependente do

consentimento da sociedade, 4 qual é sempre reservado 0

direito de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade,

dele nao quiser fazer uso.

ARTIGO 12°
(Amortizacdo)

A sociedade podera amortizar quota, mesmo contra a

vontade do respectivo titular, nos seguintes casos:

a) Fraude, accao ou acusacaéo, devidamente compro-

vada e que sejam atentatorias dos direitos e bom

_ homeda empresa e/ou dos seus sdcios;

6) Condenagao do sécio em acco movida pela'socie-

dade; ,

c) Interdicdo, inibigdo ou insolvéncia de qualquer

socio;

d) Exclusdo do sdcio;

e) Divércio, separacdo judicial de bens de um socio,

se nao efectuada a partilha no prazo de um ano, |

* ou quando a quotanaoficar a pertencerao sécio;

J) Falecimento, se no prazo-de 60 dias, ou seis meses,

se houver lugar a inventario obrigatorio, os

herdeiros deveréo indicar o seu representante,

titulando-o com os poderes bastantes para pra-

ticarem os actos inerentes a qualidade de sécio;

g) Quando a quota seja dada em garantia de qualquer.

obriga¢ao estranha a sociedade;
h) Faléncia ou dissolugéo da pessoa colectiva que

seja socia.

* ARTIGO 13°
(Distribuigao de lucros de exercicio)

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzidos a per-

centagem legal para o fundo ou destinos especiais criados

em Assembleia Geral, serao distribuidos pelos sdcios, na

propor¢ao das suas quotas. Em igual propor¢do serao supor-

tadas as perdas, se as houver.

ARTIGO 14.°
(Dissolugao)

a) A sociedade dissolver-se-4 nos casos e formas

consignadas na lei e pela simples vontade dos

sdcios}. ,

&) Em caso de morte ou interdicdo de qualquer dos

sdcios, a sociedade nao'se dissolvera, con-

tinuando’ a sua existéncia, devendo para tal

nomear representante do sdcio dissolvido ou °

interdito;

i
nsi

nbi
ns

 



c) No caso dedissolucao, todos os sOcios seraoliqui-

datarios e procederao a partilha nos tame que

acordarem. Na falta de acordo, havera licitagao

global do activo e passivo sociais, fazendo-se a

adjudicagao ao sécio que melhor prego oferecer

a pronto pagamento.

ARTIGO 15.°

(Resolugao dos conflitos) .

Para todas questées emergentes deste contrato, quer

entre os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer entre

eles a propria sociedade,fica estipulado o Foroda Comarca

de Luanda, com expressa renuncia a qualquer outro.

ARTIGO16.
(Lei vigente)

No omisso, regularao as disposigdes da Leidas Socie-

dades Comerciais em vigor, as deliberagdes sociais tomadas

em formalegal e demaislegislacao aplicavel.

E certiddo quefiz extrair, vai conforme o original a que

mereporto,

Loja dos Registos e Notariado do Cassenda, em Luanda,
aos 25 de Fevereiro de 2015. — A Notéria-Adjunta, Dorina
Ferreira da Conceicdo. . (15-3378-L01)

 

ECOINTER — Empreendimentos
Econdémicos, Limitada

_ Certifico que, com inicio a folhas 63, do livro de notas
para escrituras diversas n.°-1-A, do Cartorio Notarial da
Loja dos Registos — Nosso Centro de Luanda, se encontra
lavrada a escritura do teor seguinte: |

Cessao de quotas, admissio de novo ‘sdcio e altera-
¢ao parcial do pactosocial na Sociedade «ECOINTER
-— Empreendimentos Econémicos, Limitada»,

No dia 30 de Setembro de 2014, em Luanda e€ no
Cartério Notarial da Loja dos Registos — Nogsso Centro,
Sito na Avenida 21! de Janeiro, e perante mim, Licenciada emDireito, Anita Fernanda Cristévao Carlos, Notédri
receu Como outorgante:

Marcia Prazeres de Lima Rodrigues da C
com cédulaprofissional n° 979, com escritd
Rua do MAT, Condominio Alpha Residén
Outorga neste acto na qualidade de procura

a, Compa-

Osta, advogada,
rio em Luanda,

cias n.° 22, que

dor de:
4) Manuel Leite Cruzeiro, casado com Edna Maisa deSousa Eusébio Cruzeiro, sob 0 regime de comu-nhao de aquiridos, natural da Ingombota, Pro-vincia de Luanda, habitualmente residente emLuanda no actual Distrito Urbano e Bairro daIngombota, Largoda Guiné, n.°50,Zona4 titulardo Bithete de Identidade n° 000140450LA01emitido pela Direccao Nacional de Identifica-¢40, aos 25 de Janeiro de 2013;

ee

. eo EPU,
ie 7 Blig,wm |

.de «ECOINTER — Empreendimentos Economicos,

‘eS

DIARIO DAR

* ) Luis Manuel Francisco, casado com Catarj

Lourengo de Sousa Francisco, sob g re

comunhao de adquiridos, natural de Quican

Provincia do Bengo, habitualmente resideny

em Luanda no Distrito Urbano da Ingo €

bota, Bairro Ingombota, Rua Marechal Bréy

Tito, n.° 16, titular do Bilhete de Identjdade
n.° 000425138B0031, emitido pela Direcegy

Nacional de Identificacao, a1 de Junho de 2011,

Contribuinte Fiscal n.° 2405189755;

Verifiquei a identidade da outorgante pelos Menciona.

dos documentos, bem como certifico a qualidade em que

intervém pelos documentos que no fim menciono e arquivo,
tendo poderes para 0 acto.

E pela outorgante foi dito:.

Que, os seus representados Manuel Leite Cruzeiro
e Muine Bin Mufahaia so os actuais e tinicos Socios
da sociedade comercial por quotas sob a denominacao

na Joag

Sime de

Limitada», com sede em Luanda, no Bairro Ingombota,
Largo Infante D. Henrique n.° 5, rés-de-chao, Contribuinte
Fiscal n.° $402118680, constituida por escritura de 20 de
Fevereiro de 2003, lavrada com inicio a folhas 45, verso
a 47, verso, do competente livro de notas para escrituras
diversas, n.° 461-C, do 4.° Cartorio Notarial da Comarcade
Luandae alterada porvarias escrituras, sendo a Ultimaalte-
racao realizada por escritura de 12 de Dezembro de 2012,
lavrada com inicio a folhas 68, do competentelivro n.° 977-C,
do 1.° Cartorio Notarial da Comarca de Luanda, registada
na Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, sob 0
n.° 2003.218, e com o capital social no montante dé
Kz: 714.286,00 (setecentos e catorze mil duzentose oitenta
© seis kwanzas) integralmente realizado, dividido e repre
sentado por duas quotas assim distribuidas: uma quota 90
valor nominal de Kz: 400.000,00 (quatrocentos mil kwan- :
2as), pertencente ao socio Manuel Leite Cruzeiro e outra
quota no valor nominal de Kz: 314.286,00 (trezentos ©catorze mil duzentos e Oitenta e seis kwanzas) pertencenlé
a0 socio Muinhe Bin Mufahaia, ambas liberadas,livres 7
onus, encargos ou responsabilidades.

Seguidamente, declarou: -
Que, em cumprimento do estabelecido em acta avuls1/2014, da Assembleia Universal, datada de 6 deDezembro de 2014, e no uso dos poderes que the foram con

feridos, pela presente escritura, pratica os seguintes actos:
‘I. Cess§o de Quotas:

Que, com o consentimento da sociedade e do s6ci
Muinhe Bin Mufahaia, que renuncia 0 dircito
aqui0 direito de preferéncia na aquisi¢ao da refe-
rida quota e em nome de Manuel Leite Cruzeiro»
Cede a designada de Kz: 400.000,00 (quatroce™
os mil kwanzas) ao Luis Manuel] Francisco.

 
n.°
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Que esta cess4o foi feita com tadosos corresponden-

tes direitos e obrigacSese pelo valor nominal de

Kz: 400.000,00 (quatrocentos mil kwanzas), ja

integralmente pagos, pelo que da a cessdo por

efectuada. ©
|

Que deste modo o sécio Manuel Leite Cruzeiro,
~ renuncia de forma expressa a geréncia e se

afastadefinitivamente da sociedade nada mais

tendo dela a reclamar.

| 7, Admissao de Novo Sécio:

Que em nomedo sdcio Luis Manuel Francisco,aceita

a cessdo de quotas nos termos acima descritos

sendo admitido para a sociedade como novo

sdcio.

3. Alteracdo Parcial:

Que em consequéncia dos actos precedentes, altera o

artigo 4.° do pacto social da referida sociedade,

o qual doravante passa ater a seguinte redaccdo:

ARTIGO 4.°

1. O capital social € de Kz: 714.286,00 (setecen-

_ tose catorze mil duzentos e oitenta e seis kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e

representado por duas quotas assim distribuidas:

uma quota no valor nominal de Kz: 400.000,00

(quatrocentos mil kwanzas), pertencente ao sdcio

Luis Manuel Francisco e outra quota no valor

nominal de Kz: 314.286,00 (trezentos e catorze mil

duzentos e.oitenta e seis kwanzas), pertencenteao

sécio «Muine Bin Mufahaia.

Finalmente declarou 0 outorgante:

Que, continuam firmes e validas todas as clausulas nado

alteradas por esta escritura.
Assim 0 disse e outorgou. , ro
Instruem este acto:

a) Diario da Remiblica e Certidao da Conservatoria

do Registo Comercial de Luanda, emitida, aos

26 de Maio de 2014;
6) Acta da Assembleia Geral da Sociedade, para

inteira validade deste acto; :

¢) Procuragdo, assinada por Luis Manuel Francisco,

a favor do outorgante para inteira validade deste

acto.

oaMorgane e na sua presenga,fiz em voz altaa lestura

cbrigatorte a explicagao do seu contetido e adverténcia

Impex nedade do registo do acto no prazo de 90dias. .

© de selo: Kz: 2.000,00 (dois mil kwanzas).

Sta conforme. ;

“ettidao que fiz extrair e vai conforme o original.

‘ *rtorio Notarial da Loja dos Registos — Nosso Centro

N "anda, em
Otaria 7

: » Anita Fernanda Cristévao Carlos.

(15-3380-L01!)

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.—A

4871

MF/PV—- Promogées Imobilidrias, Consultoria
e Servicos, Limitada *

Certifico que, de folhas 80 a 82,do livro de notas para

escrituras diversas n.° 16-C-2.? Série, do 3.° Cartério Notarial

da Comarca de Luanda, a cargo da Ajudante Principal

Antonia dé Jesus Albino da Costa Cristelo, se encontra

lavrada a escritura‘do teor seguinte: a
Alteracdo parcial do pacto social na sociedade «MF/

PY — Promocées Imobiliarias, Consultoria e Servi¢gos,

Limitada». a

Nodia 10 de Dezembro de 2014,em Luanda e no 3.° Cartorio

Notarial da mesma Comarca, perante mim,Antonia de Jesus

Albino da Costa Cristelo, Ajudante Principal, no referido

Cartério, compareceu como outorgante:

Maria Patricia Furquim Junqueira Ayres, solteira,

maior, de nacionalidade brasileira, residente habitualmente

em Luanda, no Bairro Talatona, Condominio Mirantes

de Talatona, Casa D 28, Municipio de Belas, titular do

Passaporte n.° FE668451, emitido pelo Departamento da

Policia Federal/Superinténdéncia Regional da Bahia/Brasil,

aos 6 de Outubro de 2011, que outorga na qualidade de man-

dataria de Lourenco Serrano do Prado Valladares, casado

com Luiza Maria Furquim de Almeida do Prado Valladares,

sob o regime de comunhdo de bens adquiridos, natural de

Salvador Bahia, de nacionalidade brasileira, residente habi-

tualmente em Luanda, no Bairro Talatona, Condominio

Mirantes de Talatona, Casa D G1, Municipio de Belas;

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibi¢ao do

referido passaporte e certifico a qualidade em que a mesma

intervém e a suficiéncia dos poderes para o acto, em face da

procura¢do adiante mencionada que arquivo.

E pela outorgante fot dito: ,

Que, o seu representado é 0 tinico e actual sdcio da socie-

dade por quotas de responsabilidade limitada, denominada

«MF/PV— Promogées Imobilidrias, Consultoria e Servicos,

Limitada», com sede em Luanda, na Avenida Luanda Sul,

Via A 1, sem nimero, Sector Talatona, Belas, Contribuinte

Fiscal n.° 5401037104, matriculada na Conservatéria do
Registo Comercial de ‘Luanda, sob o n° 1998.41, com o

capital social de Kz: 11.255.550,00 (onze milhdes duzentos

e cinquenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, pertencente ao seu

representado Lourengo Serrano do Prado Valladares.

Que, em reuniéo da Assembleia Geral Extraordinaria,

realizada aos 31 de Outubro de 2014, que adiante se

menciona fica arquivada,o s6cio-tnico delibera por unani-.

midade alterar a redaccdodos artigos | .° e 2.° do pacto social

passando Os mesmosa ter a seguinte nova redaccao:

. ARTIGO 1.°

A sociedadeadopta a denominac¢ado de «MF/PV

— Promogées Imobiliarias, Consultoria e Servicos,

Limitada», tem a sua sede em Luanda, na Avenida

Luanda Sul, (Via A I) sem numero, Ala |, Talatona,

Municipio de Belas, podendo a geréncia, sempre

cn
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aT
conveniente, desloca-la ou trans-

do territorio nacional,

de €

que tal se mostre

feri-la para qualquer ponto mena

bem comocriarfiliais, sucursais agencias, on

quando entender conveniente;

ARTIGO 2.°

A sociedade tem por objecto social a com-

pra e venda de materiais de construgdo civil, quer

no mercado nacional, quer no mercado inter-

nacional, realizando importa¢éo e exporla¢ao,

consultoria, gestao e projectos ambientais, consul-

toria e pareceres de engenharia para avaliagdes e

pericia, consultoria e realizagao de promogoes imo-

biliarias, coordenacdo de negdcios imobiliarios de

terceiros, comercializacdo, gestdo e exploragao de

imoveis, tais como parques de estacionamento, bem

como a gestdo e exploracio de empreendimentos

turisticos e estabelecimentos hoteleiros, designa-

damente de hotéis apartamentos, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou

- industria em que os sécios acordem ea lei permita;

Que, em tudo o mais naoalterado por esta escritura,

continua em pleno vigor o pacto por que se vem regendo a
sociedade; .

Assim 0 disse e outorgou.
Instruem 0 acto os seguintes documentos:

a) Acta da Assembleia Geral Extraordinaria da socie-
dade «MF/FV — Promogées Imobilidrias, Con-
Sultoria e Servicos, Limitada», realizada aos 3}
de Outubro de 2014;

6) Certidao da mesmasociedade emitida pela Conser-
vatoria do Registo Comercial de Luanda, aos 22
de Outubro de 2014;

c) Procuracao outorgada neste Cartério Notarial por
. Lourengo Serrano do Prado Valladares, a favor

de Maria Patricia Furquim Junqueira Ayres.
Foi feita a outorgante em voz alta e na sua presenca,

a leitura desta escritura, a explicacdo do seu contelido e aadverténcia da obrigatoriedade do re
prazo de trés meses a contar desta data

Assinatura: Maria Patricia Fur
— A Ajudante Principal, Antonia d
Cristelo. ,

, Imposto do Selo: Kz: 2.000,00
Conta registada sob o n.° 2.
E certidae quefiz extrair e vai confo

mereporto.

3.° Cartério Notarial da Coma
aos 6 de Fevereiro de 20] 5,.—
de Jesus A.C. Cristelo.

gisto deste acto, no

quim Junqueira Ayres.
€ Jesus Albino da Costa

(dois mil kwanzas).

TmMe 0 original a que

rcade Luanda, em Luanda
AAjudante Principal, Antonia

(15-3381-L01)

teor seguinte:

 »

DIARIO DAR

Constituigao da sociedade «DAVIDA __ 7

Geral Indiistria, Limitada».

No dia 5 de Maio de 1994, nesta Cidade de Luang

9° Cartério Notarial desta Comarca, perante mim, y

Conceicdo Lourengo Ascen¢ao de Jesus Pataca, Not

referido Cartorio, compareceram:

Primeiro: — Joaquim IcumaMuafumba,casado

de Canzar, Cambulo, Angola, residente em Luanda, Rua by

Frederico Welwitchia, n.° 70, que outorga neste acto, com,

procurador de Bumba David Carlos, solteiro, maior, natural

de Saurimo, Angola, residente em Luanda, Bairro Martires

de Kifangondo, Rua 17, Casa n.° 38;

| Segundo: — Angela Calongo Cassongo,solteira, maior,
natural de Luanda, Angola, onde habitualmente reside,

Bairro Martires de Kifangondo, Rua 7, Casa n.°’ 10, cue

outorga neste acto por si e ainda comolegalrepresentante

Mere,

a, @ No

aria da

aria do

> Natural

de seu filho menorJilson Pensamento Cassango Garcia, nas-

cido em Luanda, Angola, a 27 de Janeiro de 1993, consigo

residente na morada ja indicada. °

Verifiquei a identidade dos outorgantes, pelos documen-

tos de identificagéo que mais adiante menciéno.

E, disseram os outorgantes:  Que,pela presente escritura é constituida entre os repre:

sentados do primeiro e terceiro outorgantes e o segundo
outorgante, uma sociedade, sob forma de sociedade por
quotas, que se regerd segundo as clausulas e condi¢des cons-

tantes dosartigos seguintes:

ARTIGO.1.°

A sociedade adopta a denominacao de «DAVIDA —
Comeércio Geral Industria, Limitada», tem a sua sede em
Cambulo, Lunda-Norte, podendo abrir filiais, sucursais,
agencias ou qualquer outra forma de representacao onde ¢
quando ao sécio mais convier. ©

ARTIGO 2° .
O seu objecto € 0 exercicio do comércio geral a gross°

e retalho, Prospeccdo, participacao nas actividades mine!”

ras, Compra e venda de diamantes, importacdo e exportagao,
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comer
clo em queos sécios acordem com as limitacdes legais.

ARTIGO 32

* duracao da sociedade é por tempo indeterminado, CO”

ae © seu inicio para todos efeitos legais, a partir de
oje.

.

ARTIGO 4°
. . . ~

os
- €.vinte e cinco milhdes de nov®wanzas,inteiramente realizado em dinheiro, acha-S¢1

O capital social é d

dido e representadoportrés quotas, uma no valor nominal 4¢

Cai mundes de novos kwanzas, para o socio Bumba Dav!ar ‘nai0S, & duas iguais e no valor nominal de sete milhoes 4novos
a kwanzas, sendo uma para cada um dos dois restante®sdcios,



 

es
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1 SES

ARTIGO 5.°

Nao serao exigiveis presta¢des suplementares de capital,

a socios poderao fazer a sociedade os suprimentos de
as

“aye ele necessitar, mediante 0 juro e nas condicdes de reem-
qu

polso que estipularem.

ARTIGO62°

A cessdo de quotas entre os sdcios, ¢ seus descendentes

é livre; a cessao de quotas a favor de estranhos,fica depen-

dente do consentiment
o
da sociedade.

ARTIGO 7.2 _

"|, A geréncia e administraga
o
da sociedade, incumbe ao

socio Bumba David Carlos, que dispensando de caucdofica

desde ja nomeado gerente, bastando a sua assinatura para

obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos e

contratos. v

2. O gerente podera delegar noutro’sécio ou mesmo em _

pessoa estranha a sociedade,todos ou parte dos seus poderes

de geréncia.

3. Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a

sociedade, em actos e contratos estranhos aos seus negocios,

tais como letras de favor, fiancas abonacdes ou documentos

semelhantes.

ARTIGO 82°

As Assembleias Gerais, quando a lei nao prescreva

outras formalidades, seréo convocadas por meio de carta

registada, dirigida aos sdcios, com pelo menos 15 dias de

antecedéncias. - .

ARTIGO 9.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per- |

cenlagem estipulada pela Assembleia Geral, para o fundo de

reserva, serdo repartidos pelos sdcios, na propor¢ao de suas

quotas, e em igual proporcdo serao suportadas as perdas se

as houver. .

ARTIGO 10.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou interdi¢ao

de qualquer dos sécios, continuando com os sobrevivos ou

“apazes € os herdeiros ou representantes do sécio falecido

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

Sente, enquanto a quota estiver indivisa.

. ARTIGO 11.°
nen regulardo as deliberagoes socials, desde que

egalmente as disposicdes da Lei das Sociedades

Por Quotas vigente no Pais. ,
Assim0 disseram e,outorgaram.

Arquivo para instrugdo deste acto, os seguintes docu-
Mentos:

9) Procuracao manuscrita, datada de 3 de Maio cor-

rente, nessa mesma data devidamente legalizada

neste 2.° Cartério Notarial de Luanda;

5) Certidao passada a 31 de Marco do ano corrente,

" pelo Gabinete Juridico do Ministério do Comer-

cio em Luanda, que comprova a novidade da
denominacao social adoptada.
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.Adverti aos outorgantes de que deverao registar este acto,

dentro do prazo de noventa dias, e em voz alta e na presen¢a
simultanea de todos,fiz a leitura desta escritura e a explica-

¢a40 do seu contetido, tendo verificado que os outorgantes

sdo possuidores dos seguintes documentos de identifica¢ao:

Bilhete de Identidade n.° 2521841, emitido no Lucapa, a 18
de Novembro de 1993, Bilhete de Identidade n.° 3746668,

emitido em Luanda, a 20 de Dezembro de 1993.

Assinaturas: Joaquim Icuma Muafumbae Angela Calongo

Cassongo. —- A Notaria, Maria da Conceic&o Lourengo

Ascencao de Jesus Pataca.

E certidao que fiz extrair e vai conforme original a que

me reporto. . ’

2.° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, em Luanda, |

aos 16 de Fevereiro de 2015. — A 1.2 Ajudante de Notario,

Isabel Luis de Sousa Neto Liicio. (15-3382-L01)

 

Pesagrico, Limitada

Certifico que, de folhas 64 e seguintes do livro de notas

para escriturasdiversas n.° 140-D, deste Cartério Notarial

da Comarca de Luanda, se encontra lavrada a escritura de

teor seguinte: . ,

Constituigao da sociedade «Pesagrico, Limitada».

. No dia 19 de Agosto do 2011, nesta Cidade de Luanda e

no 2.° Cartorio Notarial desta Comarca, a cargo de VisitacZo

de Fatima Simées Xavier Belo Andrade, Pos Graduada-em

Registos e Notariado, Notdaria no referido Cartorio, perante

mim, Dorina Ferreira da Concei¢ao, Notaria em Exercicio,

compareceram como outorgantes: oe

Primeiro: — Conrado Antonio José Republicano, divor-

ciado, natural do Témbua, Provincia do Namibe, residente

habitualmente em Luanda, RuaAnténio Manuel de Noronha,

Casa n.° 3, Bairro Maculusso, Municipio da Ingombota, titu-

lar do Bilhete de Identidade n.° 000141774NE019, emitido

em Luanda, aos 23 de Dezembro de 2008;

Segundo: — Maria de Fatima Republicano de Lima

Viegas, casada com Antonio Luis de Sousa de Lima

Viegas, sob o regime de comunhdo de bens, natural do

Témbua, Provincia do Namibe, residente habitualmente

em Luanda, Praceta Manuel Noronha, Bairro Maculusso,

Municipio da Ingombota,titular do Bilhete de Identidade

n° 000081072NE030, emitido em Luanda, aos 12 de

Janeiro de 2000,vitalicio;

Terceiro: — Eveline Republicano de Lima Viegas,

solteira, maior, natural do Lubango, Provincia de Huila,

residente habitualmente em Luanda, Rua _Lourenco

_ Mendes Conceicdo casa s/n.°, Zona 8, Bairro Maculusso,

Municipio da Ingombota, titular do Bilhete de Identidade

n° 000111268HA031, emitido em Luanda, aos 18 de Julho

de 2008;

Quarto: — Rossana Alexandra Lopes Republicano, sol-

teira, maior, natural do Ingombota, Provincia de Luanda,

onde reside, Praceta Farinha Leit&o, Casa n.° 10, Bairro  
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Maculusso, Municipio da Ingombota,

Identidade n.° 000180225LA011, emitid

de Marco de 2010;
7

nino: — Ladislau Wagner Santiago do Espirito Santo

i 6 rovincia
Republicano, solteiro, mator, natural do Témbua, P

do Namibe, onde reside habitualment

Cambanda, Témbua, mas de momento em Luanda, titular

do Bilhete de Identidade n.° 001266217NE038, emitido em

Luanda, aos 26 de Maio de 2009.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos documen-

tos de identificagdo ja acimareferidos.

E, pelos outorgantesfoidito: | .

Que,pela presente escritura e de comum acordo consti-

tuem entre si uma sociedade por quotas de responsabilidade
limitada, denominada «Pesagrico, Limitada», com sede
na Provincia do Namibe, Municipio do Témbua, Rua dos
Pescadores,s/n.°, podendo no entanto abrirfiliais, sucursais,
agéncias,delegagdes ou qualquer outra forma de represen-
tagao, dentro do territério nacional angolano, onde e quando
convenham os negocios sociais. ° , .

Temcomoobjecto social o exercicio da actividade da
industria de pesca, agricultura, comércio a grosso e a reta-
lho, importagdo e exportacio, constru¢ao civil, podendo .
dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou indistria,
desde que seja acordado pelos sécios e permitidoporlei.

Quea sociedade tem um capital social de Kz: 100.000,00
(cem mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,

_ dividido e representado por Cinco quotas iguais, no valor
_ hominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), cada, per-
tencentes aos sécios Conrado Antonio José Republicano,
Maria de Fatima Republicano de Lima Viegas, Eveline
Republicano de Lima Viegas, Rossana Alexandra Lopes
Republicano e Ladistau Wagner Santiago do Espirito Santo
Republicano, respectivamente.
A referida sociedade Teger-se-a pelos artigos constantes

do documento complementar elaborado nos termos do no?do artigo 55.° da Lei da Simplificacao e Modernizacao dosActos Notariais, quefica a fazer parte integrante desta escri-lura € que os outorgantes declaram haverlido, conhecer 0seuconteiido, Sendo que 0 mesmo exprime a vontade dosSOCIO, pelo que é dispensado aquia sualeitura.
Assim o disseram e outorgaram.
Arquivo os seguintes documentos: -

a) Documento complementar mencionado noteor daescritura devidamente rubricado pelos outorgan-
tes € por mim Notaria;

b) Cenificado de admissibilidade passado pelo FicheiroCentral das Denominagées Sociais em ‘Luanda,smiaacial adoptada;
c) Talao de depésito que prova

efectuado no Banco BAI.
Aosoutorgantes, fiz em vo

a leitura desta escritura,

loem Luanda, aos24

e, Casa n.° 53, Bairro

titular do Bilhete de adverténcia de que deverao proceder ao Tegisto 9

deste acto no prazo de 90 dias. |

A Notaria em exercicio, Dorina Ferreira da Conceigg

Por ser verdade, mandeipassar0 presente certi

2.° Cartorio Notarial da Comarca de Luanda,

Ago:

Oliv

A sociedade adopta a denominac&o de «Pesagrico
Lim

do Namibe, podendonoentantoabrir filiais, SUCUTSais, agép.
cias, delegacSes ou qualquer outra forma de representacio
dentro do territério nacional angolano, onde e quandocon. .
venham os negociossociais.

forma de representacdo no estrangeiro, onde e quandocon-
ven

autorizadaporpreceito legal. ‘

de pesca, agricultura, comércio a grosso e a retalho, impor-
tagao e exportagado, construcdo civil, podendo dedicar-se a

" qualquer outro ramo de comércio ou indistria, desde que
seja acordadopelos sécios e permitido porlei.

Cia juridica para todos os efeitos legais conta-se a.partir da

»

DIARIO Da REPU)
ieIe

A

briSater,

ficady

aos 19 de

sto de 2011. — A Ajudante de Notario, Neuza Felu ¢
eeira.

ESTATUTO DA SOCIEDADE _
PESAGRICO, LIMITADA

ARTIGO 1°

itada», tera a sua sede na Cidade do Témbwa, Provincig

ARTIGO 2.°

Podera abrir filiais, sucursais, agéncias ou qualquer

ha aos negécios sociais e desde que seja legalmente

ARTIGO 3.°

O objecto social é 0 exercicio da actividade da industria

“ARTIGO 42
E constituida por tempoindeterminado, e a sua existen- data da presente escritura.

dividido e representado

z ARTIGO 52°
O. capital social é de Kz: 100.000,00, em

por cinco quotas com o valor dé

dinheiro,

Kz: 20.000,00 cada, pertencente a sécia Maria de FatimaRepublicano de Lima Viegas, Conrado Antonio José
Republicano, Ladislau Wagner Santiago do Espirito SantoRepublicano, Eveline Republicano. de Lima Viegas ®Rossana Alexandre Lopes Republicano. |

de

dic

so

um que a todos re
indivisa,

a realizacao do Capital

ta

ARTIGO 6°
A sociedade nao se dissolverd por morte ou interdiga?qualquer s6cio, devendo continuar a sua existéncia jut
7 COM OS sécios sobrevivos ou capazes e os herdeiros do
C10 falecido ou interdito, devendo os herdeiros nomeare™

presente, enquanto a quota se mantiver

- ARTIGO 79 ;| Nao serao exigiveis prestacées suplementares do cap!”
» MAS Os sécios poderao fazer 4 sociedade, os suprimento®

d . .
° due esta carega, nas Condi¢des que a Assembleia Geraldeterminar.
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) SERIE

: ARTIGO 8.°

serencia © administragao da sociedade, bem como a
 acentagao em juizo e fora dele, activa e. passiva-

ua OetO exercidos por dois sécios, Conrado Anténio
mente,  plicano e Maria de Fatima Republicano de Lima
José int desdeja s40 nomeadoso primeiro como Director
Worseundo‘como Director Geral-Adjunto, respectiva-

te, sendo sempre necessarias as assinaturas conjuntas,
mente,

dos dois para

de mero expe

saciOS. ; ;
|, O Director Geral ou Director Geral-Adjunto poderao

delegar nos outros s6cios ou em pessoa estranha a sociedade,

todos ou partes dos seus poderes de geréncia, conferindo

para 0 efeito o respectivo instrumento de mandato outorgado

em nome e em representacdo da sociedade.

9, Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos

econtratos estranhos aos negocios sociais, tais comoletras

de favor, abonacdes, fiangas ou outros documentos seme-

  

obrigar validamente a sociedade, masno acto

diente bastard assinatura de apenas um dos

ihantes.
3. Quando porém, a sociedade fizer parte dos corpos

gerentes de outra sociedade em que esteja associada, sera

aquela, representada sO por um sdcio-gerente (Director

Geral ou Director Geral-Adjunto).

ARTIGO 9.°

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

feta a estranhos, fica dependente do consentimento da

sociedade a qual é, em todo caso, reservadoo direito de pre-

feréncia na respectiva aquisicado, deferido aos sdcios se a

sociedade dele ndo quiser fazer uso.

ARTIGO 10.°

As Assembleias Gerais serao convocadas quandoa lei

a0 prescrever outras formalidades, por meio de cartas

registadas, e dirigidas aos sécios com pelo menos 15 dias
de antecedéncia,

a

§ Unico: — se qualquer dos sdcios estiver ausente da
Se7Social, a convocacao sera feita com a dilagdéo minima
su

Ciente para ele> poder comparecer.

ARTIGO I1.° .

No omisso, regularao as disposigdes da Lei das
Ciedades Comerciais, em vigor.
Esta conforme,

2° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, aos 19 de
0

*E0sto de 01 |. — A Ajudante de Notario, Newza Felu de
"eira (15-3385-L0!)
Ce
 

SVADRIGA—~ Gestao e Servicos, Limltada

Cert
lavra Heo© que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2015,

fing™ inicio a folhas 83, do livro de notaspara escritu-

Ep Sn.19-B, do Cartério Notarial do Guiché Unico
Pr —

4 Cos1, Anifil , a Cargo do Notario, Lucio Alberto Pires

CatenNda

“nettUidasludante do Notario no referido Cartério, foi

tre:

Lj .

‘enciado em Direito, perante mim, Domingos

4875
 

Primeiro: — Carlos Manuel Gambéa Carvalho, dos
Santos, solteiro, maior, natural do Huamibo, Provincia do
Huambo, residente habitualmente em Luanda, Distrito
_Urbano do Sambizanga, Bairro Sao Paulo, Rua do Kikombo,
n.° 134, Zona 10;

Segundo: — Julio César Carlos Carvalho dos Santos, sol-
teiro, maior, natural de Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda,

residente habitualmente em Luanda, Distrito Urbano do

Sambizanga, Bairro Sao Paulo, Rua Vereador dos Prazeres;

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, aos 27 de Fevereiro de 2015. —O ajudante,

ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

QVADRIGA — GESTAO E SERVICOS, LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominacao de «QVADRIGA —

Gestao e Servicos, Limitada», com sede social na Provincia

e Municipio de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga,

Bairro Sao Paulo, Rua do Kikombo, n.° 134, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do territé-

rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representagao dentro e fora do Pais. —

. ARTIGO 2.°

A sua durac¢ao é por tempo indeterminado, contando-se‘o

inicio da sia actividade, para todosos efeitos legais, a partir

da data da celebracdo da presente escritura.

| ARTIGO 32
A sociedade tem como objecto social a gestao de frotas

automoveis, transporte de mercadorias a granel, servicos de

taxi e aluguer de viaturas, aluguer de equipamentos, hotela-

ria e turismo, assessoria contabilistica e financeira, gestao —

de clube desportivo, venda de equipamentos desportivos,

comércio geral a grosso ea retalho, contabilidade, podendo

ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou

industria em que OS SOcios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 4° .
O capital social € 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: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), perten-

cente ao sécio Carlos Manuel Gambéa Carvalho dos Santos

e outra quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil
kwanzas), pertencente ao sécio Julio César Carlos Carvatho

dos Santos, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessao de quotasa estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado0 direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

e
p
e
e

P
o
e
>
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ARTIGO 6°

jnistraca
iedade, em

1. A geréncia administraca0 da sociedad ; .

|
6

e

fora dele, activa € passiva-

Jos Manuel! Gambé
a Carvalho

do gerente, bastando a

todos 0S

seus actos e contratos, em juiz

cio Car

sde ja nomea

damente a sociedade.

ociedade em actos

s da sociedade,

. mente, incumbem ao so

dos Santos, quefica de

sua assinatura, para obrigar vali

7. Fica vedado ao gerente obrigar a $

¢ estranhos aos negdcios social
e contrato:

5 ou actos seme-

tais comoletras de favor, fianca, abona¢oe:

Ihantes.

. ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas, dirigidas aos socios com pelo menos 30 (trinta)

dias de antecedéncia,isto quando

a

lei no prescreva forma-

lidades especiais de comunica¢ao. Se qualquer dos Socios

estiver ausente da sede social, a comunicagao 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, serao divididos pelos sdcios na propor-

¢4o das suas quotas, e em igual propor¢ao sero suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9°

A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sdcios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio 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 sdcios serao liquidatarios e a‘:
liquidacdo e partilha verificar-se-4 como acordarem. Nafalta
deacordo, € se algum deles-o pretender, sera 0 activo social
licitado em globo com obrigagao do pagamento do passivo

_ €adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em igual-
dade de condicées.

ARTIGO 11.2

A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de.
qualquer socio, quando sobre ela recaia arresto

quer s
penhora ou

Providéncia cautelar.
,

ARTIGO 122

Par, a todas 7 questdes €mergentes do presente contrato
quer entre os sdcios, seus herdeiros oy representantes 'entre eles e a propria sociedade

todeComarca de Luanda, com exp
outro.

fica estipulado o Foro da
ressa rendncia a qualquer

ARTIGO $32
Os anos sociais serio 0S Civis

em 31 de Dezembro de cada
Marco imediato,

€ os balancos sergio dados
ano, devendo encerrar a 31 de

 

  

javrada com inicio a folhas 85, do livro de notas para e

turas diversas n.° 19-B, do Cartorio Notarial do Guichs

Unico da Empresa — Anifil, a cargo do Notirio, Li

Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante min

Eduardo Sapalo, Notario-Adjunto.do referido Cartorio, fy

constituida entre:

natural da Ingombota, Provincia de Luanda,resident

habitualmente em Luanda, Distrito Urbano e Bairro d

tualmente‘em Luanda, Distrito Urbano da Maianga,Bairo

artigos seguintes.

Inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, ap

: ARTIGO 14°

No omisso regularao as deliberacdes SOCiais
” . ?

sicdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que ¢ °S dis,
_ - ale

Sociedades Comerciais, € demais legislacao aplicéve,® as

(I 5-3394419,

oh——__

Passamu, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 29};

Scr.

Primeiro: — Pascoal Angelo Chitumba, solteiro, maior

Ingombota, Rua Rainha Ginga, n.° 42, Zona n.° 8;

Segundo; — Samuel AgostinhoDengue,solteiro, maior,

natural da Maianga, Provincia de Luanda, residente hati-

Prenda, Rua dos Missionarios, n.° 10;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa-Anifil,

em Luanda, aos 27 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,

ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

PASSAMU, LIMITADA

ARTIGO 1.2
A sociedade adopta a denominacio de «Passal™

Limitada», com sede social na Provincia € Municip”
de Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Sao

Paulo, Rua Conego Manueldas Neves, n.° 466, 1.° andar @
podendotransferi-la livremente para qualquer outro local

territorio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, ager
Clas Ou Outras formas de representacdo dentro e fora do Pals:

mu,

ARTIGO 2.°
~ . seo

A sua duracao é por tempo indeterminado, contando-s
artil

da data da celebragao da presente escritura.

het “ARTIGO 3° |
Sociedade tem como objecto social o comeércio ger 0

Brosso ea retalho, presta ria turis™

€ similares snformatic®

tel : . a asecomunicacdes, publicidade, construgao civil © obi
nee —_

ilies realizagdes de actividades culturais € desportv? .uica¢do e cultura, transpo impo

 a

, ¢4o de servicos, hotela
» Industria, agro-pecuaria, pesca,

rtes, agéncia de viagens,



 

_

g—-N.° 64 — DE 6 DE ABRIL DE2015
 

SER!

xportagao, podendo ainda dedicar-se a qualquer

o do comércio ou industria em que os Socios acor-

rmitido por let.

 ARTIGO 42
capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-

ragio © ©
outro ram

gem € Sef PE

0 1 1 . ey We? aie

) integralmente realizado em dinheiro, dividido e
$), aeza “gsentado por 2 (duas) quotas iguais no valor nomi-

rep1 de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma,
a " ; ; .ancentes a0S SOCIOS Pascoal Angelo Chitumba e Samuel

stinho Dengue, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessio de quotas a estranhos fica dependente do con-

gentimento da sociedade, 4 qual € semprereservado 0direito

Ago

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.
ARTIGO 6.° _

_ |. Ageréncia e administra¢ao da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbem a ambosos soécios, que ficam desdeja

nomeados gerentes, sendo necessarias ambasas assinaturas,

para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negocios sociais da socie-

dade, tais como letras de favor, fianca, abona¢ées ou actos

semelhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos30 (trinta)

dias de antecedéncia, isto quandoa lei nado prescreva forma-

lidades especiais de comunicaciio. Se qualquer dos sécios
estiver ausente da sede social, a comunicacdo devera ser

-feita com temposuficiente para que possa comparecer.

ARTIGO8.° a

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

‘entagem para fundos ou desfinos especiais criados em
Assembleia Geral, serfo divididos pelos sécios na propor-
¥40.das suas quotas, e em igual proporcdo serao suportadas
48 perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

Asociedade nao se dissolverd por morte ou impedimento

:maedos sécios, continuando a sua existéncia com 0

iterito, herdeiros ou representantes do socio falecido ou

enquant, nevendo estes nomear um que a todosrepresente,

4 quota se mantiver indivisa.

Dissolvida _ ARTIGO 102
oe

emai casos | a Sociedade por acordodos socios é

liquidacig s egais, todos os sdcios serdo liquidatarios “ a

© acordg © partilha verificar-se-A como acordarem. Naa

licitadg on Se algum deles o pretender, sera 0 activo socia

globo com obrigacdo do pagamento do passivo
. ec adiy :

i i2d. Uicado ao sécig que melhor prego oferecer, em igual-
te COndicdes,

4877

ARTIGO 11°

A sociedade reserva-se 0 direito deamortizar a quota de
qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

~—— ARTIGO 12°
Para todas as questdes emergentes do presénte contrato,-

querentre os sécios, 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 serdo oscivis 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 deliberacgdes sociais, as ‘dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislacdo aplicavel.

(15-3395-L03)

 

EDUCANDO — Sociedade de Ensino, Limitada

Alteracao da denominacao da sociedade «King’s College

Angola, Limitada».°

Certifico que, por escritura de 21 deNovembro de 2014,

lavrada com inicio a folhas 79, do livro de notas para escritu-

ras diversas n.° 14-B, do Cartério Notarial do Guiché Unico

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

Costa, Licenciado em Direito, perante mim Eduardo Sapalo,

Notario-Adjunto do referido Cartério, compareceu como

outorgante Antonio de Sousa Marques de Oliveira, solteiro,

maior, natural do Distrito Urbano da Samba, Provincia de

Luanda, onde residente habitualmente, noBairro Talatona,

Condominio Cuchi, Casa n.° D 27, titular do Bilhete de

Identidade n.° 000173282LA017 emitido pela Direccao

Nacional de Identifica¢ao Civil e Criminal, aos 8 de Junho

de 2010, que outorga este acto por si individualmente e

como mandatario:

a) Bernarda Goncalves Martins, divorciada, natu- .

- ral de Malanje, Provincia com o mesmonome, —

residente habitualmente em Luanda, no Dis-

trito Urbano da Maianga, Bairro Alvalade, Rua

Comandante Dangereux, .n.°s 27-29, titular do

Bilhete de Identidade n.° 000000359VPO18,

emitido pela Direcc&o Nacionalde Identificacao

Civil e Criminal, aos 7 de Outubro de 2013;

b) Maria do Rosario Antunes Russo, casada com José

Pedro de Almeida Fraga Redinha, sob regime

de separa¢ado de bens, natural do Municipio do

Icolo e Bengo, Provincia de Luanda, residente

_ habitualmente no Distrito Urbano e Bairro da

Ingombota, Rua General Rogadas,n.° 43, titular

do Bilhete de Identidade n.° 000527683B0035,

W
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J) FernandoJorge Dolbethe Costa de Assuncao,casado-

8) Sérgio Mauro Chissua Cabang

¢) Fernandes Ngonde, casado ¢

.- dente habitualmente

emitido pela Direcgao Nacionaldei

Civil e Criminal, aos 3 de Dezembro de 2 iF

om Moko Teresa

‘Massikidi Ngonde, sob regime de comunhao

de adquiridos, natural do Maquela do Zombo,

Provincia do’ Uige, residente habitualmente

em Luanda, no Distrito Urbano e Bairro do

Kilamba Kiaxi, Edificio R 20, 3.° andar, Apar-

tamento 34, titular do Bilhete de Identidade

n.° 000200632UEQI8, emitido pela - Direc¢ao

Nacional de Identificagao Civil e Criminal, aos

25 de Abril de 2013;

d) Amadeu de Jesus Castelhano Mauricio, casado

com Mariana de Jesus Artur Moreira Mauricio,

“sob regime de comunhdo de adquiridos, natu-

tal do Municipio do. Sambizanga,Provincia de

Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito

Urbanoe Bairro da Samba, condominioprivado,

Morro Bento, Casa n.° 46,titular do Bilhete de

Identidade n.° 000036613LA012, emitido pela
Direc¢ao Nacional de Identificagdo Civil e Cri-

" minal, aos 19 de Setembro de 2013;
e) Ivan Magalhaes do Prado, casado. com Cintchya

Jossila Ribeiro Silvestre do Prado, sob regime
de comunhao de adquiridos, natural do Distrito
Urbano da Ingombota, Provincia de Luanda,
onde reside habitualmente, no Distrito Urbano
da Maianga, Bairro Prenda, Rua dos Funan-
tes, n° Al, titular do Bilhete de Identidade
n.° 000696527LA031, emitido pela Direccdo
Nacional de Identificacdo Civil e Criminal, aos
4 de Junho de 2014;

com Clélia Maria José Sambode Assuncao, sobregime de comunhao de adquiridos, natural doMunicipio do Sumbe, Provincia do Kuanza-Sulresidente habitualmente em Luanda, no DistritoUrbano do Rangel, Bairro Nelit
Ho-Chi-Min, Casa n° 399,titul
Identidade n° 003240712KS038, emitido pelaDirec¢ao Nacional de Identificacao Civil e Cri-minal, aos 6 de Fevereiro de 2012;

© Soares, Rua

4, Solteiro, maiornatural do Distrito Urbano da Ingombota Pro.vincia de Luanda, onde resi
No Municipio e Bairro de Via
do Bilhete de Identidade n°

de habitualmente,
na, Lote 27,titular

¢40 Nacional de Identificacao :8 de Fevereiro de 201]:
Bolibar, Solteiro, maior
tavedra, Espanha, resi.
€m “Luanda, Municipio

natural de Buey Pon

" documentode identificacao pessoal, a qualidade ¢ §

_sdcios-da sociedade comercial «King’s College Angola

- dinheiro, dividido e representado por nove quotas, sendo

ardo Bilhete de . de deliberacto de | | de Outubro de 2014, e no uso dos pode

00031458SLA035,

-

SEleDs REPUBL,‘
de Belas, Bairro e Rua do Camama, oa

" nio Cajueiro, Casa n.° B2,titular do Cana

Estrangeiro Residente n.° 0004276TD9, —
tido pelo Servico de Migracao e Estranoe;
aos [8 de Outubro de 2013. 0s,

Verifiquei a identidade do outorgante pelo Mencionag
0

. Uficig,
cia dos poderes para este acto, mediante a Acta Avulsa ;

Assembleia da Sociedade, que nofinal menciono-e arquiyg

E declarou o outorgante: ;

Que, ele e os seus representadossAo os tnicogs © actuzi

Limitada», com sede em Luanda, no Municipio de Belas
Bairro Talatona, Condominio Cuchi, Casa n.° D27, conse
tituida por escritura de 8 de Agosto de 2014, lavrada com
inicio.a folhas 35 do livro de notas para escrituras diversas
n.° 10-B deste Cartorio Notarial, registada na Conservatérig
do Registo Comercial da‘Comarca de Luanda, 2.3 Secciio do
Guiché Unico sob 0 n.° 371-14, Contribuinte Fiscal
n.° 5480006088, com o capital social de Kz: 2.000.000,00
(dois milhes de kwanzas), integralmente realizado em

uma no valor nominal de Kz: 560.000,00 (quinhentos e
sessenta mil kwanzas), pertencente ao sdcio Antonio de
Sousa Marques de Oliveira, uma no valor nominal de
Kz: 300.000,00 (trezentos mil kwanzas), pertencente a
sécia Bernarda Goncalves Martins, quatro quotas iguais
no valor nominal de Kz: 200.000,00 (duzentos mi] kwan-
zas) cada, pertencentes aos sécios Fernandes Ngonde,
Amadeu de Jesus Castethano Mauricio, Ivan Magalhaes
do Prado e Fernando Jorge Dolbeth e Costa de Assuncao,

uma quota no valor nominal de Kz:. 140.000,00(cento ¢
quarenta mil kwanzas), pertencente ao sdcio Sérgio Mauro

Chissua Cabanga e duas quotas iguais no valor nominal
de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) cada, pertencentes
a08 SOcios Maria do Rosario Antunes Russo e José MarlaCastroviejo Bolibar. ,

: ta.. Que,pela presente escritura, o outorgante conformea¢

: oe ialFes que lhe foram Conferidos altera a denominag&o so¢da sociedade de «King’s College Angola, Limitada», para«EDUCANDO— Sociedade de Ensino, Limitada»,
Deste modofica alterado

0

artigos |.° do Pacto.social aPassa a ter q Seguinte nova redaccao: |
ARTIGO 1.2

A sociedade adopta a firma de «EDUCANDO— Sociedade de Ensino, Limitaday, e tem 4 suasede em Luanda, no Municipio de Belas, BarrTalatona, Condominio Cuchi, Casa n.° p27,Podendo ser ransferida por simples decis40 a&eréncia para outro lo eps ciocal dentro do territério 14
nal,  
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peclarara
ainda

vain

posigdes do pacto social naoalteradas pela pre-
que continuam firmes. e validas as

demais dis

sente escritur
a.

Assim 0 dis

Esta conform
e. — a

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa
, em

94 de Novem
bro de 2014. — O ajudante

,ilegive
l.

(15-3396-L.03)

se e outorgou,

tuanda,
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AFA ANGOLA — Consultoria e Gestao, Limitada

| Certifico que, com inicio a folhas 20do livro de notas

para escrituras diversas n.° n.° I-F, do Cartério Notarial da

Loja dos Registos do Kilamba Kiaxi, se encontra lavrada a

escritura do teor seguinte:

Cessio de quotas e alteracao de pacto social «AFA

ANGOLA— Consultoria e Gestdo, Limitada».

Aos 19 de Janeiro de 2015, em Luanda e no Cartorio

Notarial dd Loja dos Registos do Kilamba.Kiaxi, perante

mim, Daniel Wassuco Calambo, o Notario do referido

Cartério, compareceu como outorgante:

_ Tiago Miguel Brito Faria de Bastos, casado, portador d

Bilhete de Identidade n.° 004500161°.E044, emitido pela

.D.N.I, aos $4 de Marco de 2014, residente em Luanda, na

Rua dos Coqueiros, n.° 47, 1.°, 17, Bairro da Ingombota,

Luanda, que outorga este acto, por via de procuracdo queli,

achei conforme e arquivo, em representacAo do Carlos José

Gongalves Machado Vaz, sécio e titular de uma quota no

valor nominal de Kz: 17 500.000,00 (dezassete milhées e qui-

nhentos mil kwanzas), sociedade comercial por quotas sob a

firma «AFA ANGOLA — Consultoria e Gestao, Limitada»,

Com sede social sita em Luanda, Rua Rainha Ginga, n.° 6,

Ingombota, com o capital social de Kz: 50.000.000,00 (cin-
quenta milhdes de kwanzas), titular do NIF. 5401140711,

matriculadana Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,

-80b 0 n.°2005.139, assim como em representacdo da sociedade

denominada «Krexendo, S.A.», com sede em Luanda, Rua da-

Maianga, n.° 49, matriculada na Conservatéria do Registo ~

‘Comercial de Luanda, sob 0 4060-14/141031, titular do
NIE 5417310735; em virtude de deliberagdes tomadas e

Consignadas em actas pelas duas sociedades, que,li, achei

Conformee no final arquivo. ~
woo a identidade do outorgante pelo mencionado
hs a. a qualidade em que intervém e a SUnGIENE!® dos
adanre res, verifiquei face as actas supra indicadas, que

mencionoe arquivo.

E porele foi dito:
eet pela presente escritura, o sdcio Carlos José

Sadie“ Machado Vaz, cede a totalidade da quota que
Shishi Possui na sociedade, «AFA ANGOLA ~~
‘ 17.500 € Gestao, Limitada», no valor nominal ‘

vanzay) 0.000,00. (dezassete milhdes € quinhentos mi

@ favor da sociedade comercial «Krexendo, S. A.»,

a

4879

apartando-se assim o sdcio Carlos José ‘Goncalves Machado

Vaz da sociedade «AFA—Angola».

Queassécias «Kevari, S. A.» e «Grupo Arykey,Limitada»,
devidamente representadas, prescindem do direito de prefe-

Téncia, assim comoa sociedade «AFA Angola, Limitada», na

referida cessdo. .

Que a sociedade comercial «Krexendo, S. A.» foi admi-

tida como nova sécia, passando a deter uma quota no valor

nominal de Kz: 17.500.000,00 (dezassete milhdes e qui-

nhentos mil kwanzas). :
Que, consequentemente, em razdo da referida cessdo de

quotas se procede4 alteracao do artigo 3.° do pacto social,

passandoeste a deter a seguinte redaccao:
 

* ARTIGO 3°

O capital social é de Kz: 50 000 000,00 (cin-

quenta mithdes de kwanzas), ja integralmente

realizado, sendo representado pela soma das quotas -

seguintes: :

Uma de Kz: 17 500 000,00 (dezassete milhdes

e quinhentos mil-kwanzas), pertencente a .

socia «Grudo Arykev, Limitada»;

Umade Kz: 17 500.000,00(dezassete milhdes ~

e€ quinhentos mil kwanzas), pertencente a
socia «Krexendo, S. A.»;

Uma de Kz: 15 000.000,00 (quinze milhdes

de kwanzas), pertence a sécia Kevari, S. A.
‘Assim o disse e outorgou.

Exibiu: ;

a) Certidao comercial da sociedade «AFA ANGOLA

—— Consultoria e Gesto, Limitada»;

b) Certid&o comercial da sociedade «Krexendo, S.A».

c) Acta avulsa da sociedade «AFA ANGOLA— Con-

sultoria e Gestéo, Limitada»;

d) Acta avulsa da sociedade «Krexendo, S. A.»;

e) Procuracao outorgada pelo sécio Carlos José Gon-

| calves Machado Vaz a favor do outorgante;

Fiz ao outorgante, em voz alta, a leitura desta escritura,

assim comoa explicacdo do seu conteudo e a adverténcia da

obrigatoriedade do registo do acto no prazo de 90 dias.

Esta conforme.

- £ certid&o quefiz extrair e vai conformeo original.

Cartério Notarial da Loja dos Registos do Kilamba Kiaxi,

~ em Luanda, aos 19 de Janeiro de 2015. —A22 ajudante, i/e-

givel. . ‘(15-3426-L01)

%

 

EQUIPRODI — Solugées Graficas (SU), Limitada

Barbara Celesté Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.3 Seccao

do Guiché Unico da Empresa. |

Satisfazendo ao. que me foi requerido em peti¢ao apre-

sentada sob 0 n.° 35'do livro-diario de 24 de Dezembro do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

a
m
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aO08 REPURLAras

uma quota indivisa, de igual valor nominal,tity
iro or ‘ la

Certifico que, Alberto Jorgeaent vecio anico Alberto Jorge Sereno Mateus. da Pel
¢' % ae onde - *

a de Luanda, sl padena Ser
. ngombota, Provinci . ital social podera ser aumentado -

rate Municfpio do Sambizanga, Bairro 2. 0 cap scio-unico, em dinhei = eis
reside habitualmen'e;® stituiuuma sociedade uni- _contribuigao do socio-unico, I1rO Ou em Sspécie

: . 1 Oy

Operario, Rua de Ambaca 240, con
me

pessoa por quotas denominada «EQUIPRO
D! Sadaue

Graficas (SU), Limitada», registada sob o n.° 4.723/14, 9

se vai reger pelo disposto no documento em anexo.

Esta conforme.

_ Conservatoria do Registo Com

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, aos

de 2014. —- O ajudante,i/egivel.

ercial de Luanda,2.” Sec¢ao

24 de Dezembro

 

PACTO SOCIAL SOCIEDADE

UNIPESSOAL POR QUOTAS

EQUIPRODI — SOLUCOES GRAFICAS

(SU), LIMITADA

ARTIGO 1.°

(Tipo, firma e dura¢3o)

|. A sociedade é comercial, adoptando 0 tipo unipessoal

por quotas e a firma «EQUIPRODI — Solugdes Graficas

(SU), Limitada». +. 3

2. A sociedade constitui-se ‘por tempo indeterminado,

contando-se 0 seu inicio a partir da data do registo da pre-

sente escritura publica.

~ ARTIGO 2°
(Sede e formaslocais de representacdo)

1. A sociedade tem a sua sedeinstalada na Rua da Missio,
sem numero, na Comuna do Morro Bento, Municipio de

Luanda, Distrito Urbano da Samba, na cidade e Provincia
de Luanda, na Provincia de Luanda, Reptblica de Angola.

2. Por simples deliberacdo da geréncia, a sociedade pode
transferir a sede para qualquer outro local no territério da
Republica de Angola.

3.A sociedade pode, por deliberac&o do sdécio-tinico
abrirfiliais, delegacdes, sucursais ou qualquer outra forma
de representacao, em territério angolano ou no estrangeiro
mediante registo da representaco na conservatoria comer.
cial em raz&o do territério ou adoptando as obrigacdes
impostas pela lei do local do estabelecimento.

ARTIGO 3°

(Objecto)

1. A sociedadeter4 por objecto social a distribuicdo deprodutos, equipamentos e Servigos para a industria incluinda producao grafica, e todas as actividadesa °
xas as supra enunciadas, incluindo im
de equipamentos e materiais para oe
2. Por deliberag4o do sécio-
ainda, dedicar-

cessOrias e cone-

portacdo e exportacdo

feito.

unico, a sociedad. € pode,

vom in nnyalguerOutro ramo da indisttia.e/oy
merclo, respeitados que sejam os condicionalismos legais

ARTIGO42 ‘
(Capital social)

1. Ocapital social é de (cem mi . "totalmente subscrto ¢ rg mil kwanzas) Kz: 100.000,00,alizado em dinheiro, representado

através da incorpora¢ao de reservas. _

ARTIGO S.°

(Prestacoes suplementares ¢ suprimentos)

1. O sécio-tnico podera realizar prestacdes supleme

tares de capital, por uma ou mais vezes, até um thontan.

equivalente ao dobro do capital social da sociedade,".

2. De igual forma, 0 sdcio-tinico podera efectuar Supt

mentos, a titulo oneroso, OS quals serao remunerados de

acordocom os respectivos contratos de empréstimoe nas

condicdes que vierem a ser aprovadas pelo sdécio-unico,

ARTIGO 6.° -
a (Relacées entre o sécio-tnico ¢ a sociedade)

 
1.Qs negocios juridicos celebrados entre 0 sécio-tinicoe

a sociedade devem servira prossecu¢ao do objecto dasocie-

dade. . . o

2. Os negocios juridicos entre 0 sOcio-tnico e a socie-

dade obedecem a forma legalmente prescrita e, em todosos

casos, devem observar a formaescrita.

3. Os documentos que titulam os negécios juridicoscele-

brados pelo sdcio-tinico e a sociedade devem Ser arquivados

na sede desta altima, juntamente com relatério de gestéoe

os documentos de prestac4o de contas, podendo ser consul-

tados a todo 0 tempo por qualquer interessado.  -

ARTIGO 7°

(Competéncias do sécio-tinico)

1. O sécio-tnico exerce as competéncias atribuidas 4

Assembleias Gerais nas sociedades por quotas. Em particu-

lar, € da competéncia exclusiva do sécio-tinico decidir sobre:

a) A chamada a restituicao de prestagdes suplemerr

- tares;

ace, b) A designacaoe destituicdo de gerentes;

¢) A aprovacao do relatgrio de gestao e das conta
exercicio, a atribuicdo de lucros e o tratame

dos prejuizos;
aA €xoneracdo.de responsabilidade dos gerentes;

€) A proposigio de accdes pela sociedade contr
gerentes e, bem assim, a desisténcia © transac

¢40 nessas acgées;
Jf) Aalteracao ao contrato de sociedade;

8) A fusao, cisio, transformacao e dissoluigao

Sociedade e 0 regresso da sociedade dissolvid®
a actividade;

s do
nto

 - h) A alienacao ou oneragao de bens iméveis, 4 alien?
40, a Oneracdo ea locagao de estabelecimen®

2. O sécio-tmico, ao exercer as competéncias —
Assembleia Geral, deve fazé-lo por escrito, podendo regis”
ar em actapor si assinada e transcrita para o livro dé actas:          
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3, AS nomea¢oes de gerentes devem ser sempre feitas

crit0 devendo a assinatura ser reconhecida notarial-
or & ,

mente na qualidade.

ARTIGO 8.°
(Geréncia ¢ vinculagao)

j.Ageréncia da sociedade incumbe a um ou mais geren-.

tes incluindo estranhios a sociedade, conforme for designado
% .

pelo socio-Unico. ;

9, A geréncia sera eleita por um periodo de quatro anos,

, sendo permitida asuareeleicfo, =

3. A geréncia podera ser remunerada, se tal vier a ser

decidido pelo s6cio-tinico.

_ 4, Aos gerentes sao conferidos os poderes necessarios

para assegurar a gestao corrente dos negocios da sociedade

e,em particular, para:

a). Representar a sociedade, em juizo e fora dele,

activa € passivamente, enquanto requerente ou

requerido, credor ou devedor,etc;

b) Celebrar quaisquer contratos, publicos ou parti-

culares, no Ambito do objecto da sociedade;

c) Abrir, movimentar e encerrar contas bancarias;

d) Abrir, transferir ou encerrar filiais, sucursais, agén-

cias, delegagSes ou qualquer outra forma de

representacdo social, em territério nacional ou

‘ no estrangeiro; ;

e) Aceitar, sacar e endossar, letras, livrangas e outros

titulos comerciais;

J) Contratar e despedir pessoal, podendo, para Oo

efeito, celebrar e revogar contratosde trabalho

e de prestagdo de servi¢os;
g) Adquirir, alienar ou permutar bens moveis,

incluindo veiculos automéveis; :

h) Dar e tomar de arrendamento ou de aluguer

bens imdéveis e bens moveis, respectivamente,

incluindo em regime de locac&ofinanceira, imo-

bilidria ou mobiliaria; _ .
)) Contrair-empréstimos ou outras obriga¢Ses finan-

ceiras similares;
_ J) Prestar caucdes ou garantias;

k) Confessar, transigir ou desistir, da instancia ou

do pedido, em quaisquerpleitos judiciais, bem

como, aceitar compromissosarbitrais;

d Exercer quaisquer outras competéncias que lhe

sejam atribuidas por lei ou pelo presente pacto

. Social.

5. A eréncia poder nomear mandatarios ou procura-

Giese Sociedade para a pratica de determinados actos ou

as de actos, atribuindo tais poderes através de pro-

Curacao, . ——

sssoda fica validamente obrigada, em todos os

\ € contratos, pela assinatura de um gerente ou de

Or Ou procuradores, com poderes especials para"™ Procurad
Mery; .

"VIF No acto, nos respectivo instrumento de’ termos do resp
Mandato,

4831

ARTIGO 9°
(Exercicio social)

O exercicio social coincide com o anocivil.

ARTIGO 10.°
(Dissolugao ¢ liquidagio da socicdade)

1. A sociedade dissolve-se nos termos e casos previstos

nalei e, ainda, no caso detal ser decidido pelo sdcio-unico,

2. Salvo deciséo em contrario em contrario do sdcio-

-unico, a liquidag&o sera feita-extrajudicialmente, ‘através

de uma comissao liquidataria constituida pela geréncia em

exercicio, que procederd ao pagamento do passivo e adjudi-

cacao do activo nos termoslegais.

ARTIGO 11.°

(Casos omissos)

No que o presente pacto social for omisso, rege 0 dis-

posto nalegislagao angolana aplicavel.

ARTIGO 12.°
(Lei e foro aplicaveis)

1. O presente pacto social rege-se pela lei angolana.

2. Aplica-se a sociedade as normas que regulam as socie-

dades por quotas, salvo as que pressupdem a pluralidade de

sdcios. , : 2

3. Para todas as questdes emergentes deste pacto social,

quer entre 0 sdcio-Unico ou os seus representantes, quer

entre 0 sdcio-tnico e a propria sociedade, fica estipulado o

Foro de Luanda, com renuncia expressa a qualqueroutro.

ARTIGO 13.°

(Disposicées transitérias)

1. As operagdes sociais podero iniciar-se a partir de -

hoje, pelo que, a geréncia fica, desde ja, expressamente, :

autorizada a, mesmo antes do registo definitivo da socie-

dade, levantar ou movimentar os montantes depositados, a’

. titulo de capital social, ou a qualquer outro'titulo, em conta

aberta no nome da sociedade, para fazer face as despesas

com a constitui¢ao, registo € aquisi¢éo e equipamento ou

outros bens necessarios ou convenientes a prossecucao do

objecto da sociedade. _ ae
2. A geréncia fica igualmente autorizada a celebrar,

antes do registo definitivo da sociedade, os contratos .de

arrendamento e/ou subarrendamento, ou outros de natureza

similar, de fornecimentode electricidade, gas, comunicacdes

e outros necessarios ao inicio de actividade da sociedadee,,

bem assim, de fornecimento de bens e de prestagdode servi-

¢0s, os contratos de trabalho € os contratos de suprimentos

que se revelem convenientes aos indicadosfins.

3. As autorizagdes a que se referem os nuimerosanterio-

res consideram-se prestadas nos termos e para os efeitos do

disposto na alinea d), do n.° | e no n.°3, ambos doartigo 21.°

da Lei das Sociedades Comerciais.

4. Sao da responsabilidade da sociedade todas.as despe- |

sas com a sua constitui¢do e registo. *

(15-3429-L02)

w
e

  



  

Almeida 3 Service, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereirote -.

lavrada com inicio a folhas 65, do livrode meai,

turas diversas n.° 391, do Cartorio Notarial oy i” nes Ge

da Empresa, a cargo do Notario, LucioAl a .

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entr : “aio

Primeiro: — José Joao Gomes de Almeida, . ca °

com Sanda de Fatima Magalhaes Silvestre de Almeida, so

regim iri t Quibaxe
>

Provincia do Bengo, residente habitualmente emano

Distrito Urbano da Maianga, Bairro Maianga, Rua Amilcar

Cabral, Casa n.° 118; : ,

Segundo: ~~ Paulo Bemardo Gomes:de Almeida, casado

com Eneida Lorena Guerreiro dos Passos e de Almeida, sob
regime de comunhao de adquiridos, natural da Maianga,
Provincia de Luanda, ondereside habitualmente, no Distrito
Urbano da Maianga, Bairro Maianga, Rua Amilcar Cabral,
n.° J18;

Terceiro: — Dario Antonio Gomes de Almeida,‘sol-
teiro, maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,
ondereside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga,
Bairro Maianga, Rua Amilcar Cabral, n.° 118;

Umasociedade comercial por quotas que se regerd nos
termosconstantes dosartigos seguintes.

“Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché.Unico da Empresa, emLuanda, 27 de Fevereiro de 2015, — O ajudante,ilegivel.

 

ESTATUTO DA SOCIEDADE
ALMEIDA3 SERVICE, LIMITADA

ARTIGO |.°
(Denominacaoe sede)

A sociedade adopta a denominagao social de «Almeida3 Service, Limitada», com sede social na Provincia deLuanda, Bairro Mainga, Rua Amilcar Cabral, Casa n° 118,Municipio de Luanda, podendo transferi-la livrement

filiais, sucursais, agéncj4S OU OUutras formas de representacaodentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°
( Duragao)

A sua duracdo é por tem
inicio da sua actividade, pafa todos0s efeitos leda data da celebracdo da presente escritura,

ARTIGO 32
(Objecto)

gals, a partir

A sociedade tem com® objecto social c ia té

; °
» CONnsultor -

nica, fiscalizacdo de obra
a ie

S de Construgao Civil, Projectos de

_ Bernardo Gomes de Almeida e outra quota no valor nominal

po indeterminado, Contando-se 9

 

basico, modas € confecgoes, transportes, mariti ©, ae terrestre de passageiros ou de mercadorias, trang, ateg-oficina auto, salao de cabeleireira, botequim, Sista,
técnica, comercializagao de petrdleo e lubrificantes, lisfaa a exractio de bombas de combustiveis, farmacia, centro mse

la, agéncia de vj MEdicgclinica geral, perfumaria, agencia © viageng, Promogge

mediacio imobiliaria, relacdés publicas, Pastelaria g'
ficacdo, exploragao de parques de diversoes,re
espectaculos culturats, ‘recreativos e desportivos, eXDlong

cdo mineira e florestal, estacdo de servicos, TeDresentani,

comerciais, serralharia, carpintaria, venda de aluminig e sty
utilizacdo, cultura e ensino geral, Seguranga de bens fare
moniais, importa¢do e exportacao,podendo ainda dedicars
a qualquer outro ramo do comércio ou Industria em queo
sdcios acordem € seja permitido porlei.-

ARTIGO 4.°
(Capital)

: ani.
alizacay

0 capital social € de-Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),
integralmente realizado em dinheiro, dividido € represen.
tado por3 (trés) quotas, sendo duas quotas iguais no valor
nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), per-
tencentes aos sdcios José Joao Gomes de Almeida e Paulo

de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente ao socio
Dario Antonio Gomes de Almeida. ,

' ARTIGO 5°
(Cessao de quotas)

4

A cessao de quotas a estranhosfica dependente do conSentimento da sociedade, 4 qual é sempre reservado0 direito
de preferéncia, deferido a0S Socios se a sociedade dele nao
quiser fazer uso,

ARTIGO 6,°
‘(Geréncia)

A geréncia e administragao da sociedade, em bodes 7
S€US actos e Contratos, em juizo e fora dele, activa e passivemente, incumbem aos SOcios José Joao Gomes deAlmeit€ Paulo Bernardo Gomes de Almeida, que ficam desde J4nomeados gerentes, com dispensa de caucio, bastan
a assinatura dos. dois gerentes para obrigar validamentSociedade,

1. Fica vedado aos
actos © contratos estran
dade,tais comoletr.
Semelhantes, —

gerentes obrigar a sociedad e. tos acit-hos aos negécios sociais da $ -—: . aas de favor, fianca, abonagdes OU
2. Os sécios

’ estranhas a socj
‘conferind

Serentes poderao delegar mesmo a Pnedade parte dog seus poderes de gerénc®© para 0 efeito » respectivo mandato.
ARTIGO 7
(Assembleia)As Assembleias Ge

Cartas registadas, dirigi(30) dias de antecedénformalidades especiais

rals ser§o convocadas por simprdas aos sécios com pelo menosaCia, isto quando a lei nao presende Comunicaco. Se qualquer en4 Sede social, a comunica¢40 dee:
cer.iCiente para que possa compare  
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ARTIGO 8.°
(Divisio dos lucros)

Qs lucros liquidos apurados, depois de deduzidaa per-

enta,

, embleia Geral, sero divididos pelos sécios na propor-
$s

as perdas Se as houver.

ARTIGO9.°

{(Dissolugao)

A sociedade ndo se dissolvera por-morte ou impedimento

de qualquer dos sdcios continuando a sua existéncia com o

* sobrevivo € herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um qtie a todos represente,

enquanto @ quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

(Liquida¢gio)

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 obrigacao do pagamento do passivo

eadjudicado ao sdcio que melhorpreco oferecer, em igual-

dade de condi¢ées.

ARTIGO 11.°

(Preferéncia na amortizacao)

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

qualquer s6cio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12°

(Foro competente)

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

quer entre os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer
entre eles € a prépria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de ‘Luanda, com expressa renuncia a qualquer

outro.

ARTIGO 13.°

(Balancos)

Os anos Sociais serao os civis e os balangos serao dados

&m 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de —

Marco imediato.

ARTIGO 14°
(Omisso)

sone Omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

&s da Lei n° 1/04, de 13 de Fevereiro,que é a Lei das

ciedades Comerciais, e demais legislagdo aplicavel.

(15-3430-L02)
een.

‘Joamel (SU), Limitada

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta
waetvatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.4 Seccao

MehUnico da Empresa.

gem "para fundos ou destinos especiais criados em

go das suas quotas, e em igual propor¢ao seraosuportadas ©
di

4883
 

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-
. sentada sob 0 n.° 22 do livro-diario de 27 de Fevereiro do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Joaquim Manuel, solteiro, maior, de

nacionalidade angolana, natural da Provincia de Luanda,

residente em Luanda, Municipio de.Viana, Bairro Grafanil,
rua s/n.°, casa s/n.°, constituiu uma sociedade unipessoal

por quotas pengminada, «Joamel (SU), Limitada», regis-

tada sob 0 n.° 965/15, que se vai reger pelo disposto ne

documento em anexo. ©

Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.° Sec¢ao

Guiché Unico da Empresa, em Luanda, aos 27 de Fevereiro

de 2015. — O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

JOAMEL(SU), LIMITADA

ARTIGO1.°
(Denominagao ec sede)

A sociedade adopta a denominacdo de «Joame! (SU),

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, Rua

do Tio Zeca, Casa n.° 77, Mulenvos de Cima, Municipto de

Viana, podendotransferi-la livremente para qualquer outro .

local do territorio nacional, bem comoabrirfiliais, sucur-

sais, agéncias ou outras formas de representacao dentro e

fora do Pais.

ARTIGO 2°
(Duragdo)

A sua duracdo é por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir

do respectivo registo.

ARTIGO 3.°

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social agro-pecuaria,

pescas e aquicultura, industria de lacticinios, restauracdo,

comércio geral a grosso-e a retalho, prestagao de servicos,

consultoria, auditoria, construcao civil e obras publicas,

fiscalizacao de obras, serralharia, carpintaria, producao e

- yenda de caixilharia de aluminio, promogao e¢* mediaco

Imobilidria, informatica, telecomunicagées, electricidade,

hotelaria, turismo, agéncia de viagens, transportes aéreo,

maritimo e terrestre, transporte de passageiros ou de mer- .

cadorias, camionagem,transitarios, despachante, rent-a-car,

exploracdo mineira, oficina auto, venda de material de escri-

torio e escolar, salao de cabeleireiro, modas e confeccées,

botequim, centro médico, farmacia, material e equipamen-

tos hospitalares, perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agéncia

de viagens, pastelaria, panificacio, geladaria, exploracao

de parques de diversdes, realizagao de eventos culturais,

recreativos e desportivos, exploracio mineira e flores-

tal, explorac¢éo de bombas de combustiveis ou estacdo de

servico, comercializacdo de petrdleo e seus derivados, represen-
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_ _METALUCRO — Invest, Limitada
j i 4rio, importagdo &€

tacdes comerciais, ensino geral, infantario, Imp

i tro ramo
exportacdo, podendoainda dedicar-se a qualquer ou

i ci em e seja_ do comércio ouindustria em que os sdcios acordem

permitido porlei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

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

zas), integralniente realizado em dinheiro, representado 7

uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mi

kwanzas), pertencente ao sdcio-tinico Joaquim Manuel.

ARTIGO 5.9

(Cessdo de quotas)
.

A cessao da quota implica a saida do sécio cedente ou a
transformagdo da mesma em sociedadepluripessoal.

ARTIGO 6°
(Geréncia)

A geréncia e administracao da sociedade, em todos OS
SUS actos € Contratos, em juizoe fora dele,activa e passiva-
mente, incumbem ao s6cio-tnico, bastando a sua assinatura
para obrigar validamentea sociedade. .

|. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
€ contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,
tais comoletras de favor, fianca, abonacées ou actos seme-
lhantes,

;
_ 2.0 sécio-tinico podera nomearpessoa estranha a socie-dade para assumiras fun¢des de geréncia.

ARTIGO 72
(Decisées)

As decisées do sécio-tin ico de naturezajgualas delibera-ges da Assembleia Geral deverao ser régistadas em acta por'ele assinadas e mantidas em livro de actas,

ARTIGO 8°
(Dissolugao)

_ interdito, devendo estes nomear um
€nquanto a quota se mantiver indivisa,

-ARTIGO 9°
(Liquidagag)

A liquidacdo da Sociedadefar-se.

ARTIGO 192
(Balangys)

Os anos sociais S€rao Oscivis e 0S balancos Serao dadOS
em 31 de Dezembro de Cada ano, d» GevendoMargo imediato, encerrar a 31 de

4 nos termos da LSC,

3 de Fevereiro,
(15-343 1-99)

Certifico que,por escritura de 27 de Feveiavrada com inicio a folhas 98, do livro de Notas pa "201s
turas diversas-n.° 391, do Cartério Notarial do Guichs gy.da Empresa, a cargo do Notario, LUCIO Alberto Pires
Costa, Licenciado em Direito, foi constituidg entre: “

natural do Uige, Provincia do Uige, residente hab
“em Luanda, no Municipio do Cazenga, Bairr
-Henda, Rua Ngola Kiluange, casa s/n.°;

Segunio: — Abraaio Laurindo daSilva, solte
. natural do Uige, Provincia dé Uige, onde reside habitug.’

mente, no Municipio do Uige, Bairro Centro da Cidade, Ri,
1.° de Agosto, Casa n.° 38-A; .

» Uma sociedade comercial por quotas de Tesponsabj.lidade limitada, que se regera nos termos Constantes dog
artigos seguintes,

Luanda, aos 27 de, Fevereiro de 2015, —O auxiliar, iegivel

— Invest, Limitada», com sede social na Provincia do Uige,Rua 1.° de Agosto, casa s/n.°, Bairro Centro da Cidade do
Uige, Municipio do Uige, podendo transferi-la livremente
para qualquer outro local doterritério nacional, bemabrir filiais, Sucursais, agéncias ou outras formas de repSenta¢ao dentro e fora do Pais.

"

inicio da sua actividade, para todosos efeitos legais, a pat”da data
,

Servicos, comércig
ra, auditoria e contabilidade, gest&io de empreendiment®
armazenamehto, inddstrPescas, 48r0-necuaria,
nicagao, informatica, tObras Publicas, fiscal}
Modas e Confeccdes,

»,

DIARIO DH

Teiro d

Primeiro: — Euclidés Antonio da Silva, so}
lito, mai,

itualmeng0 Hojigg

Iro, Maioy,

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

 

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
METALUCRO— INVEST, LIMITADA

“ARTIGO 1°
(Denominagao e sede)

A sociedade adopta a denominagao de «METALUCRO

como

ARTIGO 2°
(Duracao)

A sua duragao é por tempo indeterminado, contando-s¢ ©

da celebracao da presente escritura.

ARTIGO 3.2
(Objecto)ik

€A Sociedade tem Como objecto social, prestag40 d
. ‘|to-8eral a grosso e a retalho, const!

ia, hotelaria e turismo, restaurag®tecnologia de informacdo € “e"clecomunicacdes, construgd0 Iviza¢ao de obras, saneamento bas! 
One
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sere—
xo de parques de divers6es,realizacao de espectacu-

ex otais recreativos e desportivos, exploragdo mineira
josaj Aiacho de servicos, representagdes comerciais,
e flores . carpintaria, venda de aluminio e sua utilizacdo,
itn 0° -nfancia e creche, ensino geral, seguranga de bens
timoniiS importagao e exportagao, podendoainda dedi-

ge a qualquer outro ramo do comércio ou industria em

serra! hart

cal- . a .
ye 0S socios acordem € seja permitido porlei,

q £
ARTIGO 4.°

(Capital)

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

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

Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao sdcio,

Euclides Antonio da Silva, e a outra quota no valor nominal

de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente ao sécio

Abraio Laurindo da Silva, respectivamente.

- ARTIGO 5.°

(Cessao de quotas)

‘A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qua! é sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido aos s6cios se a sociedade dele nado

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’passi-

vamente, incumbe ao socio Euclides Antonio da Silva, que

fica desde ja nomeado gerente, com dispensa de caucao,

bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente

asociedade.

|. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

© contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,

lais comoletras defavor, fianca, abonagdes ou actos seme-

lhantes,

2. O sécio-gerente podera delegar mesmo a pessoas
“sranhas 4 sociedade parte dos seus poderes de geréncia,
Conferindo para 0 efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7° r
(Assembleia)

As Assembleias Gerais sero convocadas por simples

Cartas registadas, dirigidas aos socios com pelo menostrinta
(30) dias de antecedéncia, isto quando a lei nao prescreva

soe especiais de comunicacao. Se qualquer dos
» “SUver ausente da sede social a comunica¢ao devera

*r feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

(Divisio dos.Jucros)

en liquidos apurados, depois de deduaida a per-

para fundos ou destinos especiais criados em

‘Sembleia Geral, sero divididos pelos socios na propor-
$do d* aS suas quotas, e em igual proporgao sero suportadas

Perdas se as houver.

4885

ARTIGO 9.°

(Dissolugao)

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

~ ARTIGO 10.2 | '
(Liquidagio)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serdo liquidatarios e a

liquidacaoe 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 sécio que melhor prego oferecer, em igual-

dade de condicées.

ARTIGO 11°

(Preferéncia na amortizacgao)

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 compctente)

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 do Uige, com expressa renuncia a qualquer outro.

ARTIGO 13°

: (Balangos)

Os anossociais serao os civis e os balancos serio dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de

Marco imediato.

‘ ARTIGO 14°
(Omisso)

‘No omisso regularao as deliberagdes sociais, asdispo-

sic¢des da Lei n.° {/04, de 13 de Fevereiro, que € a Lei das

Sociedades Comerciais, e demais legislagado apiicavel.

(15-3432-L02)
 

Trans-Fontes (SU), Limitada

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.3 Seccdo

do Guiché Unico da Empresa.
Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

sentada sob o n.° 30, do livro-diario de 27 de Fevereiro do

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Francisco José Barbosa Fontes, solteiro,

maior, natural do Luau, Provincia do Moxico, residente

habitualmente em Luanda, Ingombota, Bairro Ingombota,

Avenida Lenine, n.° 150, 3.°, Apartamento n.° 2, constituiu

uma sociedade comercial por quotas denominada. «Trans-

-Fontes (SU), Limitada», matriculada com 0 n.° 968/15, que

se regera nos termos constantes do documento em anexo,

 

 



'.

Esta conforme.

Conservatori

2.2 Secgao do Guiché Unico da Empresa,

Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegivel.

i i Luanda,Registo Comercial de

‘nsUnico em Luanda, 27 de

 

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
TRANS-FONTES(SU), LIMITADA

ARTIGO 1.°

(Denominagao ¢ sede)

A sociedade adopta a denominagao de «Trans-Fontes
(SU), Limitada», com sede social na Provincia-de Luanda,

Avenida Lenine, Casa 150, Bairro Ingombota, Distrito

Urbano da Ingombota, Municipio de Luanda, podendo
transferi-la livremente para qualquer outro local doterrito-
rio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou
outras formas de representaciio dentroe fora do Pais.

. ARTIGO 2°
(Duracio)

A sua duracao é por tempo indeterminado, contando-se o
inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir
do respectivoregisto.

ARTIGO 3.°

(Objecto) ‘

A sociedade tem como objecto social as pescas e aqui-
cultura, industria de lacticinios, restauracdo, comércio geral
a grosso ¢ a retalho, prestacdo de servicos, consultoria, audi-
toria, construcdocivil e obras publicas,fiscalizacdo de obras,
serralharia, carpintaria, produgdo e venda de caixilharia de
aluminio, promocao e mediacao imobiliaria, informatica,
telecomunicacées, electricidade, hotelaria, turismo, agéncia
de viagens,transportes aéreo, maritimo e terrestre, transporte
de passageiros ou de mercadorias, camionagem, transitarios,
despachante, rent-a-car, exploracio mineira, oficina-
venda de material de escritorio e escolar, saldo deleireiro, modas e confec¢des, botequim, centro mfarmacia, material e equipamentos hospitalar, pera, Ourivesaria, relojoaria, agéncia de viagens, pas
panificacao, geladaria, exploracdo de parques de divrealizacdo de eventos culturais, recreativos e despexploracdo mineira e florestal, exploragao de bo

rfuma-

ersdes,

ortivos,

mbas de

eral. inerrant ‘
IS, ensinogeral, infantario, importacdo e €xportagdo, podendo aindadedicar-se a qualquer outro ramo de Comercio ou industria€M que Os sdcios acordem e Seja permitido por

+
lei.

ARTIGO42 OO
(Capital)

O capital social é de Kz:; 109.000,00 (cem mj
7aS), integralmente realizado e (sem mil kwan-M dinheiro, Fepresentado pornal de Kz: 100.000,00 (cem
mil kwanzas), Pertencente ao SOCi0-tinico Francisco J éOs
Barbosa Fontes,

* |hantes.

" interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,
€nquanto a quota se mantiver indivisa. ,

auto,
cabe-»

édico,

telaria, -

. . Pp

DIARIO DA REPU,

N
ARTIGO5,°

(Cessio de quotas)

A cessao da quota implica a Saida do Sécio-cedeny

transformacdo da mesma em sociedade Pluripessoay Soy,

ARTIGO 6.° i

(Geréncia)

A geréncia e administra¢do da sociedade, em

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

vamente, incumbe ao s6cio-unico, bastando a sua as

para obrigar validamente a sociedade.

|. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em

e€ contratos estranhos aos negécios sociais da SOcie

tais comoletras de favor, fianca, abonagdesouactos

todos 0

© Pasy.
Sinatur,

Clas

dade

Seme-

2. O s6cio-tinico podera nomearpessoaestranha 4 SOcie.
dade para assumir as fungdes de geréncia.

-ARTIGO 7.°

(Decisdes)

As decis6es do séciotinico de natureza igualas delibera.
gdes da Assembleia Geral deverdoser registadas em acta por
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°

+  (Dissolucao)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-
mento do sdcio-tnico, continuando a sua existéncia como
sobrevivo ¢ herdeiros ou representantes do séciofalecido ou

_ARTIGO 9°
(hiquidacio)

A liquidacao da sociedadefar-se-nos termos da Lei das
Sociedades Comerciais (LSC).

. ARTIGO 10.9
(Balancos)

7 a

a s

Os anossociais serio OS Civis e os balangos serdo dado
” deem 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31

Margoimediato. :

ARTIGO 11°
(Omisso) .

No omisso regularao as deliberacdes sociais, as dispos”
goes da Lei n° 19/ 12, de II de Junho,e ainda as disposi¢oes oa
Lei das Sociedades Comerciais, Lein.° 1/04, de 13 de Fever

| (15-3433-L0)
a

Organizacdes Tchissola Tamara, Limitada

Certifj  CO que, porescritura de 26 de Fevereiro de 201%,lavrada com inicio a folhas 99, do livro de notas para est

turas diversas p.° 250-A, do Cartério Notarial do Guiel”
wnico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto pire?
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Rodrigo de Oliveira Bravo da Rosa, c4S4 :
Com Tchissola Escércio do Espirito Santo Bravo da Ros
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regime de comunhao de adquiridos,natural do Rangel,
500 ci de Luanda, residente em Luanda, no Distrito
prov do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua dos

5 Casa n° 40; . .
segundo: — Tchissola Escorcio do Espirito’ Santo

pravo da Rosa, casada com Rodrigo de Oliveira Bravo da

rosa, sob 0 TI hie ;
xilamba Kiaxt, Provincia de Luanda, residente em Luanda,
pistrito Urbano do Kilamba Ean, Bairro Neves Bendinha,

gua dos Perdidos, casa sem numero;

_ Uma sociedade comercial por quotas, que se regera nos

fermos constantes dos artigos seguintes.

| Esta conforme. ,

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luarida, 27 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,ilegivel,

ESTATUTO DA SOCIEDADE

- ORGANIZACOES TCHISSOLA TAMARA, LIMITADA

ARTIGO 1.°

(Denominagao ec sede)

A sociedade adopta a denomina¢do de «Organizacédes

Tchissola Tamara, Limitada», com sede social na Provincia

de Luanda, Rua dos Perdidos, Casa n.° 40, Bairro Neves

Bendinha, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Municipio de

Luanda, podendotransferi-la livremente para qualquer outro’

local do territério nacional, bem comoabrir filiais, sucur-

sais, agéncias ou outras formas de representagao dentro e

. fora do Pais.

ARTIGO 2°
. (Duracdo)

__ Asua duracao é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais, a partir
da data da celebracdoda presente escritura.

- ARTIGO 3°
i (Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestacdo de

SNVIG0S, Comércio geral a grosso e a retalho, panificacdo

* Pastelaria, geladaria, gest@o de mini-mercados, gestdo de

“mpreendimentos, armazenamento, industria transforma-

stndade, serralharia, caixilharia de aluminios,
recto on € pecuaria, pesca, hotelaria : turismo, restau-

matketina informatica, telecomunicagses, publicidade e

obras meeae mineira € florestal, construgdo civile

consulton icas, projectistas de obras, fiscalizacao dea

(lefones «. Contabilidade e auditoria, comercializagao e

epachanec acess6rios, transportes, camionagem, agente
Venda de ve € transitarios, cabotagem, rent-a-car, pa e

"Paracao den novas ou usadas e seus acessorios, venda e

i € veiculos automoveis, concessionaria de mate-

e ion Separadas de transporte, fabricagao de blocos

Ploracdygeenizacao de combustivels elubrificantes,

ercializ © bombas de combustiveis, estagaodeservigo,

Vel e hog agao de medicamentos, material cirlirgico, gas-

Pitalar, produtos quimicos e farmacéuticos, centro 

regime de comunhao de adquiridos, natural do
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médico, clinica, perfumaria, plastificagéo de documentos,

venda de material de escritorio e escolar, decoracées, seri-

grafia, boutique, impressdes, salao de cabeleireiro, agéncia

de viagens, gestdo, promocdo e mediacao imobiliaria, rela-

¢6es publicas, representacdes comerciais e industriais, venda

de gas de cozinha, desporto e recreagdo, videoclube, disco-

teca, meios industriais, realizacdes de actividades culturais

e desportivas, manutengao de espacos verdes, seguranca de

bens patrimoniais, educacdo e cultura, escola de condu¢ao,

ensino, saneamento basico, jardinagem, limpeza, desinfes-

tacdo, fabricac&o e venda de gelo, cibercafé, importagdo e

exporta¢do, podendo ainda dedicar-se a qualqueroutro ramo

de comércio ou industria em que os sécios acordem e seja

permitido porlei. . 7

“ ARTIGO 4°
(Capital)

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), perten-

cente a sdcia Tchissola Escércio do Espirito Santo Bravo da

Rosa, e a outra quota no valor nominal de Kz: 40.000,00

(quarenta mil kwanzas), pertencente ao sdcio Rodrigo de

Oliveira Bravo da Rosa, respectivamente.

ARTIGO 5°
(Cessio de quotas)

A cesséo 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 nao .

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

(Geréncia)

A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbeaos sécios Tchissola Escorcio do Espirito

Santo Bravo da Rosa e Rodrigo de Oliveira Bravo da Rosa,

que ficam desde ja nomeadosgerentes, com dispensa de cau-

cao, bastando 2 (duas) assinaturas dos gerentes para obrigar

‘ validamente a sociedade.

1. Ficam vedados aos gerentes obrigar a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negécios sociais da socie-

dade, tais comoletras de favor, fianga, abonacdes ou actos

semelhantes. =

2. Os sécios-gerentes poderao delegar mesmoa pessoas

estranhas a sociedade parte dos seus poderes de geréncia,

conferindo para o efeito o respectivo mandato. -

ARTIGO 7°

(Assembleia)

As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas,dirigidas aos sécios com pelo menostrinta

(30) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nado prescreva

formalidades especiais de comunicacao. Se qualquer dos

sécios estiver ausente da sede social, a comunicacao devera

ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

4
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Primeiro: — Rui Eduardo Ledo da Costa

ARTIGO 8.” casado com Sénia Clara dos Santos Dias da Costa ay
Divisdo dos lucros) ime de comunhao de adquiridgs. ._~°™py. . ( urados, depois de deduzida aper sob Oeprovincia de Luanda, residente en Natural 4Os lucros guides “ destinos especiais criados em chatbado Sambizanga, Bairro Valea at

ascenda divididos pelos sécios na propor- jungueia Casa n.° 6-B; “me Cueela Geral, . : , = .

eo ‘mn joual proporcdo serao suportadas indo: — Décio Leandro de Carvalho Gcdo das suas quotas, e em igual propor¢ Segunda Spar, cay
erdas se as houver. com Claudia dos Santos Lopes Gaspar, sob 0 regime deg.

oP ARTIGO 9° "  racdo de bens, natural da Ingombota, Provincia de |,—
(Dissolucdo) . residente em Luanda; no Distrito Urbano da Mais

4Bairro Alvalade, Rua Comandante Gika, Edificio 8

Alvalade, Apartamenton.° 402-B;-. Uma sociedade comercial por quotas de responsai

lidade limitada, que se regera nos termos Constantes ds
artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, tn
Luanda, 27 de Fevereiro de 2015..— O ajudante, ilegivel

A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com. 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio falecido ou

interdito, devendo estes nomear.um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°
(Liquidacdo)

Olar 4,

Dissolvida a sociedade’ por acordo dos sécios, € nos

demais casos legais, todos os sdécios serdo liquidatarios e a

liquidacao e partilha realizar-se-4 como acordarem.Nafalta
de acordo,e se algum deles 0 pretender, sera 0 activo social ‘ESTATUTOS DA SOCIEDADE
licitado em bloco, com obrigagao do pagamento do passivo COMERCIAL POR QUOTAS COM A FIRMASPREAD.
e adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer em igual- + -OVER INVEST. LIMITADA
dade de condicées. ,

ARTIGO 1.°ARTIGO 11.°(Preferénci tizagao) - (Firma, sede e duragao)referencia na amor Izacao0 ro = .; _, . J. A sociedade adopta a firma «Spread-OverInvest,A sociedadereserva-se °
| dade reserva-se o direito de amortizar a quota de ‘Limitaday, tema sua sede proviséria em Luanda, mqua quersécio, quandosobre ela recaia arresto, penhora ou Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairroprovidéncia cautelar.

=ae ARTIGO 128 ; Alvalade, Rua Comandante Stona, n.° 275, e duragao inde
(Foro competente) . terminada. *~ 2. A sede soci i ualqueroultoPara todas as questdes emergentes do presente contrato, ocial podeser transferida para qualq

a - local dentro inci ; imples delibequerentre os socios, seus herdeiros ov representantes, quer fod da mesma provincia, mediante simples.ae : : racdo éncjentre eles e a propria sociedade,fica estipulado o Foro da - * 3 ‘ eee: , soriComarca de Luanda, com expressa reniincia a . A geréncia poder4-criar, onde entender, no ter!ualquer
,outro. qual nacionalou no estrangeiro, quaisquer formas de represen!

‘ ¢4o social, desi : éncias.ARTIGO 13° » designadamente sucursais ou agéncias
(Balancos) . : ARTIGO 2°

Os anos.sociais sera ivi . Objecto me
c als S€ra0 0s Civis e os balancos sero dados 1A soci ( i yo : - scipagstsem 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de -A Sociedade tem por objecto a gestdo de particip1. ii , . xo deMarco imediato. Socials, Prestacao de servicos, administracao e gesté0

i . A - 1One Sociedades, investimentos ¢ participacdes financeiras, a

(Omisso) . elas qualquer Outra actividade complementar ou acesso
No omisso regularao as deliberacde do seu objecto principal, ie. “8 Geliberacdes sociais, as disno. 2. A socie oe . ~ emblel- sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fe PO ledade poderd, por deliberacdo da Assvereiro, que éa Lei das Geral, adquiri oe . ual. . r,sem lim icinacd iais ou, de 4!Sociedades Comerciais, e demais legi limites, participages socials 9°

i 2
yeslagao aplicavel, duer forma, colaborar com outras sociedades, mesm° -:re ? ; ‘foren(15-3434-L.02) eee porleis €speciais, com objecto igual ou difere

“tl Participando, designadamente em agrupamentos 
empre: Src}

icipaga
Presas, consércios e oy associagdes em participa¢a

ARTIGO 3°
des suplementares ¢ suprimentos)

. jnheirntegralmente realizado em dint

Spread-Over Invest, Limitada

Certifico que, Porescritura (Capital Social, presta
lavrada com inicio a folhas 1. O capital Social, j

 
turas diversas n.° 25]. : € de Kz:  regral”

t 5I-A, do Cartério Notarial do Guich Z: 500.000,00 (quinhentos mil kwanzas), inle&Unico da Empresa, 4 cargo do Notario, Lacio Alb ene mente realizado em dinheiro ( dentes a data deda Costa, { icenciado 3 erto Pires Conan - iro (corresponde te-oh em Direito, foi constitysda ; Mstituicgo a Usp . . eg nor3 Stit . 9h) 5, [ares’ uida entre: “americanos) e conetiontea ane mi vines quotas. , €

a

soma das seg
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1Suse

scios: uma quota ‘no valor nominal de Kz: 275.000,00goci0s’
dos ant setenta e cinco mil kwanzas), pertencente ao; ee é;oe Rui Eduardo Ledo da Costa Campos, e outra quota
0c!

_» valor nominal de ‘Kz: 225.000,00 (duzentos e vinte e
no
‘aco mil kwanzas), pertencente ao sécio Décio Leandro de

cin i

carvalho Gaspar "ai
9, Poderao ser exigidas aos socios prestacdes suplemen-

tares © contratados suprimentos, mediante deliberacfo da

Asse

lecidas. . ; :

3. Os sdcios, a propor¢ao. do capital que detiverem ao

tempo, gozam do direito de preferéncia em qualquer caso

de aumento do capital social, podendo qualquer umdeles

chamara si, na mesma propor¢ao, a subscri¢do escusadapor -

qualquer outro.

ARTIGO 4°
(Cessao de quotas)

A cessio de quotas entre sécios é livre; quandofeita a

terceiros, dependera sempre do consentimento prévio.da

sociedade.

ARTIGO 5.2
(Amortizagao de quotas)

|. A-sociedade tem a faculdade de amortizar a quota de’

qualquer socio, se ela for objecto de penhora, apreensdo,

arresto, arrolamento, arrematagado ou adjudicacdo judicial.

2. A sociedade podera, ainda, amortizar a quota de qual-

quer sdcio, mediante acordo deste, nos termos e condi¢ées

estabelecidas em deliberacdoda Assembleia Geral.

3. A amortiza¢4o compulsiva prevista no n.° | antece-

dente considerar-se-d efectuada logo que tomadaa respectiva
deliberagdo em Assembleia Geral e 0 respectivo valor, que
seré. 0 apurado face ao Ultimo balanco aprovado 4 data da

amortizacdo, podera ser pago em prestacGes mensais, iguais
@ sucessivas, até ao maximo de vinte equatro, incidindo
sobre a importancia que em cada momento se encontrar
ém divida juros 4 taxa maxima legalmente consentida para

‘mpréstimos sem garantia real. Oe
4. Nos casos em que é conferido.o direito de amortizar

Gualquer quota, poderé a sociedade, em vezdisso, adquiri-la
ou fazé-la adquirir por um sécio’ou por terceiro.

5. A sociedade podera adquirir, ceder e onerar quotas do
Seu proprio capital, nos termosde deliberacdo da Assembleia

‘ral, com observancia das regras legais imperativa.

ARTIGO 6° .
_ (Geréncia)

:ie administracdo da sociedade e a sua. representacao,

Sendo i ou fora dele, fica a cargo de um ou mais gerentes,

esde ja designados, como gerentes os sdcios.

2A Sociedade podera constituir mandatarios, os quais

: mea de determinados actos ou categorias de actos.

tiea assinatura isolada de um gerente para obrigar a

tura do © em actos de gestdo corrente, exigindo-se a assina-

8erente e de um mandatario com poderespara 0 acto
"UM dos séciog para a pratica de actos de ‘disposi¢ao.

mbleia Geral e. nostermos e condi¢ées nelas estabe-_

Oder oe
40 ser Pessoas estranhas a sociedade, com poderes para
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ARTIGO 78
(Assemblcia Geral)

1. A Assembleia Geral, salvo nos casos em que a lei exija

outras formalidades, sera convocadaporcarta registada, fax

ou e-mail dirigidas aos sécios com antecedéncia nao inferior

a quinze dias. - .

2. As deliberagdes da Assembleia Geral, excepto as de

aprovacdo de contas, sdo tomadas por maioria de oitenta e

cinco por cento do capital social. J

. ARTIGO 8°
(Lucros)

Os lucros apurados, depois de deduzidos cincopor cento,

pelo menos,para a reserva legal, sempre que este fundo nao

se encontre suficientemente integrado, teraéo o destino que

for deliberado em Assembleia Geral.

ARTIGO 9.°

(Dissolucao ¢ liquidacao)

|. A sociedade dissolve-se nos casos legais.

2. Em qualquer caso de dissolugao, cabe, 4 Assembleia

Geral designar os liquidatdarios.

(15-3435-L02)

 

BELVITAL— Farmacia (SU), Limitada

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.4 Sec¢ao

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

sentada sob 0 n.° 14, do livro-diario de 27 de Fevereiro do

corrente ano,a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Sérgio da Costa Nguala, solteiro, maior, natural de

Landana, Provincia de Cabinda,residente habitualmente em
‘Cabinda, no Municipio de Cabinda, Bairro A Resisténcia,

casa.sem ntimero, uma sociedade unipessoal por quotas,

denominada «BELVITAL — Farmacia (SU), Limitada»,

matriculada com o n.° 961/15, que se regera nos termos

- constantes do documento em anexo.

Esta conforme.
Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.7 Seccdo

- do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 27 de Fevereiro

de 2015. — O ajudante,ilegivel. . :

ESTATUTO DA SOCIEDADE

BELVITAL— FARMACIA(SU), LIMITADA

: ARTIGO 1.°

(Denominagcio c sede)

Asociedade adoptaa denominagao social de«BELVITAL

— Farmacia (SU), Limitada», com sede social na Provincia.

de Luanda, Travessa 21 de Janeiro, Casa n.° 130, Bairro

Rocha Pinto, Municipio de Luanda, Distrito Urbano da

Maianga, podendo transferi-la livremente para qualquer

outro local do territorio nacional, bem comoabrir filiais,

sucursais, agéncias Ou outras formas de representacdo den-

tro e fora do Pais. ‘
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ARTIGO2° =
(Duracao)

i i “se 0
Asua duracio € por tempo indeterminado, contando

‘ is, a partir
inicio da sua.actividade, para todosos efeitos legals, a p
do respective registo.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem comoobjecto social o comércio geral a

grossoea retalho, venda a grosso e a retalho de proguto far-

macéutico, medicamentos e cosmético produtos de limpeza

doméstica, prestagdo de servicos, farmacia, importagao e

exportacdo, venda de equipamentos e materiais hospitalares

e farmacéutico, perfumaria, centro médico,clinica, escola,

centro de formacdo profissional, creche, colégio; podendo

ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou

indastria em que o sécio-tinico decida e seja permitido por

lei. ,

ARTIGO 4°

(Capital)

O capital social € de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-
Zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por
! (uma) quota no valornominal de Kz: 100.000,00 (cem
mil kwanzas), pertencente ao sécio-tnico Sérgio da Costa
Neguala.

- ARTIGO 5°
(Cessdo de quotas)

A cesséo da quota implica a saida do s6cio cedente ou atransformagao da mesma em sociedadepluripessoal.
ARTIGO 6°
(Geréneia)

:
1. A geréncia e administracao da Sociedade, em todos osS€US actos € contratos, em juizo e fora dele,activa e passiva-mente, incumbem ao SOcio-tinico, bastando a Sua assinaturapara obrigarvalidamentea sociedade.

2. Fica vedado ao 8erente obrigar a sociedade em actos€ contratos estranhos 40S Negocios sociais da Sociedade
.

3tats comoletras de favor; fian€a, abonacdes oy actos seme-lhantes,
5

a” . * .
.

.
3. O sécio-tinico podera nomear Pessoa estranha 4 socie-dade para assumir as funcdes de geréncia,

ARTIGO 72
(Decisdes)

ele assinadas e mantidas em livro de actas

ARTIGO8°

' c6es da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposicges dh

“numero; 5

-

DIARIO pnA REpY)

ARTIGO 9.° °
(Liquidagdo) _ 4

A liquidacao da sociedade far-se-4 nog termos da .

Sociedades Comerciais. [= cid

ARTIGO.10.°
(Balancos)

Os anos sociais serao os civis e os balancos g

em 31 de-Dezembro de cada ano, devendo encer.

Marco imediato.

rao dads
Tar a 3| tk

ARTIGO 11.°

(Omisso)

No omisso regularao as deliberacées SOCiais,-as dispog

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

(1 5-3436-L49)
 ee

Luxangola, Limitada

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2015,
lavrada com inicio a folhas 80, do livro de notas para escri-
turas diversas n.° 250-A, do Cartério Notarial do Guiché
Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio AlbertoPires
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Marcelino da Fonseca Romo, solteiro,
maior, natural da Maianga, Provincia de Luanda, onde
reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga,Bairro

Maianga, Rua da Missao Catélica, Bairro Cidade, casa sem

Segundo: — Vladimir Lenine André Sobrinho, casado
com Catarina Maura Silvestre de Brito Sobrinho, sob
regime de comunhao de adquiridos, natural do Kilamba
Kiaxi, Provincia de Luanda, onde reside habitualmente, 99
Municipio de Belas, Projeto Nova Vida, Rua 53, Casa 8° 162Uma sociedade comercial por quotas de responsabl:
lidade limitada, que se regerd nos termos constantes 405
artigos seguintes,

. Esta conforme.

“artorio Notarial do Guiché Unico da Empresas
Luanda, 27 de Fevereiro de 2015. —O ajudante, ilegivel

 

ESTATUTOS DA SOCIEDADELUXANGOLA, LIMITADA
ARTIGO 1° *Asociedade adopta a denominagaosocial de «Luxange”Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, La‘e®do Atlantico, Casa n°

Piso
Urbano da Ingombota,

posers
transferj-ja livremente pa
MO nacional, bem como

61-14, Bairro Coqueiro,

Municipio de Luanda, a
Ta qualquer outro local do ae

Outras formas de “rir filiais, sucursais, agencit "representacao dentro e fora do Pais- 
i
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aa ARTIGO 2°,

_Asua duracdo € por tempo indeterminado, contando-se o

- iajo da SUA actividade, para todos os efeitos legais, a partir

ie da celebracao da escritura.

7 <s ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestacao de

wvicos inspec¢ao maritima e consultoria maritima, con-
se ’

sulto . ° * ‘ yo. .

, retalho, serralharia, caixilharia de aluminios, avicultura,
a

.

pecuaria, industria, pesca, hotelaria’ e turismo, infor-

ria, formacao profissional, comércio geral a grosso e
y

agro- . : an miei .@
matica, telecomunica¢oes, publicidade, construcdo civil e

obras publicas, consultoria, explorac¢4o mineira e floréstal,

comercializagao de telefones e seus acessorios, transporte

maritimo, camionagem, agente despachante e transitdrios,

cabotagem, renf-a-car, compra € venda de viaturas, novas

ou usadas € seus acessorios, venda e reparagao. de veiculos

automoveis, concessionaria de material e pecas separa-

das de transporte, fabricagdo de blocos e vigotas, material

cirirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicose farma-

céuticos, centro médico,clinica, perfumaria, plastificagao de °

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

racées, serigrafia, salaéo de cabeleireiro, boutique, agéncia

de viagens, promocdo e mediacao imobiliaria, perfumaria,

telagdes publicas, pastelaria, geladaria, panificagao, repre-

sentaces comerciais e industriais, venda de gas de cozinha, ©

desporto e recreagao, video clube, discoteca, meios indus-

triais, realizacdes de actividades culturais e desportivas,

manutengaio de espa¢os verdes, Segurancga de bens patn-

moniais, creche, educacio e cultura, escola de conducao,

ensino, importaco e exportacdo, saneamento basico,fabri-

cago e venda de gelo, cyber café, electricidade, podendo

ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou

industria em que os sdcios acordem e sejapermitidoporlei.

ARTIGO 4.° :

O capital social € de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-
as), imtegralmente realizado em dinheiro, dividido e

"epresentado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal

de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencente aos
S6cj . . 3 = ig
Scios Marcelino da Fonseca Romao e Vladimir Lénine
André ‘
ndré Sobrinha, respectivamente.

ARTIGO 5.° .
. A cessio de quotas a estranhosfica dependente do con-
ent} : attimento da sociedade, a qual é semprereservado 0 direito
de a. . .Preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade.dele nao,
Quiser fazer uso

Lk cera _ARTIGO6° .

Seusi€rencia e administracao da sociedade, em todos os

ente i. © contratos, em juizo e fora dele, activa € passiva-

ilinitten aos sécios Marcelino da FonsecaRomo e

05 gerent €nine André Sobrinho, que ficam desde ja nomea-

€s, com dispensa de caucdo, bastando as 2 (duas)

"tas para obrigar validamente a sociedade.

2, Os gerentes poderao delegar num dos sOcios ou mesmo

em pessoa estranha a’ sociedade parte dos seuspoderes de
geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em

“actos e contratos estranhos aos negécios sociais da socie-

dade, tais comoletras de favor, fianca, abonacdes ou actos

semelhantes. ,
+

“*  ARTIGO 72 eo
As Assembleias Gerais serfo convocadas por sim-

ples cartas 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, a

comunicagaéo devera ser feita com tempo suficiente para

que possa comparecer.

"+ ARTIGO 8° cS

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 propor¢cdo serdo 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 0

sobrevivo e herdeirosou representantes do sdécio falecidoou

interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiver indivisa. “os

ARTIGO 102°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios. e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a

liquida¢ao e partilha verificar-se-4 como acordarem. Nafalta

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

licitado em globo com obriga¢ao do pagamento do passivo

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

dade de condicées. ; .

ARTIGOI1.° :

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

qualquer sécio, quando sobreela 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 renincia a qualquer

outro. 7

ARTIGO 13.° ‘

‘Os anos sociais serfo os civis e os balancos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de

Marco imediato. -

. ARTIGO 142

No omisso regularao as deliberagGes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislac&o aplicavel.

(15-3437-L02)

  



92
Jaime Goncalves Electro Frio (SU); Limitada

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, DoEeG |

da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,2.

iché Unico da Empresa. 7

.Sehcento oui me foi requerido em peticao ee

| sentada sob o n.° 20, do livro-diario de.27 de Fevereiro 0

corrente ano,a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, Jaime da Costa Gongalves, solteiro,

maior, natural da Quibala, Provincia do Kwanza-Sul, resi-

dente habitualmente em Malanje, Bairro Campo de Avia¢ao,

casa sem numero, constituiu uma sociedade unipessoalpor

quotas denominada «Jaime Gongalves Electro Frio (SU),

Limitada», registada sob 0 n.° 963/15, que se vai reger pelo

disposto no documento em anexo. :

Esta conforme. ' ;

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.* Seccao

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 27 de Fevereiro

de 2015. — O ajudante, ilegivel’

. - ESTATUTO DA SOCIEDADE
JAIME GONGALVES ELECTRO FRIO (SU), LIMITADA

ARTIGO1.°
(Denominacioe sede)

A sociedadeadopta a denominac4o de «aime Gongalves
Electro Frio (SU), Limitada», com sede social na Provincia
de Luanda, Rua M. Saldanha Bairro Popular, Municipio de
Belas podendo transferi-la.livremente para qualquer outro”. local do territério nacional, bem comoabrir filiais, sucur-Sais, agéncias ou outras formas de representacao dentro efora do Pais.

ARTIGO 2°
(Duragio)

A sua duracaoé por tempoindeterminado contando-se 0inicio da sua actividade, para todos Os efeitos legais, a Partirdo respectivo registo.

ARTIGO 3.°

(Object)

» 48T0-pecuaria,
» (ransportes

€ escolar,

Se

a

l

a fr . . 7

-comerciais, ensinogeral, infantario, importa foe

. ele assinadas e mantidas em livro de actas. ~

uim, cen-

-

(
iveis Ou estacg .de bombas de com & sens derivede: Seryj 7ee rcializagao de pe a Fepresen

40, podendo ainda dedicar-se a qualquer OUtr9 © enotag ak .%
comércio ou indlistria em que Os sdécios acordem ¢ Sei ty

aa 7 . , ey.mitido porlet. Pet
ARTIGO 4°

; (Capital) :

O capital social € de Kz: 100.000,00 (cem Mil ky
zas), integralmente realizado em dinheiro, representadg an.

uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,09 (cen
mil kwanzas), pertencente ao s6cio-tnico Jaime da Coy,
Gongalves.

ARTIGO 5.°

, (Cessio de quotas)

‘A cessao da quota implica a saida do sécio Cedente oy,
transformac4o da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Geréncia)

A geréncia e administracao da sociedade, em todos os
seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-
vamente, incumbe ao sécio-tinico, bastando a sua assinatura
para obrigar validamente a sociedade.

- 1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
€ contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,
tais como,letras de favor, fianca, abonacGes ou actos seme-
Ihantes. :

2. O sécio-tinico podera nomear pessoa estranha a socit-
dade para assumir as fungdes de geréncia.

ARTIGO 7°
. (Decisées) ;

Asdecisesdo sdcio-tinico de naturezaigualas delibera-
goes da Assembleia Geral deveraio ser registadas em acta po!

~. ARTIGO 8,"
(Dissolucdo)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impediment
do SOci0-tinico, continuandoa sua existéncia com OS herder
rOs OU representantes do sécio falecido ou interdito, deven??.

7

*

estes nomear um que a todos represente, enquanto a queMantiverindivisa.

|
ARTIGO 9°

+ (Liquidagao)
; das7 liquidacao da Sociedade far-se-4 nos termos da Le!Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°oo
. : (Balancos)

Os’anossociais Sergem3! de Dezembro de cada ano, devendo encerrat 4Marco Imediato,

ARTIGO 112
(Omisso)

No omisso re
gOes da Lein? |
Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04 de 13 de Fevereil?

.. dadosOs Civis e os balancos serd0 e

. osi-gularao as deliberacdes sociais, aS i a7/12, de 11 de Junho ¢ aindaas disposi¢o"

9(15-3438-L07). 



_g _N°64— DE 6 DE ABRIL DE2015
  

perfumaria Bella Arémas, (SU), Limitada

arbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adju
nta,

conserva

Guiché Unico da Empresa.

catisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

sentada 5 . ms
vorrente and, @ qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, Clementina Mariano Chitula, solteira,

maior, natural do Rangel, Provincia de ‘Luanda, residente

habitualmente em Luanda, Municipio do Kilamba Kiaxi,

Bairro Popular, Rua Travessa do Andulo, Casa n.° 16, cons-

fituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada

«Perfumaria Bella Aromas (SU), Limitada, registada sob o

no 964/15, quese vai reger pelo disposto no documento em

anexo. :

Esta conforme.

-Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,

22 Seccdo do Guiché Unico da Empresa, em Luanda,27 de

Fevereiro de 2015. — O ajudante, i/egivel. -

ESTATUTO DA SOCIEDADE

PERFUMARIA BELLA AROMAS(SU), LIMITADA

ARTIGO1°
(Denominagao e sede)

Asociedade adopta a denominacdo de «Perfumaria Bella

Aromas, (SU), Limitada», com sede social na Provincia de

Luanda, Rua A, Travessa n.° 2, Casa n.°* 1/2, Bairro Talatona,

Municipio de Belas, podendo transferi-la livremente para

qualquer outro local do territrio nacional, bem comoabrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representa¢ao

dentro e fora do Pais.

‘ARTIGO 2:°

(Duracado)

Asua duracao é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir
(do respectivo registo,

- ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como-objecto social o comércio geral a
Bross © aretalho, prestacao de servicos, consultoria, indus-

tra, auditoria, construcao civil e obras publicas, fiscalizacao

* Obras, serralharia, carpintaria, produgao e venda de cai-
me aluminio, promocao e mediaga? imobiliaria,
ee ‘ee felecomunicacoes, electricidade, agro-pecuarla,
s .ies € turismo, agéncia de viagens,=
cae e terrestre, transporte de passageiros oude

as, Camionagem,transitarios, despachante, rent-a-“COP, Offic; ; toe ;
, icina auto, venda de material de escritdrio e escolar,

Me de cabelej

7 Medico, far
Perfy

reiro, modas e confeccdes, botequim, cen-
macia, material e equipamentos hospitalares,

ana, Ourivesaria, relojoaria, agéncia de viagens,

toria do Registo Comercial de Luanda, 2.7 SeccHo

ob o n° 20, do.livro-diario de 27 de Fevereiro do -

4893

pastelaria, panificacdo, geladaria, exploragio de parques
de divérsées, realizagio de eventos culturais, recreativos

€ desportivos, exploragaéo mineira e florestal, exploragao

de bombas de combustiveis ou estagao de servig¢o, comer-

cializagaio de petroleo. e seus derivados, representagdes

comerciais, ensino geral, infantario, importacgado e expor-

ta¢do, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do

.

comércio ou industria em que a sdcia-tnica decida e seja

permitido por lei.

ARTIGO 4°

(Capital)

O capital social € 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 4 sdcia-tinica Clementina Mariano

Chitula. .

ARTIGO 5.° |

(Cessdo de quotas) ©

A cessao da quota implica a saida do sdcio cedente ou a

transformacao da mesma em sociedadepluripessoal.

ARTIGO 6.°

: een (Geréncia)

A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbe a sdcia-Unica, bastando a sua assinatura

para obrigar validamente a sociedade.

|. Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,

tais comoletras de favor, fianca, abona¢ées ou actos seme-

lhantes. . . :

2. A socia-tinica podera nomear pessoa estranha a socie-

dade para assumiras fungdes de geréncia.

ARTIGO7°
(Decisées)

As decisdes-da sécia-tnica de natureza igual as delibera-

cdes da Assembleia Geral deverdo ser régistadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO8.°

(Dissolucao)

A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento

da sécia-tnica, continuando a sua existéncia com os herdei-

-- ros ou representantes da sdcia falecida ou interdita,devendo

estes nomear um que a todos represente, enquanto a quota se

mantiver indivisa. .

ARTIGO 9°
(Liquidacao)

A liquidagao da sociedade far-se-a nos termos da Lei das

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°

(Balangos)

Osanossociais sero os civis e os balancos serao dados

em 3! de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de

Marcoimediato.

 
 



  

ARTIGO HI?
(Omisso)

as deliberacoes sociais, @

de Junho e ainda as disposi¢

° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(i 5-3439-L02)

5 disposi-

No omisso regularao
nes i

goes da Lei n” 19/12, de Wl

Lei das Sociedades Comerciais,1.

—

Escola de Conducao Prudéncia na Estrada, Limitada |

de 27 de Fevereiro de 2015,

Certifico que, por escritura

ivro de notas para escfl-

lavrada com inicio a folhas 67, do |

turas diversas n.° 391, do Cartério Notaria! do Guiché Unico.

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Leonor Chilombo Butaiequenha, solteira,

maior, natural do Huambo, Provincia do Huambo, residente

habitualmente no Huambo, Bairro Camama, Casa n° 68,

bloco T Duarte Cond. Sonangol;

Segundo: — Joana Faustino de Almeida Sequeira,

solteira, maior, natural de Viana, Provincia de Luanda,resi-

dente habitualmente em Luanda, Viana, Bairro B. Caop,

Casa n.° 2; ’ |

responsabi-

lidade limitada, que se regeré nos termos constantes dos

artigos seguintes.

Uma sociedade comercial por quotas de

Esta conforme. :

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, ‘em

Luanda, 27 de Fevereiro de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

ESCOLA DE CONDUCAO PRUDENCIA
NA ESTRADA, LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominacao social de «Escola
de Condugao Prudéncia na Estrada, Limitada», com sede
social na Provincia de Luanda, Rua Comandante Eurico
Casa A 9, Bairro Vila Cede, Municipio deViana podendo
Mansteti-la livremente para qualqueroutro local do territé
rio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais agéncias ou
outras formas de representac4o dentro e fora di Pais ,

. ARTIGO 22

ad A sua duragdo € por tempo indeterminado, contando-
inicio da sua actividade, para todososefeitos lepais a
da data da celebracdo da presente escritura. nal

ARTIGO 3°

A sociedade tem como objecto social, escola de con
ducdo ‘ .a. ; prestagao de servicos, taxis, rent-a-car transport

este iti . > e
& maritimo de passageiros e carga, comércio g ;i eraarelalho e a grosso, podendo ainda dedicar

0
Zz . .

°outs ramo do comércio ou industria em que
€m € seja permitido porlei.

Se a qualquer
OS sOcios acor-

 

  
  
   

  
  

  

DIARIO DA REPY
el

ARTIGO 42

O capitalsocial€ de Kz: 100.000,00 (cem mit ,

integralmente realizado em dinheiro, divididg ‘ —s

tado por 2 (duas) quotas iguais, no valor =

de Kz: 50,000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada um
tencentes a0s socios Leonor Chilombo Butaiequer .

Joana Faustino de Almeida Sequeira, respectivamen
s ;

ARTIGO 52°

A cessio de quotas 4 estranhosfica dependente dog

sentimento da sociedade, a qual € sempre reservado 9-

deferido aos sOcios se a sociedade dele ;

  

Che

Ina :

de preferéncia,

quiser fazer uso. -

5 ARTIGO 62°

A geréncia € administragao da sociedade, eM todos oy

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

sivamente, incumbem a sdcia Joana Faustino de Almeidy

quefica desde ja nomeada gerente, com dispensa de caueio

bastando a assinatura da gerente para obrigar validamentea

sociedade.

LA gerente podera delegar

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderesde

geréncia, conferindo para 0 efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,

tais comoletras de favor, fianca, abonagoes OU actos seme-

lhantes.

%

num dos sdcios ou mesmo

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos 30 (trinta)

dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva forma

lidades especiais de comunicacao. Se qualquer dos sdcios

estiver ausente da sede social, a comunicagao devera se

feita com tempo suficiente para que possa comparecel.

ARTIGO 8°
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida 4 per

centagem para fundos oudestinos especiais criados &™

Assembleia Geral, serio divididos pelos socios 92 ProPt

go das suas quotas, e em igual propor¢ao serd0 suportadss

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou im
de qualquer dos sécios, continuando a sua existencia com

Sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio falecie? te
interdito, devendo estes nomear um que a todos represen
enquanto a quota se mantiver indivisa.

pediment!

. ARTIGO,102
Dissolvida a sociedade por acordo dos socios ©

otals casoslegais, todos os sdcios serdo fiquidatdrio® ‘
liquidagao e partilha realizar-se-4 como acordarem. fal

de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activ© son
ticitadoem bloco com obrigacdo do pagamento do pass

e€ adjudicado ao sdcio que melhor ar em igué

dade de condicdes.

nos

jal

preco oferecer,
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__DE6 DEAsrlNS DE 6 BRIL DE 2015

. ARTIGO I1.°

A sociedade

?

Iquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou
ua og

rovidencla
cautelar.,

ARTIGO 12°

~ para todas as questdes emergente
s do presente contrato,

er entre 08 SOCIOS, SEUS herdeiros ou representant
es, quer

U
}

:
:

ntre eles © a-propria sociedade, fica estipulado o Foro da
e

.

Comarca de Luanda, com expressa renincia a qualquer

oulro.

ARTIGO 13.°

Os balangos serdo dados em 31 de Dezembro de cada

ano, devendo estar aprovados até 31 de Margo do ano ime-

diato--
ARTIGO 14°

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 demais legisla¢do aplicavel.

(15-3440-L02)

 

Vidifel, Limitada

Certifico que, por escritura de 16 de Janeiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 75, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 385, do Cartorio Notaria! do Guiché Unico.

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — David Manuel Cavanda, casado com

Felicia de Jesus Cawepe Kativa Cavanda, sob o regime de:

comunhao de adquiridos, natural de Cazombo, Provincia

do Moxico, residente habitualmente em Luanda, Distrito,

Urbano da’ Ingombota, Bairro Maculusso, Rua Nicolau

Gomes Spencer, n.° 35, 2.°andar, Apartamento n.° |,

' Segundo: — Edvaido Joaquim Kativa Cavanda, ‘sol-
leiro, maior, natural da Samba, Provincia de Luanda, onde
reside habitualmente, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro
Maculusso, Rua Nicolau Gomes Spencer, n.° 35, 2.° andar,

. Apartamento n°];

.

inde; Sociedade, comercial por quotas de responsabi-

_~ imitada, que se regera nos termos constantes dos
attigos Seguintes.

Esta conforme. |

Cartétio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em
Li ‘"anda, 2 de Marco de 2015, — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

VIDIFEL, LIMITADA

ARTIGO 1.°

(Denominacio ¢ sede social) sty

LineOciedade adopta a denominacdo de «Vidifel,

Luanda “com sede na Provincia de Luanda, Municfpio de

» Uistrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso,

reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

4895

Rua Nicolau Gomes Spencer,n.° 35, 2.° andar, Apartamento

n.° I, podendo abrir filiais, sucursais, agéncias ou qualquer

outra forma.de representacao, onde e quando aos sécios con-

_ vier,

ARTIGO 2°
(Prazo de duracio)

O prazo de duragao da sociedade é indeterminado, con-

tando-se 0 seu inicio, para todos os efeitos, a partir da sua

data de constituigao.

ARTIGO3.°

(Objecto social)

A sociedade tem como objecto social a prestagdo de

Servi¢os, comércio geral a grosso e.a retalho, industria,

importacdo e exportacao,oficina auto, consultoria e assesso-

ria contabilistica e financeira, salaéo de beleza, informatica,

telecomunicagGes e tecnologias de informagado, constru¢ado

civil e obras piblicas, venda de equipamentos, maquinas e

ferramentas para construcdo civil e actividades afins, agri-

cultura e pesca, publicidade, exploragao mineira e florestal,

transporte maritimo, aéreo, ferroviario e terrestre de pessoas

e mercadorias, camionagem, transitarios, rent-a-car, con-

cessionaria exploragao petrolifera, exploracdo de bombas de

combustiveis e lubrificantes, e actividades afins, estacao de .

servico, clinica geral e centro médico, farmacia, agéncia de

viagens, promogao e intermedia¢ado imobiliaria, hotelaria e

turismo, pastelaria, representagdes comerciais e industriais,

seguranca de bens patrimoniais, saneamento basico, arqui-'

tectura e paisagismo, educagao e ensino, centro infantil e

creche. . :

§Unico: -~— Desde que devidamente ‘deliberado pelos

sdcios, a sociedade podera dedicar-se também a qualquer outra

actividade comercialou industrial que seja permitida porlei.

ARTIGO 4°
(Capital social)

O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, expresso em moeda nacional é de Kz: 100.000,00

(cem mil kwanzas), equivalente a USD 1.000,00 (mil dola-

res americanos), dividido e representado por 2 (duas) quotas

iguais, no valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil

kwanzas), cada uma, correspondente a 50% (cinquenta

por cento) da capital social da sociedade, pertencentes aos

sécios David Manuel Cavanda e Edvaldo Joaquim Kativa

Cavanda, respectivamente.

ARTIGO 5.°
(Cessao de quotas)

A cessio de quotas.fica dependente do consentimento da

sociedade, 4 qual é, em todo o caso, reservado o direito de

preferéncia. Nao usando, a sociedade,do direito de preferén-

cla, este competira aos socios.

ARTIGO 6°

(Geréncia)

1. A sociedade sera representada, em todos os seus actos

e contractos, em juizo e fora dele, activa e passivamente,

pelo sdcio Edvaldo Joaquim Kativa Cavanda,quefica desde

ja nomeado comogerente da sociedade, bastando a suaassi-

natura para obrigar validamente a sociedade.
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bido o uso da firma em fian-

ica expressamente proi2. Fica express e mais actos ou documentos
cas, abonacées,letras de favor

ci ais. -estranhos aos negocios socla Sonn

3. O(s) sdcio(s) gerente(s) podera(ao) delegar a

4 soci i rocura-
sécio ou a pessoa estranhaa sociedade, mediante p

cao, todos ou parte dos seus poderes de geréncia.

ARTIGO 7.°
(Dissolucdo da sociedade)

. . - . . ~ se

|. Salvo os casos previstos na lei, a sociedade ndo

dissolvera por morte ouinterdi¢ao de qualquer dos socios,

continuando com o sobrevivo e com os herdeiros ou repre

sentantes dos sécios falecidos ou interditos, devendo estes

nomear um que a todos represente, enquanto a quota estiver

indivisa. - |

2. Dissolvida a sociedade por acordo dos socios e nos

demais casosprevistos na‘lei, todos os s6cios serao liquida-.

tarios ¢ a liquidacao e partilha procederdo como acordarem.

ARTIGO 8.°
(Assembleias Gerais)

I, Salvo nos casos em que alei exija outros requisitos,

as Assembleias Gerais serdo convocadas por meiodecartas,
dirigidas aos sécios, com no minimo8 (oito) dias de ante-
cedéncia. .

2. Os socios tém o direito de se fazerem Fepresentar nas
Assembleias Gerais por qualquer pessoa, alheia ou ndo a
sociedade, devendoa representacio ser acreditada por meio
de simplesescrito particular dirigido ao Presidente da Mesa
da Assembleia Geral. . ;

3. Saopermitidas as deliberagdes undnimes porescrito.

—ARTIGO 92 -
(Dispositivos gerais)

Nao dependem de deliberagao dos sécios a celebracao
dos seguintes actos pela Geréncia:

. 4) Celebragao de contratos de locagao de estabeleci-
_ Mentosda

e

para a sociedade;
5) Actos de mero expediente.

ARTIGO 102
(Distribuicao de fucros)

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a peecentagem para o fundo de reserva legal, e quaisquer outraspercentagens para fundos ou destinos e
assembleia de SOcios, serdo divididOS pelos sécios na pro-por¢do das suas quotas, bem como as perdas,se as houver,

ARTIGO 11.2
(Legislacdo aplicdvel)

No OmIsso, regularao o presente Contrato, as disposicdesda Lei n.° 1/04, e as deliberacéeS tomadas em reynig

ay nee
140SOCIOs e demais legislacao aplica
-

vel.

(15-3442-1,92)

Ce & Ke (SU), Limitada

da Conservatoria do Re -Adjuntaee Isto Comercialdo Guiché Unico de Empresa, de Luanda, 22 Seccao

oe
al

- corrente ano, a qualfica arquivada nesta Congep, 24

pelo disposto nos termos seguintes,

Speciais, criados em

de viagens, D

»

DIARIO Da

N

Satisfazendo ao que me foi requerido im

sentada sob 0 n.° 18, do livro-diario de > de ote

Certifico que, Klaus Benvindo Raul Sebastigg

maior, de nacionalidade angolana, ‘natural da bel

de Luanda, Municipio de Luanda, Distrito Urban

Ingombota, residente habitualmente em Luanda Vin

Bairro Viana, Rua Guiné Bissau, Casa n.° 32, Constituiy,

sociedade unipessoal por quotas denominada «Ce a

(SU), Limitada», registada sob o n.° 990/15, que se yaj *

Esta.conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luang,
2.2 Secgao do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, dt

Marco de 2015. — O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
CE & KE (SU), LIMITADA

ARTIGO I.°

* (Denominagao e sede)

q

A sociedade adopta a denominacgao de «Ce & Ke (SU),
Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, Rua
Guiné Bissau, Casa n.° 173, Bairro Viana Vila, Municipiode
Viana, podendotransferi-la livrémente para qualquer outro
local do territério nacional, bem comoabrir filiais, sucur
sais, agéncias ou outras formas dé representacao dentro ¢
fora do Pais, x

ARTIGO 2°
(Duracao)

A sua duracao¢ por tempo indeterminado, contando-se ;
inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, @ part
do respectivo registo.

ARTIGO 3.2
.(Objecto)

meA sociedade tem como Objecto social, restaurage®comércio geral a 8rosso € a retalho, prestagao de siaconsultoria, auditoria,. construcao civil e obras publicsfiscalizacdo de Obras, Serralharia, carpintaria, producvenda de caixilharia de aluminio, promogao. € mediag”imobiliaria, informatica, telecomunicagées, electricida’®hotelaria, turismo, agéncia de viagens, transportes aMaritimo e terrestres, transporte de passageiros OU 7 ecadorias, Camionagem, transitarios, despachante, ient-ae"”exploracdo Mineira, oficina auto, venda-de material de esttorio e escolar, salao de cabeleireiro, modas € confers”.
oo elbotequim, céntro médico, farmacia, material e equipa”tos hospitalares

 
acid. . énc!» Perfumaria, ourivesaria, relojoaria, 48°"

de parques de diversdes,

40sere; bombas de combustiveis ou estav4 re
“IVIGO, comercializacio de Petrdleo e seus derivado, fP
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ee

oes comerciais, ensino geral, infantario, importagdo e

ta
al

sent , podendo ainda dedicar-se a qualqueroutro ramo

exportagae . ae poe .

omercio ou industria em que os sdcios acordem e seja
do ¢
ermitido porlei.

P ARTIGO 4°

(Capital) .

Q capital social € de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-.,

7a) integralmente realizado em dinheiro, representado por

vma(!) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil

kwanzas), pertencente ao sdcio-tinico Klaus Benvindo Rail

Sebastido.

' ARTIGO 5.°
(Cessdo de quotas)

Acessao da quota implica a saida do sécio cedente ou a

transformagao da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 62
(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 s6écio-Unico, bastandoa sua assinatura

para obrigar validamente a sociedade.

|. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

econtratos estranhos aos negécios socials da sociedade,

tais como letras de favor, fiang¢a, abonacées ou actos seme-

lhantes.
2. O sécio-tinico podera nomearpessoa estranha a spcie-

dade para assumir as func6es de geréncia. |

ARTIGO 72 _
(Decisées)

As decisdes do sécio-tinico de natureza igual as delibera-

cées da Assembleia Geral deverdoser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°

(Dissolucdo)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-
Mento do sdcio-tinico, continuando a sua-existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio falecido ou

erdito, devendo estes nomear-‘um quea todosrepresente,
e we eenquanto a quota se mantiver indivisa.

“ARTIGO 92.
. (Liquidagdo) |

5 A liquidacao da sociedade far-se- nos termos da Lei das
Oci .Cledades Comerciais.

~ ARTIGO 10.° :
ae (Balangos)

Os anos sociais sero os civis e os balangos serao dados
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de .

C0 imediato,

ARTIGO 11°

: (Omisso)

¢ ve Omisso regulardo as deliberacdes sociais, as dispost-

Lej das<n 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposi¢6es da

Ocledades Comerciais,n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-3443-L02)

4897

Saber do Mestre, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Fevereiro de 2015,

lavrada com inicio a folhas 30, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 251-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio A/berto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Oldemira Serafim HenriquesAirosa, casada

com Antonio Francisco Farto Marques Airosa, sob o regime

de comunhao de’ adquiridos, natural do Rangel, Provincia

de Luanda, residente em Luanda, no Distrito Urbano da

Maianga, Bairro Maianga, Rua da Maianga, Prédio n.° 70,

1.° andar, Apartamento esquerdo;

Segundo: — Antonio Francisco Farto Marques Airosa,

_casado com Oldemira Serafim Henriques Airosa, sob regime

de comunhdode adquiridos, natural da Ingombota, Provincia

de Luanda, residente em Luanda, no Distrito Urbano da

Maianga, Bairro Maianga, Rua da Maianga, Prédio n.° 70,

1.° andar, Apartamento esquerdo; .

Terceiro: —- Mauro Emanuel Henriques Airosa, casado

com Ana Dias Ribeiro Airosa, sob regime de comunhao

de adquiridos, natural da Maianga, Provincia de Luanda,

residente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga,

Bairro Maianga, Rua da Maianga, Prédio n.° 70, 1.° andar,

Apartamento esquerdo;

Quarto: —- Dario Celso Henriques Airosa, casado

com Paula Tatiana de Sousa Filipe Airosa, sob regime de

comunhiao de adquiridos, natural da Ingombota, Provincia

de Luanda, residente em Luanda, no Distrito Urbano do

Sambizanga, Bairro Operario, Rua Comandante. Valddia,

Prédio n.° 270, 4.° andar, Apartamento 41; .

Quinto: — Mara Vanessa Henriques Airosa da Costa, .

casada com Marcio José da Costa, sob regime de comunhao

de adquiridos, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,

residente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga,

Bairro Maianga, Rua da Maianga, Prédio n.° 70, !.° andar,

Apartamento esquerdo;

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, 2 de Margo de 2015. — O ajudante, ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

SABER DO MESTRE, LIMITADA

ARTIGO 12 |

A sociedade adopta a denominagdo «Saber do Mestre,

~ Limitada», com sede em Luanda, no Lar do Patriota, Rua 51,

Casa n.° 539, Bairro Benfica, Municipio de Belas, e pode-

rao transferi-la livremente para qualquer lugar do territério

nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou

outras formas.de representagdes em todo0 territério nacio-

nal ou no estrangeiro. ,
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ARTIGO 2.° .

por tempo indeterminado, contando-se 0
Asua duracao é : :

egais, a partir
inicio da sua actividade, para todososefeitos|

da data da celebracao da presente escritura.

_ARTIGO 3.°

Tem comoobjecto social a prestacao de servicos, educagao

e inovacdo pedagégica, formacao, treinamento e recrutamento

de recursos humanos, consultoria, creche, gestdo de projec-

tos, comércio geral a grosso € a retalho de material diverso,

importagdo e exporta¢do, hotelaria e turismo, agéncia de

viagens, industria, pescas, agro-pecuaria, informatica, tele-

comunicacées, construcao civil e obras publicas, compra

e venda de méveis, modas e confecgées, salao de beleza,

transportes maritimo, aéreo € terrestre, camionagem, tran-

sitarios, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas e de

ocasido ou usadas, transporte de passageiros ou de mercado-

- rias, oficina auto, venda de material de escritério e escolar,

botequim, assisténcia técnica, comercializaco de petrdleo

e lubrificantes, farmacia, centro médico, perfumaria, pro-

mocao e mediacao imobiliaria, relagdes ptiblicas, pastelaria,

panificacao, geladaria, exploracao de parques de diversao,

realizacao de eventos culturais, recreativos, e desporti-

vos, exploracao mineira e florestal, exploracéo de bombas

de combustivel, estacdo deservigos, serralharia, carpinta-.

ria, venda de aluminio e sua utilizacdo, seguranca de bens

patrimoniais, importacdo, e exportaco, podendoainda dedi-

car-se a qualquer outro ramo do comércio, ou industria em
que os s6cios acordem e seja permitido porlei. BE ae

ARTIGO 4° :

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-
zas), integralmente realizado em dinheiro e representado
por 5 quotas, sendo uma no valor nominal de Kz: 60.000,00
(sessenta mil kwanzas), correspondente a 60% pertencente
a socia Oldemira Serafim Henriques Airosae outras 4 (qua-
tro) quotas iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez
mil kwanzas) cada uma, pertencente aos sdcios Anténio
Francisco Farto Marques Airosa, Mauro Emanuel Henriques
Airosa, Dario, Celso Henriques Airosa e Ma!

ra Vanessa
Henriques Airosa da Costa, respectivamente ,

ARTIGO 52° .
A cesséo de quotas a estranhosfica dependente dosentimento da sociedade, a qual é sem cade preferéncia, deferido aos sécio

quiserfazer uso.

pre reservado0 direito
$ S€ a Sociedade dele nao

ARTIGO 62

»

SA
IARIO DA REPU,

Cy
ARTIGO 7.°

Mediante prévia deliberagado dos sécios §si

a participacao da sociedade em agrupamentosoo

tares de empresas, bem como em, sociedades co

diferente ou reguladas por lei especial, e incly

como socia de responsabilitada limitada.

ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais serao convocadas, Porsi

cartas registadas, dirigidas aos sOcios com pelo me

dias de antecedéncia, isto quando-a lei n&o prescreya

lidades espéciais de comunicagao. Se qualquer dog

Permit
Mplem

m ben,

Slyamen,

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 9.°

Os lucros liquidos apurados depois de deduzida a per

centagem para fundos ou destinos especiais criados en

Assembleia Geral, serao divididos pelos sdécios na propor.

gao das suas quotas bem como serdo suportadasasperdas

se as houver.

ARTIGO 10.°

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

’ de qualquer dos sécios, continuando.a sua existéncia como

sobrevivo € herdeiros ou representantes do sdcio falecido 0

interdito, devendo estes nomear um quea todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 11.°

Osanossociais sao. os civis e os balancos serao dado

a 31 de Dezembro de cada ano, devendoestar aprovados¢

" assinados em Assembleia Geral até ao fim de Margo do ano

seguinte.

ARTIGO 12.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios & %™%
demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios ea

liquidacaoe partilha realizar-se-do como acordarem. Na falls

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

licitado em bloco comoobrigacao do passivo e ad) udicad?
a0 sécio que melhor oferecer em igualdade de condi¢Oes-

ARTIGO 13.°
Em todo 0 omisso, regularfio as delibera¢des socials, 7

aldisposicdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro ¢ dem
legislagao aplicavel.

-, (15-34dd-L07}
———

Meditog Distribuidora, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Fevereiro de 201
lavrada com inicio a folhas 11, do livro de notas para escr

taras diversas n.° 251-A, do Cartério Notarial do. Guic

Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pree
da Co: : a . -Sta, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — 7

maior» Natural da Ingombota, Provincia de Luanda,

Mpls
NOs HN

forma,

; SOcigs
estiver ausente da sede social, a comunicagao deve $e

T

 
Mara Yolanda Costa de Oliveira, soltel

rest



  

wie §
|
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a. |

.m Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro ARTIGO6

den : Rua Jodo Secas, Prédion.°9, 1.° andar; (Geréncia)

MOdot — Henriette Makia Kabala, solteiro, maior, 1. A geréncia e administraco da sociedade, em todos os

ea Damba, Provincia do Uige, residente em Luanda, 5¢US actos € contratos, em juizo e foradele, activa € passi-

nature «Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Camama, casa vamente, incumbe a sécia Mara Yolanda Costa de Oliveira,

no Distrito - , que fica desde ja nomeada gerente, com dispensa de caucao,
gem numero, bastando uma assinatura da gerente para obrigar valida-
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

jidade limitada, que se regerd nos termos constantes dos
I

tanigos seguintes.

Fsta conforme. ; a?
Cartorio: Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 2 de Marco de 2015. — O ajudante, i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

MEDILOG DISTRIBUIDORA, LIMITADA

ARTIGO 1.°

(Denominagao social ¢ sede)

A sociedade adopta a denominac&éode «Medilog

Distribuidora, Limitada» e tem a sua sede em Luanda na-

Rua Direita do Camama, Condominio Felitrans, Travessa

Zivungo, Casa n.° 87, Municipio de Belas, podendo trans-

feri-la livremente para qualquer outro local do territdrio

nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agéncias ou

_ outras formas de representacdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°
(Duragao)

" Agua duragao é por tempo indeterminado, contando-se o

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

da data da celebragdo da escritura.

ARTIGO 3.°

(Objecto social)

A sociedade tem como objecto social o comércio geral

4 gfosso € a retalho, venda e representac&o comercial de

Produtos diversos, importacdo e exportacdo, prestagdo de

Servigos,-podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo

do Comercio ou industria em que os sdcios acordem e seja
Pérmitido porlei. aa

: ARTIGO 42
(Capital social ¢ distribui¢do)

© capital social é dé Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),
topgealizado em dinheiro, dividido e represen-

T (duas) quotas, sendo uma no valor nominal de

int

ta Yolanda Costa’ de Oliveira, e outra quota no valor

Sue de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente

“Scio Henriette Makia Kabala.

ARTIGO 5.°

(Cessio de quotas)
A

» €€s4o de quotas a estranhos fica dependente do con-
Sent

has

de ore:no da sociedade, a qual ¢ sempre reservado0 direito
efergn,:

;

quis *rencia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao

&rfazer uso, 

“centagem para fundos ou destinos especiais criados em

’ sobrevivo e€ herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

* 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente a socia ~

mente a sociedade.
2, Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos e ©

contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais

como,letras de favor, fianga, abonagdes ou actos semelhantes..

3. A sécia-gerente podera delegar mesmo a pessoas

estranhas a sociedade parte dos seus poderesde geréncia,

conferindo para 0 efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7° - ,
(Assembieia) 4

Assembleias Gerais seréo convocadas por simples car-

tas registadas, dirigidas aos sdcios.com pelo menostrinta

(30) dias de antecedéncia, isto quando a Sei nfo prescreva ‘

formalidades especiais de comunicac&o. Se qualquer dos . :

sdcios estiver ausente da sede social, a comunicag4o devera

ser feita com temposuficiente para quenossa comparecer.

ARTIGO 8.°
(Divisio de lucros)

  
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida-a per- ;

Assembleia Geral, serdo divididos pelos sécios na-propor-

¢4o das suas quotas, e em igual proporgado serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9° <« @
(Dissolucao) “  

A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento i i

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, :

enquanto a quota se mantiverindivisa. :

ARTIGO10.°

(Liquida¢ao)

Dissolvida ‘a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

liquidagao e partilha realizar-se-4, como acordarem.Na falta

de acordo, e se algumdeles o pretender sera 0 activo social

licitado em bloco com obrigacao do pagamento do passivo ’

e adjudicado ao sdcio que melhorpre¢o oferecer, em igual-

dade de condicées.

ARTIGO ILf.°

(Preferéncia na amortizacao)

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de’

qualquersocio, quando sobre ele recaia arresto, penhora ou

previdéncia cautelar.

* —ARTIGO 12°
(Foro competente)

y

Para todas as questées 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 rentincia a qualqueroutro.



Pp

SIARIO Ds REPYp,IQ,4900
postos médicos), representacdo de marcas

° . > eos 2 a 7aon sistema de ensino (creches, colégios e Universidadeg,8
alan¢ . . iN '

x A igos, consultoria, formacs Dk. ociais serao os civis e os balangos serao dados _tacdo a ey GOs, coed ten; na¢ado TOfigg:.
Panne de cada ano devendo encerrar a 31 de  comércio geral a gros 0, Serralharia, cals

em 31 de Dezembro e 7 de aluminios, avicultura, agro-pecuaria, indastria at,
Marco imediato. hotelaria e turismo, informatica, telecomunicacgee 7

- ARTIGO 14. : ore . 5 Dune‘5mae cidade, construcéo civil e obras Publicas, consul i

; ; Zo mineira.e florestal, comercializacs OfNo omisso regulardo as deliberagdes sociais, as dispo- explorag4o mineira.e ite mn ‘ti Clalizacaode telefay,g Cpe 6 oO ariti isigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que ¢ a Lei das seus acessorios, transp mo, CaM Onagem, Age
eee transitarios, cabotagem, rent-a-Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel. despachante e mater he » Tent-a-car, compra,

(15-3445-L02)  venda de viaturas, novas ou usadas e seus ACESSOrigg ah
+ a

guer de viaturas, com ou sem condutor, venda e reparaciy
of ih de veiculos automéveis, concessionaria de material e peri

Solexia, Limitada separadas de transporte, fabricagdo de blocos ¢ Vigota
medicamentos, material cirlirgico, gastdvel e hospitale,

-produtos quimicos e farmacéuticos, centro médico, cliniy
_ perfumaria, plastificagéo de documentos, venda de Material
de escritorio e escolar, decoracSes, serigrafia, Impressdes,
saléo de cabeleireiro, boutique, agéncia de viagens, promo.
¢ao e mediacdo imobiliaria, perfumaria, relacdes publicas,

 

Certifico que, por escritura.de 27 de Fevereiro de 2015,

lavrada cominicio a folha 1, do livro de notas para escrituras

diversas n.° 392, do Cartério Notarial do Guiché Unico da

Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da Costa,
Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Irina Chissole dos Santos Pedro, solteira, maior, natural : : ” :
da Ingombota, Provincia de Luanda, residente em Luanda, pastelaria, padaria, geladaria, panificagao, representacées‘no Municipio de Cacuaco, Bairro Imbondeiros, casa sem  °Merciais e industriais, venda de gas de cozinha, desporto
numero, que outorga neste acto por si individualmente eem © Fecreacao, video clube, discoteca, meios industriais,reali-
nome ¢ representa¢ao das suas filhas menores, Aniri Solange Zagoes de actividades culturais e desportivas, manutengioPedro Costa, de 5 anos de idade, Ariel Alexia Pedro Costa, - de espacos verdes, seguranca de bens patrimoniais, colé-de.3 anosde idade, ambosnaturais de Luanda e consigocon- 80, creche, educacaoe cultura, escola de condugdo, ensin,
vivente; <3 importacao e €xporta¢ao, saneamento basico, fabricacao

_ Umasociedade comercial Por quotas que se regerd nos. € venda de gelo, cyber café, electricidade, podendo ainda
termos constantesdosartigos seguintes, 6 _ dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ouindistriaEsta conforme. ~ €M que as sécias acordem e seja permitido porlei.Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

ARTIGO 4.°Luanda, 2 de Marco de 2015, —Q ajudante, ilegivel, O capitalsocial é de Kz: | 00.000,00 (cem mil kwanzas),
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

Por 3 (trés) quotas, sendo | (uma) quota no valor nominal &

 

ESTATUTOS DA SOCIEDADE Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente 4 socte
SOLEXIA, LIMITADA ___ Irina Chissole dos Santos Pedro e 2 (duas) quotas fguals i

ARTIGO 12 valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) ©
i : : uma, t se kt a sta €A sociedade adopta a denominagdo social de Solexia, ee Pertencentes as sécias Aniri Solange Pedro Co

?

- .

.

Ari
i

I

Limitada», com sede Social na Provincia de Luanda rua wiAlexga Pedro wosta, resbectivamente.
Sem numero, casa sem numero,(Proximo ao Colégio A L, ARTIGO 5.°do . . UZ 7 + ‘ i n-eae Bairro imbondeiro A cessio de quotasa estranhosfica dependente do osPe = lo transferi-ta livremente Para qualquer outro local do Sentimento da Sociedade, a qual € sempre reservado 0 diee Spe enci : ; A

*rritorio nacional, bem comoabrir filiais de Preferéncia, deferido as sécias. se a sociedade dele "
€ntacao dentro e fora do Pais. . quiserfazer uso,

ARTIGO 2°
A sua dura¢ao é por tem © indetermi 1. A geréne; ‘ eo Re dos 0%Po indeterminado, contando-se 9 “Birencia € administragao da sociedade, emtodos ©inicio da sua activid SeUs act + ae pass”

da date da celebragan& para
sess actos € contratos, em Juizo e fora dele, activa © Pe0a esc ente, j ia Ir

ritura,
nte, incumbe 4 Socia Irina Chissole dos Santos -The: ue + 40;ARTIGO 3.° . Ge fica desde jé nomeada gerénte, com dispensa de Ca¥"A sociedade bast cle! Fone mo objecto dad indo a sua assinatura, para obrigar validamente @ 5°

e,

. 2 A 7ere .
gmo: . I ss es nea¢do Mineira, exploracao em ohente poderd delegar numa das sécias ou" 4

Pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes :
erénci ‘ :Ncla, conferindo ara o’efeito, o respectivo mandato 



 

he
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oe

a Fica yedado a gerente obrigar a sociedade em actos
> Le " . vis : .: iat0s estranhos aos negocios sociais da ‘sociedade,
qt ‘

ais ©

Ihantes- ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais seréo convocadas por sim-

és cartas registadas, dirigidas as sécias com pelo

menos 30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando lei

ngo presereva formalidades especiais de comunicacao.

se qualquer das sécias 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-

cenlagem para fundos ou destinos especiais criados em

assembleia Geral, serdo divididos pelas sdcias na propor¢éo

‘das suas quotas, e em igual proporcdo serdo suportadas as

perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

Asociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer das s6cias, continuando a sua existéncia com a

sobreviva ¢ herdeiros ou representantes da sdcia falecida ou

interdita, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo das sdcias € nos:

demais casos legais, todas as sdcias serao liquidatarios e a

liquidacdo e partilha verificar-se-4 como acordarem:Nafalta

de acordo; e se alguma.delas o pretendersera 0 activo social

licitado em globo com obrigagdo do pagamento do passivo e

adjudicado a sécia que melhorpreco oferecer, em igualdade

de condicdes,

_ ARTIGO 11°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de

‘walquer socia, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou
Providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,
luer . “iequer entre aS sdcias, seus herdeiros.ou representantes, quer

entr oe . .é C elas ea propria sociedade, fica estipulado o Foro da
om i

7” arca de Luanda, com expressa renincia a qualquer
TO, , ‘

0 ARTIGO 13.° «
Ss tos we . " ns4N0s sociais serdo os civis e os balancos serao dados

&m 3
de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de

TCO imediato,

No omig : ARTIGO 14° aa |

SigGeg da L so regularao as deliberacgdes socials, as dispo-

WCiedada, €1'n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que € a Let das

Ades Comerciais, e demais legislacao aplicavel.

(15-3446-L02)

omoletras de favor, fianga, abonagées ouactos seme-

5" - 4901

_QsLatinos, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Fevereiro. de 2015,

lavrada cominicio a folhas 94, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 249-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notario, Licio Alberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, compareceu como outor-

gante:

Youri Emanuel Vilar Moutinho, casado com Noraimi

Urquiza Balmaseda, sob 0 regime de comunh4o de adqui-

ridos, natural de Luanda, onde reside habitualmente,

no Municipio de Luanda, Distrito Urbano e Bairro da

Ingombota, Rua Américo Boavida, Prédio n.° 101, 3.° andar,

Apartamento esquerdo, que outorga neste acto por si e em

‘representagao da supra referida sociedade, com sede em

Luanda, no Municipio da Samba, Bairro Agostinho Neto

- Ramiro, Rua Direita da Barra do Kwanza, Casa n.° 212,

Zona C; ,

E por ele foi dito;

Que, ele, a Noraimi Urquiza Balmaseda e a menor

Stefania Rafaela Balmaseda Moutinho, sao os unicos e

actuais sécios da sociedade comercial por quotas deno- »

minada «Os Latinos, Limitada», com sede em Luanda, no

Municipio da Samba, Bairro Agostinho Neto - Ramiro, Rua

Direita da Barra do Kwanza, Casa n.° 212, Zona C, cons-

tituida por escritura datada de 3 de Janeiro de 2012, com

inicio a folhas 23 do livro de notas para escrituras diversas

_ n° 244, registada na Conservatéria do Registo Comercial de

Luanda, 2.4 Secgao do Guiché Unico sob o n.° 16-12, com

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

gralmente realizado em dinheiro, dividido e representado.

por trés quotas, sendo duas quotas iguais no valor nominal

de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas) cada uma, perten-

centes aos sOcios Youri Emanuel Vilar Moutinho e Stefania -

RafaelaBalmaseda Moutinho e a terceira no valor nominal

de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente a sécia

Noraimi Urquiza Balmaseda;

Que, pela presente escritura e conforme deliberado em

Assembleia de Sdcios, tal como consta da acta que no fim

" menciono e arquivo, o outorgante no uso dos poderesa si

conferidos manifesta a vontade dos sécios acrescerem ao

objecto social ja existenteas actividades de transporte, rent-

~a-cat, construcao civil e obras publicas;

Em funcdo dos actos praticados, altera-se'a redaccao do

artigo 3.° do pacto social que passa a ser a seguinte:
 

ARTIGO 3°

A sociedade tem como objecto social, trans-

porte, prestagao de servicos, rent-a-car, constru¢do

civil e obras publicas, comércio geral a grosso e a

retalho, panificacdo, restaurante, hotelaria, turismo,

pastelaria, representagdes comerciais e industrias,

industria, salao de cabeleireiro e boutique, importa-

 
 



4

4902

odendo ainda dedicar-se a outras

Jo

e

exporta¢ao,P
‘

vvided
ndustrias, sempre que os

actividades comerciais € i

sOcios acordemea lei o permita.

Assim o disse ¢ outorgou.

Esta conforme.
“eat

Cartério Notarial do Guiché Unico da
‘jooivel. *

2 o de 2015. — O ajudante, ilegive
Luanda, 2 de Mar¢ | eresnte

Empresa, em

N’Galaza Investimentos, Limitada

Certifico que, por escritura de 27 de Fevereiro de 2019,

lavrada com inicio a folhas 88, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 250-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: — Alvaro de Jesus Bartolomeu de Sousa e

Silva, casado com Ludmila Cristina Andrade de Sousa e

Silva, sob o regime de comunhao de adquiridos, natural da —

Maianga, Provincia de Luanda, ondereside habitualmente,

no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua

Antonio Feliciano de Castilho, Casa n.° 224;

Segunda: —- Ludmila Cristina Andrade de Sousa e

~ Silva, casada com Alvaro de Jesus Bartolomeu de Sousa

e Silva, sob o regime de comunhdo de adquiridos, natural

da Ingombota, Provincia de Luanda, onde reside habitual-

mente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares,

Rua Antonio Feliciano de Castilho, Casa n.° 224;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regerd nos termos constantes dos
artigos seguintes,

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em
Luanda, 27 de Fevereiro de 2015. —O ajudante, ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
N’GALAZAINVESTIMENTOS,LIMITADA

ARTIGO 1°

(Denominacao e Sede)

A sociedade adopta a denominacéo de «N’Galaza
Investimentos, Limitada», com sede social na Provincia de’
Luanda, Rua Antonio F. Castilho, Casa n.° 127, Bairro Nelit
Soares, Municipio de Luanda, Distrito Urbano do Ran 7
podendo transferi-la livremente para qualquer outro local
territorio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais seth.Clas ou outras formas de representacdo dentro e fora do Pais,

ARTIGO 2°
. (Duragao)

' A Sua duragao é por tempo indeterminado conta
inicio da sua actividade, no
da data da celebracao da

sco
para todososefeitos legais, a nartirg parti
presente escritura,

 

T
DIARIO

PARePtjp,

ARTIGO 3.°

- (Objecto)
A sociedadetem como objecto social o COMérgack . ci

a grosso € a retalho, prestacao de servicos, contabine™
. Re indietri i

auditoria, consultoria, gestao, industria, hotelaria . _ _ tUtign,
restauracao, pescas, pecuaria, agricultura, informa

ioe =. A ati
telecomunicagdes, construgao civil € obras Publicas ‘

» NSta,

lizacéo de obras, saneamento basico, modase’ COnfeen

transportes, maritimo, aéreo e terrestre de passageiros i

mercadorias, transitarios, onsina auto, salao de cabeleitein

botequim, assisténcia técnica, comercializacdo de bet

leo e lubrificantes, explorag¢ao de bombas de Combustiyg;

farmacia, centro médico, clinica geral, perfumaria, apa,

cia de viagens, promo¢ao e media¢ao imobilidria, relacd

‘pliblicas, pastelaria e panificacao, exploracao de Parquesde:

divers6es, realizago de espectaculos culturais, recreativos,

desportivos, exploragao mineira e florestal, estacdo dese.

_vigos, representagdes comerciais, serralharia, carpintarig

venda de aluminio e sua utilizagao, cultura e ensino geral

seguranca de bens patrimoniais, importagao e exportacio,

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comer.

cio ou indistria em que os sécios acordeme€ seja permitide

porlei. a

ARTIGO 4.°
(Capital)

O capitalsocial é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas},

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represet:

tado por.2 (duas) quotas iguais no valor nominal

de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, Pe

tencentesaossdcios Alvaro de Jesus Bartolomeu de Soust®

Silva e Ludmila Cristina Andrade de Sousa Silva, respe
tivamente. ; ,

ARTIGO5.°

(Cessdo de quotas)

A cessio de quotas a estranhos fica dependente.

sentimento da sociedade, 4 qual é sempre reservado © ane
ar : . nao

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele
quiser fazer uso. a

       
ARTIGO 6°
(Geréncia) |

A geréncia e administracdo da sociedade, em '

Scus actos € contratos, em juizo e fora dele, activa °
vamente, incumbem aos sécios Alvaro de Jesus Barto

de Sousa € Silva e Ludmila Cristina Andrade de 5°
Silva, que ficam desde j4 nomeados gerentes, com disP

rigatde caucdo, bastando a Assinatura dos: gerentes par?—validamente a Sociedade.
|

dos °%

passt
Jome?
usa ©

ens4

    
mn‘edade ©ne . Fica: vedado aos gerentes obrigar a sociedad cie’

wo cleade © Contratos estranhos aos negécios socials da ° 6
ade, tals comoletras de favor, fianca, abona¢oes oua

semelhantes,
2oe Os gerent oas esit®. rentes poderdo delegar mesmo a pess anclasaS a sociedade parte dos seus poderes de er

confer :ferindo para 0 efeito o respectivo mandato.
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. ARTIGO 72
(Assemblcia)

 

mbleias Gerais seréo convocadas por simples

das, dirigidas aos socios com pelo menostrinta
cartas re de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva(39) states especiais de comunicagao. Se qualquer dos

forme vetivel ausente da sede social a comunicacdo devera

oeon coi tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
(Divisio dos tucros)

As Asse
gista

Qs lucros liquidos. apurados, depois de deduzida a per-

centage ‘para fundos ou Mestinos especiais criados em

assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

gio das suas quotas, e em i gual proporcdo serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

(Dissolucao)

Asociedade 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.°

(Liquidagao)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

liquidacao e partilha realizar-se-4, como acordarem.Nafalta

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

licitado em bloco com obrigac&o do pagamento do passivo

eadjudicado ao sécio que melhor pre¢o oferecer, em igual-

dade de condicdes.

ARTIGO 11°
(Preferéncia na amortizacao) ;

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

ualquer s6cio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou
Providéncia cautelar,

. .
ARTIGO12°

’ (Foro competente)

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

meos Socios, seus herdeiros ou representantes, quer

€s € a propria sociedade, fica estipulado o Foro da
Co : .a deLuanda, com expressa rentincia a qualquer

TO, " ‘

ARTIGO 13.°

, (Balancos)

0 - . x‘ anos sociais serao os civis e os balancos serao dados
fm 3 a

de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de

G0imediato, "

ARTIGO 142
N (Omisso)

deg4Isso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

Oviedag “ein? 1/04, de 13 de Fevereiro, que € a Lei das

‘°s Comerciais, e demaislegislagdo aplicavel.

| | . (15:3448-L02)
‘
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LibermanService, Limitada|.

Aumento do objectoe alteracao parcial do pacto social

da sociedade «Liberman Service, Limitada».

Certifico que, por escritura de 25 de Fevereiro de 20 15,

lavrada com inicio a folhas 45, do livro de notas para escritu-

tas diversas n.° 391, doCartério Notarial do Guiché Unico da

Empresa, a cargo da Notario, Lucio Alberto Pires da Costa,

Licenciado em Direito, compareceu comooutorgante:

Vicente Liberman Mendesda Costa,solteiro, maior, natu-

ral de Luanda, onde reside habitualmente, na Centralidade

do Kilamba, Bloco K-2 Apartamento 1, rés-do-chao, que

outorga neste acto por si individualmente e em representa-

¢4o de sua filha menor Helida Yasmine Garcia da Costa,

de 14 anos, natural de Luanda e consigo convivente;

Declara o outorgante: .

Que, ele e a sua representada sdo os Unicos e actuais

sdcios da sociedade comercial por quotas de responsabili-

dade limitada, denominada «Liberman Service, Limitada»,

com sede em Luanda, no Municipio da Ingombota, Bairro

Chicala I], Rua Principal da Chicala, Q 2, n.° 491, consti-

tuida por escritura datada de 31 de Outubro de 2008, com

inicio a folhas 93, do livro de notas para escrituras diversas

n.° 88, matriculada na Conservatoria do Registo Comercial

de Luanda, 2.2 Seccdio do Guiché Unico, sob 0 n.° 2132-08,

titular do Numero de Identificacdéo Fiscal 5401169787,

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

integralmenterealizado em dinheiro, dividido e represen-’

tado por duas quotas, sendo uma no valor nominal de

Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao socio

Vicente Liberman Mendes da Costa e outra no valor nomi-

nal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente a sdcia

Helida Yasmine Garcia da Costa; s

Que, pela presente escritura e conforme deliberado em

Assembleia de Sdcios datada de 24 de Janeiro de 2015,

© outorgante manifesta a vontade dossécios em alterar a

redaccdo do artigo 3.° do pacto social, que doravante passa

a ser a seguinte: .
 

ARTIGO 3.° .

1. A sociedade tem por objecto social, a pres-

tacdo de servi¢os, montagem e manutengao de

jardins, limpeza e desinfestacao, assisténcia téc-

nica, prestacdo de servi¢o no ambito das parcerias-

publico, privadas, podendoaindadedicar-se a qual-

quer outro ramo do comércio ou industria, em que

os sécios acordem e seja permitido porlei.

2. A sociedade podealienar, trocar ou adquirir

participagdes sociais a outras empresas nacionais

ou estrangeiras, nos termos da lei, bem como cons-

tituir associagdes-e consércios ou participar em

agrupamentos complementares de empresas ou em

sociedades com objecto diferente ou regulados por

lei especial e inclusivamente comosocia.
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mantém-se firme & vali-

i ue
ra ainda o mesmo q

om
go alteradas pela presente

das todas a8 demais disposi¢des n

escritura.

. Assim o disse € outorgou.

Esta conforme.

Cartorio Notaria

Luanda, 27 de Fevereiro de 2015. — O ajud
| do Guiché Unico da Empresa, ¢™

ante, ilegivel.

(15-3449-L02)

Farmacia Vilufa, Limitada -

Certifico que, por escritura de 18 de Fevereiro de 2015,

-Javrada com inicio a folhas 43, do livro de notas para escri-

turas diversas, n° 249-A, do Cartorio Notarial.do Guiche

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

da Costa, Licenciado em Direito, compareceram como

outorgantes:

Primeira: — Victoria da Graga Miguel Emilio Cam-

buarida, casada com Manuel CambuandaNeto,sob o regime

de comunhao de adquiridos, natural do Negage, Provincia

do Uige, residente habitualmente em Luanda, no Municipio

de Belas, Cidade do Kilamba, Bloco B I, Casa n.° 32;

Segunda: — Fatima da Concei¢ao Francisco, solteira,

’ maior, natural de Luanda, onde reside habitualmente, no

Municipio do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Casa n.° 45;

Terceiro: — Luis Miguel da Costa,solteiro, maior, natu-

ral do Golungo Alto, Provincia do Kwanza-Norte, residente

habitualmente em Luanda, no Municipio do Cazenga,Bairro
Hoji-ya-Henda, Rua 1.° de Maio, Casa n.° 145;

Declaram os mesmos: .
Que, os outorgantes sdo os unicos e actuais sécios da

sociedade comercial por quotas denominada «Farmacia
Vilufa, Limitada», com sede em Luanda, no Municipio do

7 14, por escritura publica datada de 16 de
Maio de 2012, lavrada com inicio a folha 91, do livro de
notas para escritu j 9 ae

Nowa registada na Consents ae. ma acl’ © Registo Comercial
de Luanda, 2. Seccdo do Guiché Unico da Empresa, sob
Oo n.° 1238-12, titular do Numero de Identificacao Fiscal
van com o Capital social de Kz: 100.000,00 (cem
mil kwanzas), integralm i inheira Ainta:o represenne norawsoanmmdine, dvidido

nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil k earn
cente a sécia Victoria da Graca Mi araeaaa guel Emilio Cambuanda eoutras duas iguais no valor nominal de Kz: 25.000,00 (vint
€ cinco mil kwanzas) cada uma, pertencentes ; =ce : a0$ sdcioFatima da Conceigao Francisco e Luis Miguel da Cost :
pectivamente; 0814,res-

Que, pela presente escritura e ¢onforme delice
acta de Assembleia Geral datada de cliberado por

20 de Outubro de 2014,

DIARIO nyODA REPU,

a primeira outorgante cede a totalidade da sua quota

respectivo valor nominal ao terceiro outorgante vale’

recebidopela cedente que aqui lhe daa respectiya’ 7

apartando-se deste modo definitivamente da Socied

mais tendo dela a reclamar;

Que, o terceiro outorgante aceita a referida =

precisos termos exaradose a unifica a quota que j

na sociedade, passando a deter uma quotaunica fing

nominal de Kz: 75.000,00 (setenta e cinco mil Kwanza) ty

Em fungao dos-actos praticados altera-se a redacgin

artigo 4.° do pacto social que passa a ser a seguinte:

ae i

ade, Na,

SSaq thy

4 det, 
deacsascenecescaueneneesneseu ene Ou erngereea seers sense ePenEe Manes ee sense cenae,

0,om,

ARTIGO 4.°

O capital social ¢ de Kz: 100.000,00 (cem nl

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,

dividido e representado por duas quotas, sendo uma

quota no valor nominal de Kz: 75.000,00(seteny
e cinco mi] kwanzas), pertencente ao sécio Luis

Miguel da Costa e outra quota no valor nominal d

Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas),petten-

_ cente a sdcia Fatima da Concei¢ao Francisco.

Declaram ainda os mesmos que mantém-sefirmes¢ vali-

das todas as demais disposi¢des nao alteradaspela presente

escritura. oe
Assim 0 disseram e outorgaram.-

Esta conforme. - sa!

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 27 de Fevereiro de 2015. — O ajudante, ilegivel.

(15-3450-L02)
ener

 

   Panetall Angola, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Margo de 20

lavrada cominicio afolhas 40, do livro de notas para=
turas diversas: n.° 25-A, do Cartério Notarial do Guielt

Unico da Empresa, a cargo do Notério, Lucio Alb
Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida ~
‘Yuwi Neves,casado com Maria Paula Rodrigues Anton'o

Neves, sob o regime de comunhao de adquiridos, natural a
Caiongo, Alto Cauale, Provincia do Uige, residenté hab

tualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizane®

Travessa Sebastiaio Desta Vez, Casa n.° 25-A, que outore?
neste acto por si individualmente e em nome e representa

de sua filha menor Taciana Antonio Neves, de nove anos

idade, nat consif?
» Natural do Cazenga, Provincia de Luanda &

convivente; j
i! bP

Uma sociedade comercial por quotas de respons
lidade limitada, que se regera nos termos constantes,

artigos seguintes,
Esta conforme,

" .

!Cartério Notarial do Guiché Unico da Empres® ”
luanda, 2 de Margo de 2015. — 0 auxiliar, ilegivel
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- BSTATUTO DA SOCIEDADE

pANETALL ANGOLA,LIMITADA

1°

Asoc.

Limitada>

ne 3, Lote n.

», com sede social no Uige, na Rua n.° 19, Quadra

° 1 no Polo de Desenvolvimento Industrial do

Negages Uige, podendo transferi-la livremente para qual-

quer outro jocal do territério nacional, bem comoabrir

filiais, sucursais, agéncias ou Sutras formas de representa-

gio dentro € fora do Pais.
-

Asua duracdo € portempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir

da data da sua celebrac¢ao da presente escritura.

3 oa

Asociedade tem como objecto social a industria, comér-

cio, prestagda de servic¢o, agricultura e pescas, constru¢ao

civil, importag4o e exporta¢ao, podendo dedicar-se a qual-

quer outro ramo em que os sdcios acordarem seja permitido
‘

porlei.

4°.

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

inegralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

_ lado por 2 (duas) quotas, sendo uma quota do valor nominal

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

40 s6cio Yuwi Neves e a outra quota no valor nominal de

Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente a sdcia

Taciana Antonio Neves, respectivamente.

5°

A cessio de quotas a estranhas fica dependente do con-

“nlimento da sociedade, a qual é reservado 0 direito de
re Ann! ‘ poe 7 ~ *

P eferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao qui-

Ser fazer uso.

 

‘go

A geréncia ¢ administracao da sociedade, em todos os

in . contractos, em juizo e fora dele, activa e pas-

roma €, incumbe ao sécio Yuwi Neves, que desdeja fica

‘ atu, 8erente, com dispensa de caugdo, bastando a sua

'a para obrigar validamente a sociedade.

€Stran x° . ' a .
in ha a Sociedade parte dos seus poderes de geréncia,

er . a!"do para o efeito o respectivo mandato.

COntra . .
ie “los aos negécios sociais da sociedade, tais como

Tas
. favor, fianca, abonacées ou actos semelhantes. 

fn

jedade adopta a dehominagao de «Panetall Angola, ,

0 SOclo-gerente podera delegar ‘mesmo em pessoa.

» Fi . :
Ca Vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

4905

7°

As Assembleias Gerais serao convocadas por sim-

ples cartas registadas, dirigidas aos sdcios com pelo

menos 30 (trinta) dias de antecedéncia, isto é quando a

lei nado prescreva formalidades especiais de comunicacao.

Se qualquer dos sdcios estiver ausente da sede social, a

comunicagao devera ser feita com tempo suficiente para

que possa comparecer.

8°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao devidos pelos sdcios na propor¢ao

das suas quotas, e em igual proporc4o serao suportadas as

perdas se as. houver.

Qo
as

A sociedade nao se dissolvera por causa da morte ou

impedimento de qualquer dos sdcios, continuando a sua

existéncia com o sobrevivo e herdeiros ou representante do

socio falecido ou interdito, devendo estes nomear um que

a todos represente, enquanto a quota se mantiver indivisa. _

10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios enos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatdrios €

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

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

socia! licitado em globo com obrigacao do pagamento do

passivo e adjudica¢gado ao socio que melhor preco oferecer,

em igualdadede condi¢des.

11.°

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

qualquer socio, quando sobreela recaia arresto, penhor ou

providéncia cautelar.

. : 12.°

Para todas quest6es emergentes do presente contrato,

querentre os sdcios, seus herdeiros ourepresentantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa renincia a qualquer

outro.

13.°

Os anos sociais serao os civis € os balan¢os serao dados
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de

Marco imediato.

14° -

No omisso regularao as deliberagGes sociais, as disposi-

cdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislacao

aplicavel.

(15-3451-L02)
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Ajufil (SU), Limitada

i * Classe
Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de: .am

da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,2.

do Guiché Unico da Empresa. .

Certifico que Marx Gumbo Quessongo, solteiro, maior,

incia
de nacionalidade angolana, natural de Cubal, Prov

de Benguela, Municipio de Cubal, residente em Luanda,

Municipio de Belas, Bairro Camama, Rua I4, constituru

uma sociedade unipessoal por quotas denominada, «Ajufil

(SU), Limitada», registada sob 0 n.° 1.003/15, que se val

regerpelo disposto nostermos seguintes. ;

Esta conforme. . ;

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.° Secgao

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 2 de Marco de 2015.

— Oajudante,i/egivel. ;

4

ESTATUTO DA SOCIEDADE

AJUFIL (SU), LIMITADA

ARTIGO I.°
(Denominagaoc sede)

A sociedade adopta a denominacao de «Ajufil (SU),
Limitada», com sedesocial na Provincia de Luanda, Rua 14,
Casa n.° 2, Bairro Camama, Municipio de Belas, podendo
transferi-la livremente para qualqueroutro local do territd-
rio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou
outras formas de’ representacdo dentro € fora do Pais.

ARTIGO 2.2

(Duracio)

A sua duragdo é por tempoindeterminado, contando-se oinicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir
do respectivoregisto.

~ ARTIGO32

(Objecte)

A sociedade tem como objecto social
pescas € aquicultura, industria de lacticinio
comercio geral, a grosso e a retalho, prestag.

agro-pecuaria,

8, restauragao,

ao de Servicos,

7  

' & contratos estranhos aos negdcios sociais da sociedate,

sentagoes comerciais, ensino geral, infantario im

do, podendo ai icar- "Portaexporta¢do, podenao ainda dedicar-se a qualquer oun cn

do comérciooiem que 0 sécio acorde ¢ ss my

mitido porlet. De,

- ARTIGO 4°
(Capital) mn

O capital social € de Kz: 100.000,00 (cem mil
kwa. . . . h

integralmente realizado em dinheiro, representad
: A 9 por Uy

quotano valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil bv

zas), pertencente ao s6cio-unico Marx Gumbo Quessongy

ARTIGO 5,°

(Cessdo de quotas)

A cessao da quota implica a saida do sécio cedente

transformagao da mesma em sociedade pluripessoa}.

ARTIGO 6.° ; .

(Geréncia)

Oa

A geréncia’ e administragao da sociedade, em todos os
seus actos € contratos, em juizoe fora dele, activae passiyg.
mente, incumbem ao sdécio-tinico, bastando a sua assinatura
para obrigar validamente a sociedade. :

|. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

tais comoletras de favor, fianca, abonacées ou actosseme-
Ihantes. . .
2. O s6cio-tinico podera nomear pessoa estramha a socie-

dadepara assumir as funcdes de geréncia,

ARTIGO'72
(Decisées)

Asdecis6es do sécio-tinico de natureza igual as deliber
¢6es da Assembleia Geral deverdoser registadas em acta por
ele assinadas e mantidas em livro de actas. ~

ARTIGO 8.° .
(Dissolugio) es : -

A sociedade nao se dissolverd por morte ou imped
mento do sdcio-tnico, continuando a sua existéncia com
sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio falecido
interdito, devendo estes nomear um que a todos represent
€nquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9°
ee (Liquidacao) «aus

A liquidacdo da sociedadefar-se-A nos termos da Lél .
Sociedades Comerciais,

|

ARTIGO 10.°

(Balancos) 40s
. «daOs anossociais Serao os civis e os balangos sero d ie

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerraf a3

Marcoimediato.

‘

ARTIGO 11°

{Omisso)
No omissoregularao as deliberacdes sociais, a5 et

Ses daLeins 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposis™” .Lei das Sociedades Comerciais, n° 1/04. de 13 de Fever

=(5-3452-b

 ost
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Oinesra, Limitada

certifico que, por escritura as 2 de Margo de 2015,

da com inicio a folhas 38, do livro de notas para escri-
favea jiversas n° 251-A, do Cartério Notarial do Guiché
ras a Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires
Me Licenciado em Direito, foi constituida entre: |
da primeirO: _— José Arsénio Manuel, casado com Antonieta

aria d2s Dores Domingos Arsénio, sob o regime de comu-

mhdo de adquiridos, natural do” Lubango, Provincia da Huila,

residente em Luanda, no Municipio de Viana, Bairro Viana,
gua Comandante Valddia, Casa n.° 23;

. Segundo: — Carlos Alberto Arsénio, casado com Alice

dj Cunha Augusto Cinquenta Arsénio, sob 6 regime de

comunhao de adquiridos, natural do Lubango, Provincia

da Huila, residente ém Luanda, no Municipio de Luanda,

Distrito Urbano da ‘Maianga, Bairro Morro Bento, Avenida

2] de Janeiro, casa s/n.°;
Terceiro: — Celso do Rosario Domingos Arsénio,

casado com Jandira Marta Ascensao Morais Arsénio, sob o

regime de comunhao de adquiridos, natural de Luanda,resi-

denteem Luanda, no Municipio de Luanda,Distrito Urbano

da Maianga, Bairro Militar, Casa n.° 36;

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, 2 de Marco de 2015.— O ajudante,i/egivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

OINESRA, LIMITADA

ARTIGO 1°
(Denominacao ¢ sede)

7 Sociedade adopta a denominagdo de «Oinesra,
Limitada, com sede social na Provincia de Luanda,

Municipio de Belas, Vila Residencial da Camama, Jardim

‘e Rosas, Prédio 3, Porta A, podendotransferi-la livremente
‘aoutro local do territério nacional, bem como

sn mlals, Sucursais, agéncias ou outras formas de repre-

¢40 dentro e fora do Pais.

~ ARTIGO 29
(Duragao)

~ Asua dura
Micio da sua

(a data da ce

¢ao € por tempo indeterminado, contando-se 0

actividade, para'todos os efeitos legais,-a partir

lebracao da presente escritura.

, ARTIGO 3°
Agcon: {Objecto)

GOs, raritem comoobjectosocial a prestacao de sone

Ndustria soe representacdes, comércio, agro-indastria,

° outrg ansformadora, podendo ainda dedicar-se a qual-

famo do comércio ou industria em que Os SOCIOS

l

ord
ie .

™ € seja permitido porlei.

eg

ARTIGO 4.°

(Capital)

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

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

de Kz: 50.000,00. (cinquenta mil kwanzas), pertencente ao

socio José Arsénio Manuele 2 (duas) quotas iguais no valor”

nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil kwanzas) cada
_ uma,pertencentes aos sécios Carlos Alberto Arsénio e Celso

do Rosario Domingos Arsénio, respectivamente.

AR#FIGO S.°

(Cessao 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 administracéo da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbem ao sécto José Arsénio Manuel, que fica

desde j4 nomeado gerente, com dispensa de caugdo, bas-

tando a sua assinatura para obrigat validamente a sociedade. .

I. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianca, abonagdes ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

_(Assembieia)

As Assembleias Gerais sero convocadas por simplescar-

" tas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos30(trinta)

dias de antecedéncia, isto quando a lei nao prescreva forma-

lidades especiais de comunicagado. Se qualquer dos sdcios

estiver ausente da sede social, a comunicagdo deveraser feita

com temposuficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8°

(Diviséo dos lucros)

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em _

AssembleiaGeral, serao divididos pelos sécios na propor-

cao das suas quotas, e em igual propor¢cao serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

(Dissolugao) |

“A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuandoa sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO10°
(Liquidagao)

‘ Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e ‘nos

demais casoslegais, todos os sécios serdo liquidatarios e a

liquidagao e partilha realizar-se-4 como acordarem. Na falta
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4 ivo social
de acordo, e se algum deles o pretender,sera 0 ie “suo

igaca © pas.
licitado em bloco com obrigagao do pagamento Ln

e adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer, em 1g

dade de condicées.

“ARTIGO 2 ;
’ (Preferéncia na amortizacdo) i

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

qualquer sécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°

(Foro competente) ©

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

querentre os sécios, seus herdeiros ou Tepresentantes, quer

entre eles € a propria sociedade, fica estipulado 0 Foro da

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer.

outro.

- ARTIGO 13.°

(Balangos) '

Osanos sociais sero os civis e os balangos serdo dados
“em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31! de
Marco imediato.

ARTIGO 14°

(Omisso)

No omisso regulardo as deliberacdes sociais, as dispo-
sigdes da Lei n° 1/04, de 13 de Fevereiro, que € a Lei das
Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel,

“(15-3453-L.02)

K.Pharma, Limitada

Certifico que, por escritura de 2 de Marco de 2015,lavrada com inicio a folhas 9, do livro de n| olas para escritu-ras diversas n.° 392, do Cartério Notarial do Guiché Unicoda Empresa, a cargo do Notdrio, Lucio Alberto Pires daCosta, Licenciado em Direito,foi constituida entre:Primeiro: — Pedro Correia Teixej
natural de Lisboa, de nacionalidade ang:
Luanda, no Distrito ‘Urbano da M
Rua Amilcar Cabral, n° 101, 7.°

ra, Solteiro, maior,
olana, residente em

aianga, Bairro Maianga,
andar;

Segundo: — Lorena Tatiana Saraiva Felicio, solteiraae ’

Umasociedade comercial por quotas que se regera nogfermos constantes dos artigos seguintes
Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da EmpresaLuanda, 2 de Marcode 20] 35.—O ajudante itegty . a9 LEC: i,

  

da data da celebracdo da escritura.

  ESTATUTOS DA SOCIEDang
K.PHARMA, LIMITAD,

ARTIGO [°°

Asociedade adopta a denominacao Social de «Kph
Cha- Limitada», com sede social na Provincia Il

de Luan
Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Maian

RAmilcar Cabral, n.° 101, -7.° andar, podendo trang r

livremente para qualquer outro local do territdrio Tih.

bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias oy tine ma

de representacao dentro e fora do Pais. -

| —ARTIGO 2°
A sua duracao € por tempo indeterminado, contandove,

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, 4 ra

ARTIGO3.°

A sociedade tem comoobjecto social, Prestacao de Ser
vicos, consultoria, formacao profissional, comércio geral,
grosso € a retalho, serralharia, caixilharia de aluminios, ayj.
cultura, agro-pecuaria, industria, pesca, hotelaria e turismo,
informatica, telecomunicagoes, publicidade,.construciocivi
e obras publicas, consultoria, explora¢do mineirae florestal,
comercializacfo de telefones e seus acessérios, transporte
maritimo, camionagem, agente despachante e transitarios,
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas
ou usadas € seus. acessorios, aluguer de viaturas, com ou
sem condutor, venda e reparacdo de veiculos automéveis,

_ concessiondria de material e pegas separadasde transporte,fabricacao de blocos e vigotas, medicamentos, material
cirurgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicose farma
céuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plastificagie
de documentos, venda de material de escritério e escoladecoracées, serigrafia, impress6es, saldo de cabeleire_boutique, agéncia de Viagens, promogao e mediagao m&
bilidria, perfumaria, relagées publicas, pastelaria, padariegeladaria, panificacao, representacdes comerciais €triais, venda de gas de cozinha, desporto e recrea¢ao, vi.Clube, discoteca, mei6s industriais, realizagdes de activi’des culturais e desportivas, manutencao de espag¢os_
Seguranca de bens patrimoniais, colégio, creche, educacultura, escola de conducdo, ensino, importagao & Te$0, saneamento basico, fabricagao e venda de gelo o efcafé, electricidade, podendo ainda dedicar-se 2 qualOutro ramo do comércio ouindustria em que os socios adem e seja Permittdo por fei.

ARTIGO 4.°
. :

SO capital social € de Kz: 100.000.00 (cem mil kwan?? :. >
S|

em dinheiro, dividido repre e

integralmente realizado
a

“

tado por 2 (duas) quotas, sendo| (uma) no valora
SOcio, Pedro Correia Tei
de Kz: 25.000,00 (vinte
Sdcia L

. omlxeira e outra quota no valor?

Orena Tatiana Saraiva Felicio. r

s forms

Kz: ae ; mie ®75.000,00 (setenta e cinco mil kwanzas), pertencer

€: . ‘ cent€ Cinco mi] kwanzas), peste?

s

u 
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ARTIGO 5.°

“ aessiio de quotas a estranhos fica dependente do con-
ce : . igA a.sociedade, a qual é sempre reservado 0 direito

«mento d : a: :
a, deferido aos sOcios se a sociedade dele naoent .

ie preferene!

yiser fazer USO-
ee ARTIGO 62

A geréncia € administragao da sociedade, em todos os

ene actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-
a incumbem ao socio Pedro Correia Teixeira, que

wnaeste nomeado-gerente, gom dispensa de caugao,bas-
nando a sua assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

9. O gerente podera delegar num dos sdcios ou mesmo

em pess02 ‘estranha a sociedade parte dos seus poderes de

serbncia, conferindo para 0 efeito, o respectivo mandato.
" 3 Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

econtratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais -

como letras de favor, fianca, abonacées ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos 30

((rinta) dias de antecedéncia,isto quandoa Jei nao prescreva

fomalidades especiais de comunicagdo. Se qualquer dos

sicios estiver ausente da sede social, a comunicacdo devera

ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO8.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

cenlagem para fundos ou destinos especiais .criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos s@cios na propor-

gio das suas quotas, e em igual propor¢do ser&o suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

Asociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo € herdeiros ou representantes do sécio falecido ou
inlerdito, devendo estes nomear um’ que a todos represente,

nquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

aig— legais, todos os sdcios serdo liquidatarios e a

. song € partilha verificar-se-4 como aeordareM. Na falta

ita s¢ algumdeles o pretender, sera 0 activo social
globo com obrigacdo do pagamento do passivo

© adjud; : ient a0sécio que melhor preco oferecer, em igual-
©de condicdes, |

Asis ARTIGO 11.°
Ociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de

lalgy ,&F sdcio:
Provida S8Clo, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

1 Cneiga Cautelar.

ARTIGO 12.°
quest6es emergentes do presente contrato,

i0s, seus herdeiros ou representantes, quer

a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

ade Luanda, com expressa rentncia a qualquer outro.

qu rea lodas as& entre 05 séc

Mare

~~
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ARTIGO 13.°
Os anossociais serio os civis e os balancos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de

Marco imediato.

ARTIGO 142 ;

No omisso regularao as deliberagdeés sociais, as dispo-

si¢des da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que 6 a Lei das

Sociedades Comerciais,e demaislegislacdo aplicavel.

oO (15-3454-L02)
 

Osman & Celma, Limitada

Certifico que, por escritura de 5 de Marco de’ 2015,

lavrada com inicio a folhas 32, do livro de notas para escti-

turas diversas n.° 252-A, do Cartdrio Notarial do Guiché

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

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Osmanoski Osman, solteiro, maior, natu- .

ral de Pestalevo, Macedénia, de nacionalidade macedonia, .

’ residente habitualmente em Luanda, no Municipio de Viana, |

Bairro Vila Sede, Rua Direita, Casa n.° 71;

Segundo: — Celma de Fatima Fernandes Osman, menor

de 12 anos de idade, natural de Luanda, residente habitual-

mente em Luanda, no Municipio de Viana, Bairro Vila Sede,

Rua Direita, Casa n.° TI:

- Uma sociedade comercial por quotas de que se regera

nos termos constantes dosartigos seguintes. .

Esta conforme. ‘

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

- Luanda, aos 6 de Marco de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE

OSMAN & CELMA, LIMITADA‘’

1.°

A sociedade adopta a denominagdo social de «Osman

& Celma, Limitada», tem a sua sede social na Provincia de

Luanda, Bairro Kifica, Rua da Praga do Kifica, casa s/n.°,

Municipio de Belas, podendo transferi-la livremente para

qualquer outro local do territorio nacional, bem comoabrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representacdo

dentro e fora do Pais.

2 3

O seu objecto social ¢ o comércio geral a grosso e a

retalho, presta¢do de servi¢os, centro infantil, salao de cabe-

leireiro, boutique, rent-a-car, aluguer de transportes de

passageiros e carga agranele, contentorizada, combustivel e

‘lubrificante, construg&o civil e obras publicas, panificagao

. ¢ pastelaria, vendas de viaturas € seus acessérios, explora-

cao de minas e madeiras, e inertes, farmacia e deposito de

S
e
N
e
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medicamento, seguranga privada, venda de gasa

projectos de construgao, instalagoesde energia — a

alta e baixa tensio, exploracdo de agua, epee toria, ”

- bilidria, gest@o de limpeza e higiene, jardinagem e espag

verdes, decoracédes, retrosaria e brindes, rete

exportagado, marketing e filmagem, elles e habitabilica ;

higiene, tabacaria, escola de informatica e audio visual,

cyber café, vendas de computador e seus aGESSOROS, hospe-

daria e similares, bens industriais de electrodomésticos, € de

canalizac4o, materiais de construcdo, materiais de queima,

industria metalo mecanica, papelaria, bijutaria, cosméticos,

téxtes, agricultura e agro-pecuaria, exploragao e exportagao _

de madeira e marmores, e outras actividades que permite

exercer dentro do Pais.

aa
).

A sua duragao é por tempo indeterminado, contando o
seu inicio a partir da data da sua escritura.

4°

_ O capital social € de Kz: 500.000,00 (quinhentos mil.
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido
© representado por duas quotas sendo uma quota no valor
de Kz: 300.000,00 (trezentos mil kwanzas), pertencente ao
socio Osmanoski Osman

e

a outra quota no valor nominal
Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas), pertencentea sécia_Celma de Fatima Fernandes.Osman.

5 °

A geréncia e administracdo da Sociedade, em todos OsSeus actose€ contratos, em Juizo e fora dele, activa e Ppassivafica desde j4 nomeado 0 sOcio-gerente Osmanoski Osman,bastando a sua assinatura para fazer valer em todos os seusactos € contratos da sociedade,o mesmo éo representante daSOcia de menoridade. .
'

eg?

Cabera a geréncia delegar um outro SOCIO OU pessoai €us poderes de geréncia, confe-rindo para

o

efeito o respectivo mandato.

a
As Assembleias Gerais serao convocadas €M Cartas dirj-Bidas aos sdcios com antecedéncia minima de | dias

8.°

Os lucros liquidos apurados depois deduzida a per-centagem legal para fundo de Teserva, serio distribuidas aPercentagens das suas

. cdo e partilha, procederéo como entao acordare

»

DIARIO Da R
 PUBL,

tantes-do s6cio falecido ouinterdito, devendg est
esum que a todos represente, enquanto @ quota mang

divida. ss q

10.°

Em caso de dissolugao da sociedade Por acorg
‘ ; x 7 . eo. Og idemais casos legais, todos serao liquidatariog ea lug

Nh

Ms na fy |eos ; alde acordo e se algum dos sdécios o Pretender, serg
social licitado em globo com a obrigacdo do paga
passivo e adjudicacdo ao sécio que melhor pre
em igualdade de condicGes.

0 ACH

Mento gl
CO Ofetera

0

Para todas as questées emergentes deste contrato Que
entre os sécios, seus herdeiros ou representantes querentp
eles e a propriasociedade,ficaestipulado o Foro da Comary
de Luanda, com a expressa renincia a qualqueroutro,

12.°

No omisso regulardo as deliberagdes sociais as disposi
goes da Lei n.° 1/04, de Fevereiro, as-deliberacdes sociais
tomadas em formalegal. e demais legislagdes aplicavel.

~ (15-3843-L0)

 

Conservatéria do Registo Comercialda 2.° Seccdo
do Guiché Unico da Empresa

CERTIDAO
Barbara Celeste FerreiraGamboa, Conservadora-Aqjun?

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,.2.* Secs#?
do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petigao ueSentada sob o n.° 32, do livro-didrio de 25 de Fevereiro ©
Corrente ano,a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob o n° 5.053/15, se acha matriculad .

i uncomerciante em nome individual «Laura da Graga N :
- «pid

residente em Luanda, Municip
Julion, solteira, maior,

ae ‘ (a,Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Ingombo
Rua Amilcar Cabral, Pr. 170, 3.°, que usa a firma «L.G.NY

— x . i stagePrestagio de Servicos», exerce a actividade de prest ;- : :
. jacde servicos, tem €scritorio e estabelecimento denom a

Bail

«L.G.NJ, — Prestac&o de. Servigos», situado em Lua"Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota,Ingombota, Rua Amilcar Cabral, Pr. 170, 3.°Por Ser verdade se passa ade revista € consertada assino.
Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, da 2.do Guiché Unico, 25 de Fevereiro de 2015. — A codora-adjunta, ilegivel

presente certidao, q¥

. ?

(15-3266

e depos

a gecgi
serve:

) 
dl
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é rvatoria do Registo Comercial da 2.* Seccao

Comet do Guiché Unico da Empresa

CERTIDAO

parbara Celeste Ferreira Gamhoa, Conservadora-Adjunta

conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.7Secedio
al ,
ip Guiche Unico da Empresa.

satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

ntada sob 0 n° 28, do livro-didrio de 25 de Fevereiro do

el
vente an0, @ qual fica arquivada nesta conservatoria.

0
Certifico que, sob o n° 5.051/15, se acha matriculado —

y comerciante em nome individual Armando Cadete Joao

\artins, solteiro, maior, residente em Luanda, Municipio de

Luanda, Distrito Urbano da Ingombota,Bairro da Ingombota,

Rua Amilcar Cabral, casa sem ntimero, que usa a firma

«AC.J.M. — Comércio e Prestagado de Servigos», exerce a

actividade de comércio a retalho nao especificada, produtos

dimentares e de bebidas e tabaco, tem escritorio e estabele-

timento denominados «A.C.J.M. — Comércio e Prestagao

de Servicos», situados em Luanda, Municipio de Luanda,

Distrito Urbano da Ingombota, Bairro da Ingombota, Rua

Amilcar Cabral, casa sem numero.

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

derevista e consertada assino.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, da 2.* Sec¢ao

do Guiché Unico, 25 de Fevereiro de 2015. — A conserva-

dora-ajunta, ilegivel.

“ (15-3267-L02)

 

Conservatéria do Registo Comercial da 2." Seccao

do Guiché Unico da Empresa

CERTIDAO

Birbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

countdo Registo Comercial de Luanda, 2.* Sec¢ao

Unico da Empresa.
eonetdo que me foi reqquertdo‘em petig&ioapre-

torent : 0 n.° 2, do livro-diario de 25 de neverro ao

“0, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

0 ail que, sob 0 n.° 5.047/15, se acha matriculado
lante em nome individual Neves Bunga, sol-

Ciro, :m .5 ‘lor, residente em Luanda, no Distrito do Kilamba
|, Bairr0

i

‘NEVES g Nova Esperanga, Luanda, que usa a firma

edesom_ Comercio a Betallion, exerce a meal

. tsettéri ¢ fornecimento de alimentos ao domicilio,

SUNG4 10 € estabelecimento denominados «NEVES

Dj ~ Comércio a Retalho», situados em Luanda, no
Sttito v.
sn a Kilamba Kiaxi, Bairro Nova Esperanga, Rua H,

“|S, Zona 20,

_

‘ conservadora-adjunta,ilegivel.
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_ Por ser verdade se passa a presente certidéio, que depois
de revista e consertada.assino. _ ; ae

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda,

da 2.* Seccao do Guiché Unico, 25 de Fevereiro de 2015.

—O conservador-adjunto, ilegivel. (15-3268-L02)
 

Conservatéria do Registo Comercial da 2." Secgao

do Guiché Unico da Empresa

— CERTIDAO |

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2." Secc&o

do Guiché Unico da Empresa. 6

Satisfazendo ao que me foi requerido em peti¢do apre-

sentada sob 0 n.° 22, do livro-didtio de 25 de Fevereiro do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob o n.° 5.048/15, se acha matriculado 0 — :

comerciante em nome individual Euridson Gavido Batalha,

solteiro, maior, residente em Luanda, Municipio de Luanda,

Distrito Urbano da !ngombota, Bairro Maculusso, Rua

Joaquim Kapango, n.° 12, zona, que usa a firma «Euridson

Gavido Batalha — Comércio a Retalho e Prestacao de

Servicos», exerce a actividade de comércio a retalho e .

' prestagdo de servicos,tem escritorio e estabelecimento deno-

minados «EURIDSON GAVIAO BATALHA — Comércio

‘a Retalho e Prestacdo de Servicos», situados em Luanda,

Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro

Martires do Kifangondo, Rua 7, Casa n.° 122.

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

de revista e consertada assino..

‘Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, da

2.7 Seccao do Guiché Unico, 25 de Fevereiro de 2015. —A

(15-3269-L02)

 

Conservatéria do Registo Comercial da 2." Secgado

do Guiché Unico da Empresa

CERTIDAO

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2." Seccfo

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

sentada sob o n.° 24, do livro-didrio de 25 de Fevereiro do

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob 0 n.° 5.049/15, se acha matriculado o

comerciante em nome individual Viegas Manuel, solteiro,

maior, residente em Luanda, Municipio de Luanda,Distrito

- Urbano do Rangel, Bairro Rangel, Rua da Ambaca,casa sem

numero, que usa a firma «VIEGAS MANUEL — Salado de
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Beleza», exerce a actividade de salao de cabeleireiro emt

tuto de beleza, tem escritério e estabelecimentoan

«Salao de Beleza Viera», situado em Luanda, Municipio de

Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Rangel, Rua da

Ambaca, casa sem numero: .

Porser verdade se passa a presente certiddo, que depots

de revista e consertada assino.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,

da 2.* Seccao do Guiché Unico, 25 de Fevereiro de 2015.

—A conservadora-adjunta, ilegivel. (15-3270-L02)

 

Conservatéria do Registo Comercial da 2." Seccao

do Guiché Unico da Empresa

CERTIDAO .

Israel Carlos de Sousa Nambi, Licenciado em Direito,
Conservador-Adjunto da Conservatoria do Registo Comercial
de Luanda, 2.* Secco do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que mefoi requerido em peticao apre- |
sentada sob 0 n.° 96,do livro-diario de 25 deFevereiro do

_ Corrente ano, a qualfica arquivadanesta Conservatéria.
Certifico que, sob o n° 5.057, se acha matriculado o

comerciante em nome individual, Adriano Manuel Neto,sol-
teiro, maior, residente em Luanda, no Municipio de Belas,
Bairro Benfica, Quarteirao 4, Casa n.° 264-Z-3, usa a firma
«Adriano Manuel Neto — Comércio a Retalho», exerce
actividade de comércio de pe¢as € acessorios para veiculos
automoveis, comércio a retalho de combustiveis para vei-culos a motor, tem escrit6rio e estabelecimento denominado
«A. M. N,—~ Comercial», situado em Luanda, Municipio deBelas, Bairro Benfica, Rua Via Expressa,casa s/n°

Porser verdadese passa a presente certido, que depoisde revista e consertada assino.
Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, da2 Seceiiodo Guiché Unico, 25 de Fevereiro de 2015.0 conservadorde -3.* classe,ilegivel.

(15-3298-L.02)
 

Conservatéria do Registo Comercii al da 2." Sec 4odo Guiché Unico da Em ,Presa

CERTIDAQ

da 2,

do Bengo,casa s/n.°

- de revista e consertada assino.

_do Guiché Unico, da Empresa, 25 de Fevereiro de 2015. —~ Oem

dac

do

»

Uy

casado com Albina Segunda Kiendamano Ucuay
. lamb,oregime de comunhao de adquirido, residente ep, ,4: ; mMunicipio de Cacuaco, Bairro Barra do Beng Mary

a
; »¢que usa a firma «Jorge de Jesus Ucuahamba a_

ivi Omer:a Retalho», exerce a actividade de comércig . Meg
wee roe Fetal fs :

produtos farmacéuticos € cosméticos, tem escritgr hog
Tl

belecimento denominado «UCUAHAMBa~ __ C ° Fey

icin; OMereiysituado em Luanda, no Municipio de Cacuaco, Being i

ahs

Por ser verdade se passa a presente Certidao,que de
Di

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, da 22 Sens

servador de 3.* classe, ilegivel. qa 5-3299.1

Aneto, |
 

Conservatoria do Registo Comercial da 2.a Seceao dp
Guiché Unico da Empresa

CERTIDAO

Israel Carlos de Sousa Nambi, Licenciado em Direiy,
Conservador de 3.7 Classe da Conservatéria do Regis
Comercial de Luanda, 2." Secc3o do Guiché Unico t
Empresa. .

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre
sentada sob o n° 92, do livro-diario de 25 de Fevereiro dt
Corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico- que, sob o n.° 5.055, se acha matriculada#
comerciante em nomeindividual Ngadivua Ania, soltelt
maior, residenteem Luanda, Municipio de Cacuaco,Bair
Kicolo, casa s/n.°, usa a firma «NGADIVUA ANIA ~Venda de Medicamentos e Produtos Farmacéuticos”,-actividade de comércio a retalho de produtos farmacéutics
cosmeticos ¢ de higiene, tem escritorio e estabelecimen”
denominado «Farmacia Ngadivua», situado em Lotno Municipio de Cacuaco, Bairro Ndala Mulemba, Rv
Antena Petrangol, casa s/n.° ° |Porser verdade se passa a presente certiddo, que 1de revista e Consertada assino,

Conservatéria doR

poe

da
egistoComercial de men

*Sec¢ao do Guiché Unico,da Empresa, 25 de Fev¢de 2015. — 0 conservador de 3.4 Classe, ilegivel.
(15-3300-H""

f .

‘ ii do
Conservatéria do Registo Comercial da 2.” Secs#°

Guiché Unico da Empresa

CERTIDAO|

jumBarbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora- “ eco?onservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2." $Guiché Unico da Empresa.
‘ 
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Saatistazendo ao que me foi requerido em peticao apre- Conservatéria do Registo Comercial da2.* Secgao

da sod 0%38 do livro-diario. de 27 de Fevereiro do do Guiché Unico da Empresa
enta te an, 2 qual fica arquivada nesta conservatoria,

oven
certifico qe, sob 0 n.°.5.059/15, se acha matri-

jada 4 comerciante em nome individual, Lea Mabaya
ie solteira, maior, residente em Luanda, Munic{pio

ip Cazenga, Bairro do Hoji-ya-Henda, Ngola Kiluange,

Jn.0, ZONA 17, que usa a firma «Lea Mabaya Cunha —

cavandaria, exerce a actividade de prestacdo de servicos,

em escritorio & estabelecimento denominados «Lea.M.C

_ Lavandaria», situados em Luanda, Municipio de

wanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro do Gamek a

pireita, Rua da Paixdo, casa s/n.°, no Gamek a Direita,

proximo a0 veterinario.

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

de revista consertada assino.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, da

2 Seccio do Guiché Unico da Empresa, em Luanda,

aos 27 de Fevereiro de 2015. — A conservadora-adjunta,

ilegivel. ‘

(15-3368-L02)

 

Conservatéria do Registo Comercial da 2." Seccao

do Guiché Unico da Empresa

CERTIDAO

Israel Carlos de Sousa Nambi, Licenciado em Direito,

Conservador de 3.3 Classe, da Conservatoria do Registo

Comercial de Luanda, 2.?°Secc%o do Guiché Unico da

Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peti¢ao apre-

“tntada sob o n.° 73, do livro-didrio de 27 de Fevereiro do

“Orrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Cettifico que, sob o n.° 5.063, se acha matriculado o

“merciante em nome individual Dinis Muanoca Calei,

set, maior, residente em Luanda, Municipio. de Viana,

ano Km 9, casa sem numero,usa a firma «Dinis Muanoca

Hei ~ Ensing Geral», exerce actividade de ensino geral,

vnc €. estabelecimento denominados «Colégio

nt», situados em-Luanda, Municipio do Cazenga,

Mmeraanil Rua da Combal, Sector-6, Zona 19, Casa

"Set verdaide se passa abresente certidao, que depois
"Vista ¢ consertada assino.

*servatoria do Registo Comercial de Luanda, da

deit do Guiche Unico da Empresa, .27 de Fevereiro

‘“—0O“’ Conservadorde 3.*classe, ilegivel.
(15-3369-L02)

CERTIDAO

Israel Carlos de Sousa Nambi, Licenciado em Direito,

Conservador de 3? Classe da Conservatéria do Registo

Comercial de Luanda, 2." Seccao do Guiché Unico da

Empresa.

Satisfazendo ao que me foi bequeride «em peticado apre-

sentada sob 0 n.° 71, do livro-didrio de 27 de Fevereiro do

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob 0 n.° 5.062, se acha matriculado o

comerciante em nomeindividual Paulo Josué Fernandes de

Aratjo, solteira, maior, residente em Luanda, Municipio de

Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Ingombota;

Rua da Missao, n.° 42, 4.° 42, usa a firma «Paulo Josué

Fernandes de’ Aratjo — Comercio :a Retalho», exerce

actividade de comércio a retalho de mobilidrio e artigos

de iluminacdo, comércio a retalho de electrodomésticos,

aparelho deradio,tem escritério e estabelecimento denomi-

nados «Paulo Aratjo — Comercial», situados em Luanda,

Municipio de Viana, Bairro Viana, Rua Queiroz Galvao,

Prox. Colégio B.

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, da

2.7 Seccao do Guiché Unico, 27 de Fevereiro de 2015. —O

_(15-3370-L02)conservadorde 3.* classe,i/egivel.

 

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda

_CERTIDAO

a) Que a cOpia apensa a esta certidao esta conforme

o original; .

b) Quefoi requerida sob Apresenta¢ao n.°£0020, 150213;

c) Que foi extraidado registo respeitante ao comer-

ciante em nome individual Garcia Honone

Mawesse, com o NIF 2403108782, registada

sob 0 n.° 2013.9556;

d) Que ocupaas folhas rubricada(s)por mim,leva(m)

o selo branco desta Conservatoria.

. Matricula — Averbamentos — Anotagdes

Garcia Honone Mawesse;

Identificacdo Fiscal: 2403108782;
AP.14/2013-10-10 Matricula

Garcia Honone Mawesse, solteiro, maior, residente em

Luanda, no Municipio e Bairro de Cacuaco, casa s/n.°, de

nacionalidade angolana, qué usa a firma 0 seu nome com-

pleto, exerce a actividadede comércio a retalho de produtos

m
h

e
d
i
R
U
A
N
L
R

R
S

S
P
T
R
T
S
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«rio

€

estabeleci-

farmacéuticos ¢€ cosméticos, tem escritorio ¢

«Honove Farma>, situado
nominado, 4mento de neréti, Distrito

Kicombo, n.° 49, Comuna do Bairro O

Urbano do Sambizanga, nesta cidade.

A Ajudante Principal, Joana Miguel.

- AP9/2015-02-13 Averbamento

O comerciante tem 0 seu escritorio: situad

n” 49, e estabelecimento:

o na Rua do

Kicombo, Bairro Operario, Casa ;

situado no Bairro Kicolo, Rua da Esquadra de Policia, casa s/n’,

Municipio do Cacuaco, Luanda.

Por ser verdade se passa a presente certiddo, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatoria do Registo Comercial de-Luanda, aos 13

de Fevereiro de 2015. — A 12 Ajudante da Conservadora,

Antonia Dias de Carvalho. (15-3303-L01)

 

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda

CERTIDAO

a) Quea cOpia apensa a esta certidao esta conforme

0 original; Sie,

5) Quefoi requerida sob Apresentagaio n.°0003.150202;

c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer-

‘ciante em nomeindividual Baolimo Lombo a

Yema Tati, com 0 NIF 2402398620, registada
sob 0 n.° 2015.10919;

d) Que ocupaas folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

© Selo branco desta Conservatoria.

Matricula — Averbamentos — Anotacdes

«Baolimo Lombo a YemaTati»;

Identificagao Fiscal: 2402398620.
AP.3/2015-02-02 Matricula

Baolimo Lombo a YemaTati, solteiro, maior, residente
em Luanda, Municipio da Samba, casa sem numero.

Data: 4 de Novembro de 2014.

Nacionalidade: Angolana.

Ramode actividade: Outras actividades de servicos nao
especificados. Estabelecimento: «B.L.A.Y.T — Prestaca

i . — 0
de Servicos, Informatica e Telecomunicacdes»

Situado
no Bairro Palanca, Casa n.

:
° 1, Rua I, Distrito Urbano do

Kilamba Kiaxi, Municipio de Belas, nesta Cidade
Por ser verdade S€ passa a presentecertidao que depois

de revista e consertada assino.,

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, em
>

Luanda, aos 6 de Fevereiro de 2015. — 4 1.” Ajudante
Conservador, Antonia Dias de Carvatho, "

(15-3372-L01)

 

s na Rua do

do Bengo.

»

DIA .

ARIO DA REPU
: I

,
=

Conservatoria do Registo Comerejaj de L
. Yang

CERTIDAO

 a) Que a copia apensa a esta Certidgy ota

o original; ~ .

b) Quefoirequerida sob Apresentacao n° 0029 |
6) Que foi extraida do registo respeitante a Mj

ciante em nome individual Mj tal “ng

Eduardo, com o NIF 219] 004962, revised?

on. 2011.6960; age

d) Que ocupa as fothas rubricada(s) por mim, ley

o selo branco desta Conservatéria.

Matricula —- Averbamentos —- Anotacdes |

«Miguel Matias Eduardo»; .

Identificago Fiscal: 2191004962;
AP.1/2011-08-12 Matricula }

Miguel Matias Eduardo, solteiro, maior, residen,

em Luanda, Municipio do Sambizanga, Bairro N°Go}
Kiluange, casa sem nimero, Zona 16, de nacionalide

angolana, exerce a actividade de comércioa retalho de pp

dutos novos, em estabelecimentos, com inicio das operacis

em 8 de Agosto de 201], tem escritério e estabelecimens

denominados «Miguel Matias Eduardo Comercial», situ:

dos no Municipio do Dande,casa sem namero, Provincis

“One,

=

(

ny

Anotacao. 2015-02-16 au

Extractado do Livro B-63, a folhas 68.

_ AP.16/2015-02-16 Averbamento

O comerciante, mudou o nome do seu estabelecimento pi

«M.M. EDUARDO Comercial e Prestagao de Servigo>”
Por ser verdade se passa a presente certidao, que de”

de revista e consertada assino.

_Conservatoria do Registo Comercial de Luands, :
Luanda, aos 26 de Fevereiro de 2015. — A ‘eT
Principal, Joana Miguel. (15337

——
i ag

Conservatéria do Registo Comercial de Luand

CERTIDAO

: i
Pa ax mat contom

4) Que a cépia apensa a esta certidao est# co

0 original;
3 15008b) Que foi requerida sob Apresentacaon-or nt

¢) Quefoi extraida do registo respeitante ao © cab
Ciante em nome individual Mohamé ob!
Nema, com o NIF 2401402730, registad 5

n° 201510939;

.

, va"
. 4) Que ocupa as folhas rubricada(s) porMatin°Selobranco desta Conservatoria.— Averbamentos — Anota¢des“Mohamed Kaber Nema»;

Aanlificagao Fiscal: 2401402730;10/201 5-02-06 Matricula -
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d Kaber Nema, solteiro, maior, residente em

a Marien Ngouabi, Municipio da Maianga,n.° 82.

and, F dade: Mauritaniana.
Naai .
amo de actividade: Comercio por grosso nao especifi-

Ra ;

3d0-

pata: 30
rstabelec

, Calemba Il,

asta Cidade.

Por ser
revista € consertada assino.

Conservatoria do Registo Comercial:‘de Luanda, em

anda, aos 16 de Fevereiro de 2015. —A-1? Ajudantede

sonservador, Antonia Dias de Carvatho.

 

Mo

de Janeiro de 2015.

imento: «Socam Comercial», situado na Rua

Bairro 4 de Abril, Zona 20, sem nimero,

(15-3374-L01)
 
—_—

Conservatériado Registo Comercial de Luanda

CERTIDAO
‘

Andrade Manuel Neto, Licenciado em Direito, Conser-

vador do Registo Comercial de Luanda. —

Satisfazendo ao que me foi requerido em peti¢do apre-

gntada sob o n.° 18, do livro-diario de 30 de Abril de 2014,

aqual fica arquivada nesta Conservatoria.

Centifico que, sob o n.° 12.244, a folhas 6, verso, do

Livro B-27, se acha matriculado o comerciante em nome

individual, Anthioumana Fofana, solteiro, maior, residente

em Luanda, Bairro Martires do Kifangondo, Rua 17, n.° 81,

(ue usa a firma o seu nome,exercea actividade de comércio

4grosso ea retalho n&o especificado, tem escritdrio e esta- ~
belecimentos «Diabadj», situados no Bairro Hoji-ya-Henda,

Rua P.M. n.° 43, nesta Cidade.
Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

te revista e consertada assino.
eae do Registo Comercial de Luanda, em

a, 30 de Abril de 2014. — O conservador,ilegivel.

(15-3375-L01)
eee

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda

CERTIDAO

q, se as , <
) Que a Cépia apensa esta certidao esta conforme

0 original; .
®) Quefoi requerida sob Apresentacao n.°0022.130801;
9 Quefoi extraida do registo respeitante ao comer-

Ciante em nome individual Albino Francisco”

Samuel, com o NIF 2401384383, registada sob
©n.° 2013,9336;

YE Ocupaas folhas rubricada(s) por mim, leva(m)

© elo branco desta Conservatoria.
Matrjic

ula — Averbamentos — Anotagdes

verdade se passaa presente certidado, que depois .

4915

«Albino Francisco Samuel»;

Identificacao Fiscal: 2401384383;

AP.9/2013-08-01 Matricula

Albino Francisco Samuel, solteiro, maior, residente em

Luanda, Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, casa sem numero,
Zona |7, que usa a firma o seu nome, exerce a actividade de

‘comércio a retalho em estabelecimentos nao especificado,

tem escritorio e estabelecimento denominados «Albino

Comercial», situados na Rua da antiga Administragao_

Comunal do Prenda, casa sem nimero, Bairro Rocha Pinto,

Distrito Urbano da Maianga, nesta Cidade.

Por ser verdade se passa a presente certiddo, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, em°

Luanda, aos 2 de Agosto de 2013. ~~ A Conservadora de

3." Classe, Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes.

. (15-3377-L01)
 

Conservatéria dos Registos da Comarcado Bié

CERTIDAO

Anibal Baptista Cirilo Lumati Conservador da Conservatoria

dos Registos da Comarca do Bié.

Satisfazendo ao que mefoi requerido em peti¢ao apresen-

tada sob o n.° |, do livro-diario de 24 de Dezembro de 2012,a

qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob om.° 580, folhas 128, do livro B-2, se - -

acha matriculado o comerciante em nome Gustavo Bruno

Wandaqueia Antonio, casado com Felina Ngueve Paula

Essuvi Venancio Antonio, residentes no’Bairro Tchissindo

dois, Municipio do Kuito, Provincia do Bié, casa s/n.°,

que usa a firma o seu nome exerce a actividade de assis-

téncia técnica, comércio geral, construcdo civil, hotelaria e

turismo, agro-pecuaria, transportes, industria ligeira, presta- ~

cio de servico mercantis, medicamentos, produtos quimicos

e farmacéuticos, centro de formacao profissional, educacado

e ensino, importacdo e exportagao, tem escritério e estabe-

lecimento denominado «WANDARCK — Comercial», sito

no Municipio do Kuito, Provincia do Bié.

Por-ser verdade e meter sido solicitado, se passa a pre-

sente certiddo, que depois de revista e consertada assino vai

autenticada com o selo branco em uso nesta Conservatoria.

Conservatéria dos Registos da Comarca do Bié, Kuito,

aos 31 dé Dezembro de 2012. — A Ajudante Principal,

Teresa Chova Chicuamanga. (15-3305-L01)

 

Conservatéria dos Registos da Comarca do Moxico

CERTIDAO

a) Que a copia apensa aesta certidao esta conforme

o original;

b) Que foi requerida sob Apresentacao n.°0001.120709-;

P
A
E
A
E
E

O
Y
e
p
e
e
a
e
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|

eitante a0

c) Que foi extraida do registo respeitan .

comerciante em nome individual Arma

Alfredo, com o NIF 2141033829, registada

; sob o n.° 2012.1071;

a) Que ocupa as fothas rubricada(s) por mim,

o selo branco desta Conservat6ria.:

Matricula — Averbamentos — Anotages

‘«AmmandoAlfredo»;

Identificacdo Fiscal: 2141033829;

AP.1/2012-07-09 Matricula .

ArmandoAlfredo,solteiro, maior, residente em Luena,

Jeva(m)

no Bairro Kapango, casa sem numero, que usa a firma 0.

seu nome, exerce as actividades de comercio a retalho €

prestacdo de servicosnao especificado, tem escritorio e esta-

belecimento situado no Luena.

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

de revista e consertada assino. 4

Conservatoria dos Registos da Comarca do Moxico,

_aos 13 de Julho de 2012. — O conservadorde 1.* Classe,

Alberto Chicomba. (15-3376-L01)

 

Conservatéria do Registo Comercial de Benguela

CERTIDAO

a) Que a cépia apensa a esta certiddo esta conforme
0 original;

6) Quefoi requerida sobApresentacdo n°0002.1 50223;
c) Que foi extraida do registo respeitante ao comer-

ciante em nomeindividual Carlos Alberto André
Gregorio, com o NIF 21] 1047678, registada sob
on.° 2012.23;

d) Queocupaas folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
0 selo branco desta Conservatoria.

Matricula — Averbamentos — Anotacdes

). 1. 260

-

4/64

-

180 ex,

a

‘ situado em Benguela, no Bairro 17 de Setembro, 4° n

- pelo presente averbamento que a firma em nomeindivid

DIARIOn

| Ry

«Carlos Alberto André Gregérioy- »

Identificagaio Fiscal: 2111047678:

AP.1/2012-01-19 Inscri¢do

Inicio de actividade do comerciante indiy;

Alberto André Gregorio, solteiro, maior..

Domicilio: Avenida Antonio J. de Almeida nw,

Zona C, Benguela. | ‘

Data: 18 de Janeiro de 2012.

Nacionalidade: Angolana.

Ramode actividade: Escola de Conducag Auto,
’ Estabelecimento principal, denominado: (Eseqh

Condugéo CG-CAR» de Carlos Alberto André Grea

‘dual

Bloco B.

AP.2/2012-01-19 Averbamento

A requerimento de 18 deJaneiro de 2012,fica declaad

«Carlos Alberto André Gregorio, exerce também a actin

dade de prestagdo de servicos mercantis.

AP.1/2012-01-20 Averbamento .

A requerimento de 18 de Janeiro de 2012,fica declara

pelo presente averbamento que a firma em nomeindivide

’ «Carlos Alberto André Gregorio, exerce tambéma actitt

dade de restauragao,

Tem o seu estabelecimento denominado:«Lanchoneteé

Take-Wey CG-CAR,situado em Benguela, no Bairro 74
Setembro, Casa n.° 127, Bloco B. |

Porser verdade se passa a presente certidao, que dept

de revista e consertada assino.

Conservatéria do Registo Comercial de‘Bengu
de Fevereiro de 2015. — A Conservadora-Adjunta, ‘f
Beatriz Roque da Cruz. _ (e~

ela,:40s.)

 -LN.-E.P. 2075


