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DIARIO DA REPUBLICA

Rectificagao: oo ARTIGO 2°

7 (Duragiio). «ORLANDO PINTO GOMES — Coméreio e Prestagdoe.

«Ruscav, Limitada».

«AMGI — Prestagio de Servigos (SU), Limitadan.

«Ehdquinta & Filhos, Limitada»,

Conservatéria do Registo Comercial da 2.” Seccio do Guiché Unico

da Empresa. - ‘

«JOSE VENTURA NGANGA— Comércio a Retalhon.

«J.A.B.G. — Comercio ¢ Prestacdo de Servicos».

_«N.M.J. — Comtrcio a Retalhon.

«W.E.A.N. — Prestacao de Scrvicos».

«DOMINGOS MANUELPEDRO—Comitrcioe Prestagio de Servigsn

. «C.C.B.E.— Comercio a Grosso e a Retalhon,

«MARGARIDA MANUEL— Comercio a Retalhon.

«MISAEL MESAQUE MATEUS MANUEL— Comércio a Grosso».

_Conservatéria do Registo Comercial de Luanda. |

«Olga de Fatima Soares Saldanha».

" «Fatima José Manuel dos Santos».

 Conservatéria dos Registos da Comarca ddo Bié.

* «Almeida Teofilo Simao».

 

AUCHIL— Prestacdo de Servicos (SU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador-Adjunto da

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 22 Secgio

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petigao apre-

sentada sob 0 n.° 79, do livro-didrio de 20 de’ Margo do

‘corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que !Ison da Conceic¢ao Simao Pedro, solteiro,

maior, de nacionalidade angolana,natural do KilambaKiaxi,

Provincia de Luanda, residente em Luanda, no Distrito, . -

‘do Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua Machado’

- Saldanha, constituiu uma sociedade’unipessoal por’ quo-

tas denominada «AUCHIL — Prestagao de Servicos (SU),

Limitada», registada sob.o n.° 1.359/15, que se vai reger

pelo disposto nos documentos anexos.

Esta-conforme.

Conservatéria do RegistoComercial de Liianda,23 seco

doGuiché Unico da Empresa, em Luanda, 20 de Margo de 2015."
' —Oajudante, ilegivel.

- ESTATUTO DA SOCIEDADE- .
AUCHIL— PRESTACAO DE SERVICOS-

(SU), LIMITADA
“ARTIGO 1°

(Denominacio e sede).

A sociedade, adopta a denominagao de «AUCHIL —

Prestacdo de Servicos (SU), Limitada», com sede social na ,

- Provincia de Luanda, Rua Machado Saldanha Casa n.° 57,

Bairro Neves Bendinha, Distrito Urbano doKilamba Kiaxi,

Municipio de Luanda, podendotransferi-la livremente para

qualquer outro local do territério nacional, bem comoabrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representacZo

dentro e fora doPais.

  

“seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva-
_ mente, incumbem aosdécio-tnico, bastando a sua assinatura

| para obrigar validamente a sociedade.

' Asua dura¢ao € 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

grosso e a retalho, prestagao de servi¢os, consultoria, indus-

" tria, auditoria, construgao civil e obras publicas,fiscalizagao

de obras, serralharia, carpintaria, produc4o e venda decai-

xilharia de aluminio, promogao e mediacao imobilidria,
informatica,telecomunicacées, electricidade, agro-pecuaria,

pescas, hotelaria, turismo, agéncia de viagens, transportes

aéreo, maritimo e terrestres, transporte de passageiros ou de

mercadorias, camionagem,transitdrios, despachante, rent-a-

-car, oficina auto, venda de material de escritério e escolar,

saldo de cabeleireiro, modas e confecgdes, botequim,cen-

tro médico, farmacia, material e equipamentos hospitalares,

* perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agéncia de viagens,

pastelaria, panificagao, geladaria, explorag&o de parques

de diversdes, realizag#o de eventos culturais, recreativos

e desportivos, exploragao mineira e florestal, exploracao

de bombas de combustiveis ou estacao de servico, comer-

cializagéo de petrdleo e seus derivados, representagdes

comerciais, prestagdes de servicos, ensino geral, infantario,

importagdo e exportacdo, podendo ainda dedicar-se a qual-

- quer outro ramo do comércio ou industria em que os sdcios

acordem e seja permitido porlei. -

ARTIGO 4.°

(Capital)

0 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 ao sécio-Unico Ilson da Conceigao

Simao Pedro...

ARTIGO 5.°.
(Cessiio de quotas)

A cessdo da quota implica a saida do sdcio cedente oua

transformagao da mesma em sociedadepluripessoal.

“ARTIGO 6.°°
(Geréncia)

A geréricia e administragéoda sociedade, ‘em todos 03

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
€ contratos-estranhos aos negécios sociais da sociedade, tais

comoletras de favor, fianga, abona¢des ou actos semelhantes. °

. 2, O'sécio-tnico poderé nomear pessoa estranha a socie-
cee para assumir as fungdes de geréncia.

ARTIGO 72 a
* (Decisées) ‘

Asdecisdesdo sécio-tinico de natureza igualas delibera-

gdes da Assembleia Geral deverao serregistadas em acta por .

ele assinadas e mantidas em livro de actas.
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ARTIGO 8.° . s outro local do territério- nacional, bem como abrir filiais,
Dissolucao
(Dissolucio) : .  Sucursais, agéncias ou outras formas de representa¢ao den-—

A sociedade nado se dissolvera por morte ou impedi- tro e fora do Pais.-

mento do sécio-tinico, continuandoa suaexisténcia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sociofalecidoou ~~ , =e “Duracio;

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, | A sua duracao é por tempo indeterminado, contando-se o

enquanto a quota se mantiverindivisa. inicio da sua actividade, para todosos efeitos legais, a partir
: ARTIGO 9° ' _. do respectivo registo.

(Liquidagio) ARTIGO 3°

A liquidagao da sociedade far-se-a nos termos da Lei das : (Objecto)

Sociedades Comerciais. ° A sociedade tem como objecto social, transportes

‘ _ ARTIGO 102 “3 maritimo, aéreo e terrestre de passageiros ou de mercado-

(Balangos) rias, transitarios, logistica, prestago de servicos, hotelaria
Os anos sociais serdo os civis e os balancos serao dados_ e turismo, comércio a grosso e a retalho, logistica, indus-

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrara3l de tria, peScas, agro-pecuaria, informatica, telecomunicagées,

Marco imediato. construcao civil ¢ obras ptblicas, fiscalizag&o de obras,

ARTIGO 112 saneamento basico, modas e confeccées, oficina auto, assis-

(Omisso) ; téncia técnica, comercializacdo de petréleo e lubrificantes,

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as disposi-  ¢xploragaéo de bombas de combustiveis, farmacia, centro
goes da Lei n.° 19/12, de I | de Junho e ainda as disposicdes.da médico, perfumaria, agenciamento de viagens, ‘Promogao ¢€

Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro,  Mediagao imobiliaria, relacdes publicas, pastelaria e pani-
(15-4474-L02) ficagao, exploragao de parques de diversdes, realizagado de

espectaculos culturais, recreativos e desportivos, explora-
 

cio mineira e florestal, estagdo de servicos, representacgdes -

CC— Ventures (SU), Limitada comerciais, serralharia, carpintaria, venda de aluminio,

cultura e ensino geral e- profissional, seguranga de bens

patrimoniais, telecomunicagées, instalagaéo e manutencao

de redeseléctricas ¢ de telecomunicagées, servigos de infor-

matica, importacdoe exportacdo, podendo ainda dedicar-se

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.° Classe

da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.2 Sec¢ao

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

sentada sob 0 n.° 90, do livro-diario de 20 de Margo do onnico acorde e seja permitidoporlei.

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria. 3 “™

Certifico que Cristina Beatriz Karimo da Cruz, sol- Me nt ARTIGO4

‘ teira, maior, de nacionalidade angolana, natural de Maputo,

Mocambique, residente em Luanda, Bairro Sao Paulo, Rua do

Lobito, Casa n.° 76, 2.°, Apartamento n.° 11, Zona 10, cons-

tituiu.uma sociedade unipessoal por quotas denominada «CC

— Ventures (SU), Limitada», registada sob 0 n.° 1.363/ 15,

que se vai reger pelo disposto no documento em anexo.

Esta conforme. :

 Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 22 Secgaio

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda,0 de Margo de 2015.

—O ajudante, ilegivel.

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 ‘sdécia-tnica, Cristina Beatriz

Karimo da Cruz.

ARTIGO 5°
(Cess&o de quotas) =

Ss Acessio da quota implica a saida do sécio cedente ou a

transformacao da mesma em sociedade pluripessoal.

_ ARTIGO6S | >
(Geréncia)

A geréncia e administragao ‘da sociedade, em‘todos ‘OS
ESTATUTO DA SOCIEDADE ‘ seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passi-

“CC — VENTURES(SU), LIMITADA vamente, incumbem a sécia-tnica, bastandoa sua assinatura

ARTIGO 1? _ para obrigar validamente a sociedade.

(Denominagio ¢ sede) _ . ' I, Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actos e

A sociedadeadopta a denominagao de «CC-— Ventures contratos estranhos aos negécios sociais dasociedade,tais. -

(SU), Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, ". comoletras de favor, fianga, abonagdes ou actos semelhan-

. Rua do Lobito, Casa n.° 76; 2.° andar, Apartamento n° 11, -tes.  * ;

Bairro S. Paulo, Municipio de Luanda,Distrito Urbano do 2. A sécia-tinica podera nomearpessoa estranha a socie-

.Sambizanga, podendotransferi-la livremente para qualquer dade para assumiras fungdes de geréncia.

a qualquer outro ramo do comércio ou industria em que 0
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+" ARTIGO 7"
. (Decisées) *

As decisdes da sécia-tinica de natureza igual-as delibera-
¢des da Assembleia Geral deverdoser registadas em acta por -

_ ele assinadas e mantidas em livro de actas.

, ARTIGO 8.°
(Dissolugao),

A sociedade” nado se dissolvera por morte ou impedi-

mento da sécia-tnica, continuando a sua existéncia com o
sobrevivo e¢ herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendoestes nomear um que a todos ‘Tepresente,

enquanto éa quota se.mantiver indivisa. ,

- - ARTIGO 92.
_ (Liquidagao)

“A liquidacao da Sociedade far-se-d nostermos da Lei das

Sociedades Comerciais. af
+

“ARTIGO 10°
(Balancos) _

Os anossociais sero oscivis e os balancos serao dados

.em 3] de‘Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3.1 de

Marco imediato.” :

“ : ~ ARTIGO 11°
(Omisso) ©

Noomisso regularao as deliberagdes sociais, as disposi-

gdes daLei n.° 19/12, de II de Junho € ainda asdisposi¢des da

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

(15-4475-L02) .

 

| Ngana Kupolo, Eqmitada |

Certifico que, por escritura de 19 de Marco de 2015;

lavradacom inicio a folhas 33, do livro de notas para escri- -
turas diversas n.° 255-A, do Caitério Notarial' do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notario, LucioAlberto

Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi constituidaentre

“Carla Lizeth Junior Taborda, solteira, maior, natural do

‘ Cazenga, Provincia de Luanda,onde reside habitualmente,

Apartamento 41, Municipio de Belas, podendotransferi-la

livremente para qualquer outro local do territério nacional,
bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas

de representagao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

Asua1a duragdo é por tempo indeterminado, contando-se0

’ inicio da sua actividade,para todosos efeitos legais,a partir.

da data da celebragao da escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social, construcao civil e

obras publicas, fiscalizacéo de obras, prestagao de servicos,

consultoria, forma¢ao profissional, comércio geral a grosso

e a retalho, serralharia, caixilharia de aluminios, avicultura,

agro-pecuaria, inddstria, pesca, hotelaria e turismo, informa-

tica, telecomunicagées, publicidade, consultoria, auditoria,

exploragado mineira e florestal, comercializagao de telefones

e€ seus acessorios, agéncia de viagens, exploragdo de parques

de diversées, transporte aéreo, maritimo e terrestre, trans- ~

porte de passageiro ou de mercadoria, camionagem,agente

‘despachante e transitarios, cabotagem, rent-a-car, compra e _
' venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessorios, explo-

ragio de bombas de combustiveis ou estac¢ao de servico,

- comercializacéo de petrdleo e seus derivados, vendae repa-
racdo de veiculos automoveis, concessiondria de material e

pegas separadasdetransporte, fabricagdo de blocose vigo-

_ tas, medicamentos, material cirirgico, gastavel e hospitalar,

produtos quimicos e farmacéuticos, centro médico,clinica,

-perfumaria,plastificagao de documentos, venda de material

deescritério e escolar, decoracdes, serigrafia, impressdes,

” saldo de cabeleireiro, boutique, agéncia de viagens, promo-
cao e mediacao imobiliaria, perfumaria, relagdes publicas,

_ pastelaria, padaria, geladaria, panificacao, representagdes

-comerciais e industriais, venda de gas de cozinha, desporto’

-e recreaco, video clube, discoteca, meios industriais, reali-

zagées ‘de actividades culturais e desportivas, manuten¢ao
de espagos verdes, seguranga de bens patrimoniais, colé-

gio, creche, educacdo e cultura, escola de conducdo,ensino,

importagfo e exportac%o0, saneamento basico, fabricagao

no Municipio do Cazenga, Bairro Cazenga, Casa n.° 44, que - ¢ venda de gelo, cybercafé, electricidade, podendo‘ainda
outorga neste acto porsi individualmente e em nome e em
representacdode suas filhas menores Sara Graga Taborda de
Almeida, de 2 anos de idade, e Ester Hadassa Taborda de

Almeida, de oito mesés de idade, ambosnaturais de Luanda

e consigo conviventes;
Uma sociedade comercial ‘por quotas deresponsabi- -

lidade limitada, que se reger4nos termos constantes dos
artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em
Luanda, 20 de eede2015. — O ajudante, ilegivel.

ESTATUTOSph SOCIEDADE
‘NGANA KUPOLO, LIMITADA

ARTIGO 1°
A sociedade adopta a denominagao social de «Ngana

Kupolo, Limitada», com sede social na Provincia de

Luanda, Centralidade do Kilamba, Prédio n.° Z-16,4.° andar,

 

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria
em queas sécias acordem e seja permitido porlei. —

’ ARTIGO 42 ° :

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

integralmente realizado em dinheiro, ‘dividido e repre-

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

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

cente 4 sécia, Carla Lizeth Junior Tabordae outras2 (duas)

quotas iguais no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil

-kwanzas) cada uma, pertencentes as sdcias Ester Hadassa

Taborda de Almeida e Sara Graca Taborda de Almeida,res-

Parliament, :

ee ARTIGO 5° - oe

A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con-

. sentimento da sociedade, a qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido e sécias se a sociedade dele. nfo

quiser fazer uso.

 

 



-
'

 
. de condigées.
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ARTIGO 6°

‘1.A geréncia e administragao da sociedade, em todos aOs

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

vamente, incumbe a sécia Carla Lizeth Junior, Taborda, que

fica desdeja nomeada gerente, com dispensa de cau¢ao, bas-

tando a sua assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

"2. A gerente podera delegar numa das sécias ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de |

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

3. Fica vedado a4 gerente obrigar a sociedade em actos

~econtratos estranhosaos negocios sociais da sociedade,

tais como letras de favor, fianca, abonagGes ou actos seme-

|hantes. .

ARTIGO 7°

As Assembleias Gerais seréo convocadas por simplescartas

registadas, dirigidas 4s sdcias com pelo menos30(trinta) dias

de antecedéncia, isto quando a lei nao prescreva formalida-

~ des especiais de comunicagao. Se qualquer dasséciasestiver

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 pelas sécias na propor¢ao

das suas quotas, e em igual proporgdio serao suportadas as

perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

Asociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer das sécias, continuandoa sua existéncia com a

sobreviva e herdeirosou representantes da sdécia falecida ou

‘interdita, devendo estes nomear umque a todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo das sécias e nos

demais casos legais, todas as sdcias serdo liquidatdrias e a

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

‘de acordo, e se algumadelas o pretendersera 0 activo social

licitado em globo com obrigacao do pagamento do passivo e .

adjudicado a sécia que melhor pre¢o oferecer, em igualdade

. ARTIGO 112
‘A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer, socia, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

, ARTIGO 12° e

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

quer entre as sdécias, seus herdeiros ou representantes, quer:

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

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a sualauer

“outro.

ARTIGO 13."

Os anossociais ser&o os civis e os balangos sero dados ‘

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

Margo imediato.

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

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das
Sociedades Comerciais e demais legislacao aplicavel.

; (15-4476-L02)

 

BIRC, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Marco de 2015,
lavrada cominicio a folhas 63, do livro de notas para escri--

turas diversas n.° 394, do Cartério Notarial do Guiché Unico

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro; —- Cruz Domingos Manuel, casado com

_Kianguebeni Ana Artur Manuel, sob 0 regime de comunhao

' de adquiridos, natural do Rangel, Provincia de Luanda, onde

reside habitualmente, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,

Bairro Sapu, casa sem nimero;

Segundo: — Rodivinda Artur Domingos Manuel, menor,

natural de Luanda, residente habitualmente em Luanda, no.

Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Sapu, casa sem

numero; ‘

Terceiro: — Mampova Artur Domingos Manuel, menor,

natural de Luanda, residente habitualmente em Luanda, no |

Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Sapt, casa sem

numero;

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, 20 de Margo de 2015. — O ajudante,i/egivel.

£

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
BIRC, LIMITADA

ARTIGO 1°
A sociedade adopta a denominagao social de «BIRC,

. Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, Rua Sé

n.° 22, Prédio, 1.° andar, Apartamento-n.° 1, Bairro dos

-Coqueiros, Distrito Urbano da Ingombota, Municipio de

Luanda, podendotransferi-la livremente para qualqueroutro

local do territério nacional, bem comoabrir filiais, sucur-

sais, agéncias ou outras formas de representagdo dentro e

fora do Pais.

ARTIGO 2.°

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

inicio da sua actividade, para todosos efeitos legais, a partir

_da data da celebragao da escritura.
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“ARTIGO3°
A sociedade tem comoobjecto social a prestagao de ser-

vicos, consultoria, formacdo profissional, comércio geral a

grosso € a retalho, serralharia, caixilharia de aluminios,avi-

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

informatica, telecomunicagdes, publicidade, construgaocivil

e obras publicas, consultoria, exploragao mineira e florestal,

comercializacdo de telefones ¢ seus acessorios, transporte

maritimo, camionagem, agente despachante e transitarios,

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de’ viaturas, novas

ou ‘usadase seus acessorios, aluguer de viaturas, com .ou °

_ sem condutor, vendae reparacdo de veiculos automéveis,

concessionariade material e pecas separadas‘de transporte,

fabricaco, de blocos e vigotas; medicamentos, material

cirtirgico; gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farma-

_céuticos, clinica, perfumaria, plastificacio de documentos,

venda de material de éscritério e escolar, decoracées, seri-.

grafia, impressées, salao de cabeleireiro, boutique, agéncia

-de viagens, promocao e mediacado imobiliaria, perfumaria,

relagdes publicas, pastelaria, padaria, peladaria, panifica-

¢40, representacdes comerciais e industriais, venda de gas

decozinha, desporto e recreac&o, video clube, discoteca,

- meigsindustriais, realiza¢desde actividades culturais e des-

portivas, manutencao deespacos verdes, seguranca de bens

patrimoniais, colégio, creche, éducagao e cultura, educacao

€ ensino, importagdo e exportacdo, podendo ainda dedicar- -

~se a qualquer outro ramo do comércio ou indistria em que

‘OS socios acordem e seja permitido porlei.

4 ARTIGO 42 ws

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

integralmenterealizado em dinheiro, dividido e representado

por3 (trés) quotas, sendo1 (uma) quotanovalor nominal de

Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), pertencente ao sdcio

- Cruz:Domingos Manuel, e 2 (duas) quotas iguais no valor

_ hominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) cada uma,

_ pertencentes aos sdcios Rodivinda-ArturDomingos ‘Manuel
e MampovaArtur Domingos Manuel, respectivamente.

_ ARTIGO 52

A cessdo de quotas a estranhosfica dependente do con- ©

sentimento da sociedade, a qual€ sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a Sociedadedele nao

quiser fazer uso. s - ePudt

ARTIGO6.°

1A geréncia e administrac4o da sociedade, emrials os

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

_em31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 desivamente, incumbe ao sécio Cruz Domingos Manuel, que

fica desdeja nomeado gerente, comdispensa de caugao, bas-

tando umaassinatura do gerente, pa obrigar validamente

a sociedade.

+ 2. O gerente poderd delegar hum dos sécios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

_dade.de condicdes. a

providéncia cautelar:

-quer entre ossécios, seus herdeiros ou representantes, quer

Comarca de Luanda, com-expressa renuncia a qualquer

DIARIO DA REPUBLICA

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

€ contralos estranhos aos negdécios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianca, abonagdes ou actos semelhantes,

. ARTIGO 7° ;
As Assembleias Gerais serio convocadas por simples cartas

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

antecedéncia, isto quando a lei nio prescreva formalidades—

‘ especiais de comunicagao. Se qualquer dos sdécios estiver

ausente da sede social, a comunicacdo devera ser feita com

-tempo suficiente para que possa comparecer. '

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

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

as perdas.se as houver, #

. _ ARTIGO 9.°

 Asociedadeniio se dissolvera por morte ou impedimento

dequalquer dos sdcios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um quea todosrepresente,

enquantoa quota se mantiver indivisa.

se 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-4.como acordarem.Nafalta

deacordo, e se algum deles o pretender sera 0 activo social

licitado em globo com obriga¢ado do pagamento do passivo.

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

ARTIGO 11.°

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

qualquer sdcio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou :

‘ ARTIGO 12.°

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

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

outro.

oh ok . “ARTIGO 13.2 | a:

~ Qsanossociais serao os civis € os balangos serao dados

Marco imediato.

~ ARTIGO14.°
No omisso regularao as deliberagéesssociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel.

( 5447700)
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. Qnergy Partners, Limitada

Certifico que, por escritura de 17 de Margo de 2015,

Javrada com inicio a folhas 80, do livro de notaspara escri-

turas diversas n.° 254-A, do Cartério Notarial do Guiché

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

da Costa, Licenciad6 em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Alexandre Gracias Palhares Mesquita,sol-

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

residente em Luanda,no Distrito Urbano da Maianga,Bairro
Maianga, Rua Cezenando Marques,n.° 2; .

Segundo: — Filipe Lipi, solteiro, maior, natural de

Cambulo, Provincia da Lunda-Norte, residénte em Luanda,

no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua

‘Rainha Ginga, Prédio n.° 169, 6.° andar, Apartamento H;

Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dosartigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em
Luanda, 20 de Margo de 2015. — O ajudante,i/legivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

QNERGY PARTNERS, LIMITADA

ARTIGO L.°
(Denominagito ¢ sede)

Asociedade adopta a denominac4o de «Qnergy Partners,

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,

Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro

Maianga, Rua da Maianga, n.° 83 rés-do-chao F, podendo

. transferi-la livremente para qualquer outro local do territé-

rio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representacdo dentroe fora do Pais.

ARTIGO 2°
(Duracdo)

A sua duracdo é por tempo indeterminado, contando-“SE 0.

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebragdio da escritura. ,

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem comoobjecto social o comércio geral

‘a grosso e a retalho, consultoria, intermediagao auditoria,

prestagdo de servicos, artes graficas, eventos decorativos,

industria, hotelaria. e turismo, restauragao, pescas, agro-

-pecudria, informatica, telecomunicagées, constru¢do civil

‘ e@ obras publicas, fiscalizacao de obras, saneamento basico,

"tres de passageiros ou de mercadorias, transitarios, oficina-

auto, saldo de cabeleireiro, botequim,‘assisténcia técnica, ©

modas e confecgées, transportes, maritimo, aéreo e terres-

comercializagao de petrdéleo e lubrificantes, exploragao de

bombas de combustiveis, farmacia, centro médico,clinica’

geral, perfumaria, agéncia de viagens, promo¢ao e media-.

¢do imobiliaria, relies publicas, pastelariae. panificagao,

tivamente.

"tes.
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exploracdo de parques de diversées, realizagao de espectacu-

los culturais, recreativos e desportivos, explora¢ao mineira

eflorestal, estacdo de servicos, representacdes comerciais,-

serralharia, carpintaria, venda de aluminio e sua utiliza-

gao, cultura e ensino geral, seguranca de bens patrimoniais,

importagdo e exportagao, podendo ainda dedicar-se a qual-

. quer outro ramo do comércioou industria em que os sécios

acordem e seja permitidoporlei.

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 iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00

(cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sdcios

Alexandre Gracias Palmares Mesquita e Filipe Lipi, réspec-

ARTIGO 5.°°
(Cessiio de quotas)

A cesséo 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°
(Geréncia)

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

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

vamente, incumbem aos sécios Alexandre Gracias Palmares

Mesquita e Filipe Lipi, que ficam desde ja nomeadosgeren- '

tes com dispensa de caugao, bastando as suas assinaturas

para obrigar validamente a.sociedade.

2. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociats da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonagdes ou actos semelhan-

3. Os gerentes poderaio delegar mesmo’a pessoas estra-

nhas a sociedade parte dos seus -poderes de geréncia,

conferindo para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7°
(Assembleia)

As Assembleias Gerais seraio convocadas por simples .

cartas registadas dirigidas aos sdécios com pelo menos

trinta (30) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao pres-

creva formalidades especiaisde comunica¢go. Se qualquer

dos sdciosestiver ausente da sede social a comunica¢gao

devera ser feita com tempo suficiente para que possa com-

paEgeek.

ARTIGO 8°
(Divisio dos lucros)

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-

gaodas suas quotas, e em igual enegenra serdo suportadas

as perdas se as houver.
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ARTIGO 9.° .
(Dissolucio)

A:sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento
de qualquer dos sécios, continuando a suaexisténcia com0
sobrevivo e herdeiros ou tepresentantes do séciofalecido ou |

interdito, devendo estes nomear umque a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa. :

, ARTIGO10.°
(Liquidacao)

Dissolvida a sociedade por acordodos sdcios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a

liquidacaoe partilha realizar-se-4, como acordarem.Nafalta

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

licitado em bloco com obrigac%o do pagamento do passivo

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

dade de condigées. : : '

ARTIGOI1.°

(Preferéncia na amortizacio) ;

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

. qualquer sécio, quando sobreelarecaia arresto,°, penhora ou

providéncia cautelar. -

ARTIGO 12°
(Foro compctente)

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

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

entre eles € a propria sociedade, fica estipulado o Foro da -

“Comarca de Luanda, com -expressa rentncia a qualquer

outro.

_ARTIGO 13.°

_ .(Balangos)

Osanos sociais serdo oscivis e os balangos serao dados -

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

- Marco imediato.

 aRTIGo 14°
~ (Omisso)

No omisso regulardo as deliberacdes sociais, as dispo-.

sigées da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das
 Sociedades Comerciais, ¢ gas legislagdoaplicavel.

(15-4484-L02)

 

-M & J SANTOS—Transitérios, Limitada

Aumento do capital social e alterag4o parcial do pacto

social da sociedade «M & J SAnIos ©— Transitarios,

Limitaday).

Certifico que, por escritura de 17 de Marco de 2015, em .

Luanda e no Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, .

‘acargo do Notério, Licio Alberto Pires da Costa, Licenciado
em Direito, peranite mim, José Gregorio Gongalves, Notario

de 3.* Classe do referido Cartério, compareceram como —

outorgantes:
Primeiro: — Jdlio José Manuel dosSantos, ee com

Ana Joyce Veloso de Castro Santos, sob o regime de comu-

nhao de adquiridos,’ natural do Sambizanga, Provincia de

= =.

DIARIO DA REPUBLICA

Luanda, ondereside habitualmente, no Distrito Urbano do
- Sambizanga,Bairro Ngola Kiluange, Zona n.° 16, Casa n° 4,

titular do Bilhete de Identidade n.° 000137771LA025, emi-

tido pela DirecgZo Nacional de Identificacao, aos 2 ‘de Marco

de 2010;

Segundo: — Miguel Antonio dos Santos, casado com

Gisela Patricia de Carvalho dos Santos, sob 0 regime de

_comunhao de adquiridos, natural do Cazenga, Provincia

de Luanda, onde reside habitualmente, na Centralidade do °

Kilamba, Edificio P 18, Apartamento n.° 24,titular do Bilhete
. de Identidade n.° 000058154LA024, emitido pela Direceao

Nacional de Identificagao, aos 12 de Junho de 2014.

Verifiquei aidentidade dos outorgantes pelos menciona-

dos documentos.

E porelesfoidito:

Que, si0 ao momento os Unicos e actuais sdcios da -

sociedade por quotas de responsabilidade limitada, deno-

minada «M & J SANTOS — Transitarios, Limitada», com

sede em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro

Maculusso, Rua Major Marcelino Dias, n.° 8, constituida

por escritura datada de 19: de Agosto de .2009, lavrada

com inicio a folhas 80, do livro de notas para escritu-

ras diversas n° 143, deste Cartério Notarial, registada na

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.° Secgao

do Guiché Unico, sob 0 n.° 1.934-09, com o capitalsocial

- de Kz: 75.000,00 (setenta'e cinco mil kwanzas), integral-

_ mente realizado em dinheiro, dividido e representado por

duas quotas iguais no valornominal de Kz: 37.500,00(trinta

- _ esete mil e quinhentos kwanzas) cada uma, pertencentesaos

sdcios Julio José Manuel dos Santos e Miguel Antonio dos

Santos, respectivamente;

Que, pela presente escritura e conforme deliberadoeem

Assembleia de Sécios datada de 23 de Fevereiro de 2015,

tal como consta da actaque no fim mencionoe arquivo, 0s

outorgantes decidem em fungao das exigéncias dalei em

vigor aumentar o capital social de Kz: 75.000,00 (setenta

e cinco mil kwanzas), para Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-
Zas), sendo o valor do aumento de Kz: 25.000,00 (vinte e

. . ! os . . . «

cinco mi! kwanzas), que ja deu entrada na caixasocial, inte-

gralmente realizado em dinheiro e subscrito pelos sdécios na

- propor¢ao das:suas quotas, que ambos unificam com as quo-

tas quej4 detinham na sociedade, passando cada um ter

uma quota unica no‘valor nominal de Kz: 50.000,00 (cln-

quenta mil:kwanzas); : -

_ Decidem ainda em ‘tiie dos actos praticados alterar-

“se a redacc4q dosartigos 4.° e 6.° n.° 2 do pacto social que

passa ser seguinte: .
 

ARTIGO 4°

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

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,

.  dividido e representado por duas quotas iguais no -

valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil

“aang, :
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. kwanzas) cada uma, pertencentes aos sécios Julio

José Manuel dos Santos e Miguel Anténio dos

Santos, respectivamente.
 

ARTIGO 6° j

2. Os gerentes podem obrigar a sociedade em

actos e contratos, letras de favor, fianca, abonagées

e/ou actos semelhantes.

- Assim o disseram e outorgaram.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 19 de Marco de 2015. — Oajudante,i/egivel.

(15-4485-L02)

-*

 

Aguisol, Limitada

Cesséo de quotas, admissdo de novo sdcio e-alteragao

parcial do pacto da sociedade «Aguisol, Limitada».

Certifico que, por escritura de 18 de Margo de. 2015,

lavrada com inicio a folhas 33, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 394, do Cartério Notarial do Guiché Unico

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

Costa, Licenciado em Direito, compareceram como outor-

gantes:.

Primeiro: — Fan Haitao, solteiro, maior, natural de

Shaanxi, China, de nacionalidade chinesa, residente habi-

tualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro

Vila Alice, Rua Alberto Correia, Casa n.° 81;

Segunda: — Eunice da Conceic¢ao Xavier da Concei¢ao,

-casada com Alcino dos Prazeres Izata Francisco da

" Conceigao, sob regime de comunhio de adquiridos, natural

do Sambizanga, Provincia de Luanda, ondereside habitual-

mente, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Azul, Rua

FranciscoSotto Mayor, Casa n.° 121;

Terceiro: — Milton Francisco de Almeida Zumbua,sol-

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

-teside habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro

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

Quarto: — Francisco Paulo Salvador Vaz, casado com

Dionisia da Concei¢&o Marques Paulo Vaz, sob regime de

comunh&o de adquiridos,natural de Golungo-Alto, Provincia

do.Kwanza-Norte, residente habitualmente em Luanda, no.

Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Rua

Conde Fialho, n.° 77, rés-do-chao;

E porelesfoi dito:

Que, os trés primeiros outorgantes, sao os unicos

€ actuais sdcios da sociedade ‘por quotas denominada
«Aguisol, Limitada», com sede em Luanda, no. Municipio

de Viana, Bairro Km 12, Rua da Sapt, casa sem numero,

constituida por escritura datada de 27 de Fevereiro'de 2015,

com inicio afolhas 100, verso a folhas 101, do livro de notas

paraescriturasdiversas n.° 391, deste Cartorio Notarial,

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

integralmente’ subscrito e realizado em dinheiro, dividido

e representado por trés quotas, sendo uma, no valor nomi-

nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mi] kwanzas), pertencente

ao sécio Fan Haitao, a segunda quota no valor nominal de

Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente a sdcia

_ Eunice da Conceigao Xavier da Concei¢ao e a terceira quota

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

tencente ao.sécio Milton Francisco de Almeida Zumbua;

. Que, conforme deliberado por acta datada de 5 de Margo

de2015, o primeiro outorgante titular de uma quota no valor

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

festa a sua vontade de ceder, parte da sua quota no valor

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

- outorgante (Francisco Paulo Salvador Vaz), nos precisoster-

mos exaradose reserva para si, outra quota no valor nominal

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

Ainda mediante Acta n.° 01/2013 da Assembleia

Universal da sociedade, o quarto outorgante aceita a refe-

rida cessdo nos precisos termos exarados e é assim admitido

a sociedade;

A sociedade, 0 segundo eo terceiro outorgantes, prescin-

dem do seudireito de preferéncia, dio o seu consentimento

e admitem o quarto outorgante, como novosécio.

Nesta conformidade altera-se a redacgao do artigo 4.°do

pacto social que passa a ter a seguinte redaccao:
 

ARTIGO4°
O capital social € de Kz: 100.000,00 (cem mil

kwanzas), integralmente subscrito e realizado em

dinheiro, dividido e representado- por quatro quo- _

tas, sendo duas quotas iguais, no valor nominal

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

uma, pertencentes aos sécios Fan Haitao e Eunice .

da Concei¢éo Xavier da Concei¢ao e outras duas

iguais, no valor nominalde Kz: 10.000,00 (dez mil

._kwanzas) cada uma,pertencentes aos sécios Milton

Francisco de Almeida Zumbua e Francisco Paulo -

Salvador Vaz, respectivamente.

Declaram ainda os outorgantes que mantém-se. firmes e°

validas todas as demais eisposictes nao alteradas pela pre-

sente escritura.

Assim 0 disseram e outorgaram.,

Esta conforme.. +

Cartério Notarial do Guiché Unico’ da Empresa, em

, Luanda, 19 de Margo de 2915. — O ajudante, i/egivel.

(15-4486-L02)

 

_Crisalia, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Marco de 2015,

lavrada com inicio a fothas 75, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 394, do Cartério Notarial do Guiché Unico. |

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre Tchisseke

Tchetw Lopes Gomes Maiato, casado com Yolanda Marina
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isac Carneiro Maiato, sob o regime de separacdo de bens,

natural da Maianga, Provincia de Luanda, ondereside habi-

tualmente, no Distrito Urbano da Maianga,Bairro Alvalade,

Rua Oliveira Martins, Casa n.° 23, que outorga neste acto

por si individualmente e em nomee representagao de sua

filha menor lsoke Yanara Carneiro Maiato, de 7 anos, natural ©

de Sao Paulo, Brasi!e consigo convivente;

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, 23 de Marco de 2015. — O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

_CRISALIA, LIMITADA

a ARTIGO1°
A sociedade adopta a denominagao-social de «Crisalia,

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

Oliveira Martins, Casa.n.° 22, Bairro Alvalade, .Distrito

Urbano da Maianga, Municipio de Luanda, podendo trans-

- feri-la livremente* para qualquer outro local do territorio

_ nacional,‘ bem como abrir filiais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representacao dentro e fora do Pais.

: ARTIGO 2.°

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

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

da data da celebracao da escritura. :

ARTIGO3.°

A sociedade tem comoobjectosocial aprestaco de ser-

vicgos, consultoria, formagaoprofissional, comércio geral a

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

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

restauracao, informatica, telecomunicagdes, publicidade,

', construcdo civil e obras publicas, consultoria, exploragao

mineira e florestal, comercializagao de telefones. e seus

acessérios, transporte maritimo, camionagem,agente despa-
_ chante transitarios, cabotagem,rent-a-car, compra e venda
de viaturas, novas ou usadas e.seusacéssdrios, venda e repa- -

racdo. de veiculos automéveis, concessiondria de material €
pecas separadas de transporte, fabricagao de blocos e vigo-

tas, medicamentos, material cirurgico, gastavel e hospitalar,

produtos quimicos e farmacéuticos, clinica, perfumaria, .
plastificagao de documentos, vendade material de escritério:
e escolar, decoragées, serigrafia, impressées, salao de cabe-

leireiro, boutique, agéncia de viagens, promogao e mediacdo-
imobiliaria, perfumaria, relacdes piblicas, pastelaria, .pada-
ria, geladaria, panificacdo, representagdes .comerciais e

industriais, venda de gas de cozinha, meios industriais, rea-

lizagdes de actividades culturais e desportivas, manutencao

de espacos verdes, segurancga de bens patrimoniais, colégio,
creche, educacdo e cultura, importagdo.e exportacdo, sanea-
mento basico, fabricagZo e venda de gelo, podendo ainda
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indastria
em que os sécios acordem e seja permitido porlei

DIARIO DA REPUBLICA

ARTIGO 4.°

0capital social é de Kz: 100.000,00 (cemmilil kwanzas)
integralmente realizado emdinheiro, dividido e representado

por 2 (duas) quotas, sendo | (uma) quota no valor nomi-

nal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), pertencente ao

sdécio Tchisseke Tchetw Lopes Gomes Maiato e outra quota

~ no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil ‘kwanzas),

pertencente a sdcia Isoke Yanara Carneiro Maiato, respec-

tivamente.

ARTIGO5.°

A cess&o de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao

~quiser fazeruso.

ARTIGO 6.°

1. A geréncia e administragao da sociedade, em todosos

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

" . vamente, incumbeao sécio Tchisseke Tchetw Lopes Gomes: °

Maiato, que fica desde ja nomeado gerente, com dispensa de

caucdo, bastando asuaassinatura para obrigar validamente

a sociedade.

2. O gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

_geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e.contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonagées ou actos semelhan-

tes.

: ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serdo convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos

30 (trinta) dias de antecedéncia,isto quando a lei naopres-
creva formalidades especiais de comunicacao. Se qualquer

dos sdcios estiver ausente-da sede social, a comunicagad

devera ser feita com tempo suficiente para que possa com-

" parecer.

++ ARTIGO 8°
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzidaa per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serdo divididos pelos socios na propor-

¢4o das suas quotas, € em igual proporsao serao Suportadas ,

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sdcios, continuando,a sua existéncia com 0

sobrevivoe herdeiros ou representantes do socio falecido ou

interdito,devendo estes nomear um quéa todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios.© nos

demais casos legais, todos os sécios sero liquidatarios ea.
liquidag&oe partilha verificar-se-4 como acordarem. Nafalta
de acordo, e se.algum deles Opretender sera 0.activo-social

a ae icdinoi!
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. licitado em globo com obriga¢ao do pagamento do passivo

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

dade de condigoes.

_ ARTIGO LL

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

qualquer sécio, quandosobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

quer entre os socios, 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. a

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serao os civis e os balangos serao dados

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

Marco imediato. oe

. ARTIGO 14°
Ng omisso regularao as deliberacGes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel. .

(15-4487-L02)

 

Gefin, Limitada

Certifico que, por escritura de 19 de Marco de 2015,

lavrada com inicio a folhas 31 do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 255-A, do Cartorio Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Tomaz Leonel Sebastido de Aragao dos Santos, casado

com Marcia Martins de Aragao dos Santos, sob o regime de

comunhao de adquiridos, natural de Benguela, Provinciade

Benguela, residente habitualmente em Luanda, no Distrito

Urbano da Ingombota, Bairro Azul, Rua Dack Doy, Casa ,

n.° 69, que outorga neste acto porsi individualmente e em .
nome e representacao de seu filho’ menor, Victor Leonel
Martins de Aragaio dos Santos, de 8 anos de idade, natural de

Belo Horizonte Minas Gerais-Brasil, mas de nacionalidade

angolana, e consigo convivente;

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos|

-termos constantes dosartigos seguintes.

‘ Esta conforme.
Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 23 de Marco de2015. — O ajudante,ilegivel..

CONTRATO DE CONSTITUIGAO ©
DE SOCIEDADEGEFIN, LIMITADA

. ARTIGO 1°

A sociedade adopta a firma «Gefin, Limitada», tem a'sua

sede em Luanda‘na RuadaFilda, Edificio Kwanza-Norte,
Apartamento 302, Bairro Vila Flor, Municipio do Cazenga,

Provincia de Luanda.
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 ARTIGO 2°

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

inicioda sua.actividade, para todososefeitos legais a partir |

da data da celebracao da presente escritura.

ARTIGO 32 .
A sociedade tem como objecto social o comérciogeral a

grosso e a retalho, empreitadas de construcao civil e obras

' publicas, promocdo, mediac#o e comercializacao imobi-

liaria, venda de equipamentos dos servigos de seguranga’

privada, prestagdo de servicos de seguranca privada, ges-

tao de publicidade, intermediagao de negdcios, actuagao no

mercadofinanceiro, importagdo e exportacao de diamantes e

pedras preciosas, .presta¢do de servico de transporte e logis-

tica, concessao de servicos publicos, infantarios, creches,

importaco e comercializacio de medicamentos, produtos

hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico:

e distribuigéo de medicamentos, equipamentos e produ-

tos hospitalares, manutengao e assisténcia a equipamentos

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

guas, desporto e cultura, escola de condugdo, informatica,

telecomunicacées, hotelaria, turismo, restauracdo, casinos,

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

industria e panificago, camionagem, transitarios, cabota-

gem, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas e usadas,,

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

sageiros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de .

frio, fiscalizagao de obras publicas, venda de material esco-

. lar e escritério, venda e instalac%o de material industrial,

venda e assisténcia a viaturas, comercializacio de mate- -

rial de construgo, comercializacao de lubrificantes, salao.

de cabeleireira, pecas sobressalentes, perfumaria, ourivesa-

rias, relojoaria, comercializagao de gas de cozinha, agéncia

de viagens, farmacia, centro médico,clinica geral, gelada-

ria, exploragao de parques de diversao, explora¢ao mineira,

explorapdo florestal, exploracao de bombas de combustivel,

estagao de servigo, representagdes comerciais, prestagado de

servigos, importacao e exportacao, podendo ainda dedicar-

-se a qualqueroutro ramo do comércio,industria ou servicos

em que os'sdcios acordem e sejam permitidosporlei.

§Unico: —Asactividades previstas neste artigo poderao

ser exercidas directamente pela sociedade ou por intermédio .

de sociedadesporela constituidas, ou de que venhaa partici-

par, majoritéria ou minoritariamente, mediante delibera¢gao

dossdcios.

ARTIGO 42

0 ‘capital social, integralmente subscrito e realizado em

“‘humerario é de Kz: 100.000 (cem milkwanzas), dividido e repre-

sentado por (2) quotas, sendo uma no valor de Kz: 10.000,00

(dez mil kwanzas), pertencente ao sécio Victor Leonel Martins

de Aragao dos Santos, e outra quota no valor nominal de

Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao sdcio _

Tomaz Leonel Sebastidio de Aragao dos Santos.
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ARTIGO 5.°

A geréncia da sociedade fica dispensada de cau-
¢%0 e terd ou nao remuneracdo, conforme for deliberado

em Assembleia Geral e pertence ao socio Tomaz Leonel

Sebastiao de Aragao dos Santos, desdeja nomeadogerente.-

“ §1.°— Para obrigar a sociedade emtodos.osseus actose
contratos é necessdria a assinatura do sdcio-gerente.

: _ ARTIGO 6.° ,

Mediante procura¢ao a sociedade podera. constituir man-

datarios para a representar em actos ou categoria de actos

“ especificados na procura¢ao.

ARTIGO 7.°

A cessio total ou parcial de quotas a“estranhos‘depende

_ do consentimento da sociedade, em primeiro lugar, e os’

sécios ndo cedentes em segundo lugar, que tém direito de

preferéncia na aquisigao da quota quese deseja alienar, pelo .

valor que Ihe corresponder segundoo ultimo balango apro- .

vado,acrescido da parte que lhe couber em quaisquer fundospe

sociais.

° ARTIGO 8°

ALLA saciedade podera amortizar a quota de qualquer’dos

" sécios nos seguintes casos:

- a) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;

4) Se o socio que a possuir forjulgado falido ou insol-

vente, ou se a quota de qualquer dos sdcios for

dada em penhor, penhorada ou arrestada, sem

que, nestes Ultimos dois casos, seja deduzida

oposicao judicialmente julgada procedente pelo

respectivo sdcio; Jt,

c) Venda ou adjudicacao judiciais;

d) Quando algum dos sécios prejudicar a sociedade

no seu bom nome ou noseu patrimonio; ~

‘@ Quando a quota seja cedida com violagao da regra

de‘consentimento estabelecida no artigo 6.°

2. Salvo disposi¢ao legal em contrario, a1 contrapattida

da amortizacao é:

a) Nocaso da alinea a), o valor acordado entre as par-

tes; i.

b) No-casoda alinea b), o valor resultante da quota|

mediante apuracao do balanco no ano civil do

facto; e

c) Noscasos das alineas c), d) e °, 0 valor nominal

_ da quota.
3.-A amortizacdo considera-se realizada desdea data

da Assembleia Geral. que a deliberar, podendo, em qual-'. .

quer caso, 0 pagamento do valor da quota ser efectuado a .

pronto ou em seis prestacdes trimestrais e iguais, conforme

- aAssembleia Geral decidir.

4. A sociedadeter4 ainda odireito de, em vez de amorti-

zar a quota abrangida pelo disposto no namerodeste artigo,

_ adquiri-la ou fazé-la adquirir por sécio ou porterceiro,

podendo,no primeiro caso, a quota figurar no balango como

'. amortizada e, posteriormente, também por deliberagdo da

DIARIO DA REPUBLICA

Assembleia Geral, em vez dela serem criadas uina ou varias

quotas destinadas a serem alienadas a um ou.a algum dos

sdcios ou a terceiros.

.  ARTIGO 92 —
A sociedades6 se dissolverd nos casos legaise mediante

aprovacdo da maioria do capital votante; em caso de morte

ou interdi¢ao de qualquer dos sécios, a sociedade continuara ~

com os restantes herdeiros representantes do falecido ou

interdito. — .
-§Unico: — No entanto, enquanto a quota do sécio

’ falecido’ou interdito estiver indivisa, os seus herdeiros ou

representantes deverdo escolher um s6 de entre todos que os

represente, na sociedade.
. :  (15-4503-L.02)
 

Mirasambila, Limitada

. Certifico que, por escritura de 20 de Marco de 2015, .

lavrada com inicio a folhas 81, do livro de notas para escri- -

turas diversas n.° 394, do Cartorio Notarial do Guiché Unico: -

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

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

Lidia Cassova Mendonca Mota Lemos,solteira, maior,

natural do Kuito, Provincia do Bié, residente em Luanda, ©

no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua da

- Gaia, Apartamento 12, Zona 15, que outorga neste acto como.

mandatéria Teresa José Mapalanga, solteira, maior, natural

‘do Rangel, Provincia de Luanda, residente em Luanda, no —

Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua dos

Eucaliptos n.°:23, e Martins ‘Afonso da Silva Boa,solteiro, °

maior, natural de Cacuaco, Provincia de Luanda, residente

em Luanda, no Distrito Urbanoe Bairrodo Rangel, casa s/n.°,

Zona15; -

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade dimitada, que se regera nos termos constantes dos.

artigos seguintes.

_ Est4'conforme. ;

Cartorio Notarial do: Guiché Unico da Empresa,’ em .

\

Luanda, 23 de Marco de 2015. — O ajudante, i/egivel.

“ESTATUTOS DA SOCIEDADE.
_MIRASAMBILA, LIMITADA ©

caw ARTIGO1° . © 2
A sociedade adopta a denominacao social de -

«Mirasambila, Limitada», com sede social na Provincia

de Luanda, Rua Principal do Patriota do JadoDireito a

2.* Direita depois do Cavalinho na 4, casa s/n.°, Bairro do

Benfica, Municipio de Belas, podendo transferi-la livre-

mente para qualqueroutro local doterritério nacional, bem

comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras ime de

: repregentagao dentro e fora do Pais.
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ARTIGO22°—,

Asua duracao é por tempo indeterminado, contando-seo

inicio da sua actividade, para lodososefeitos legais, a partir

da data da celebracao da presente escritura.

‘ ARTIGO 3.2

-Asociedade tem como objecto social o prestagao de ser-

vigos, comércio geral a grosso ea retalho, transportes aéreo,

terrestre € maritimo, rent-a-car, compra e venda de viatu-

ras novas e usadas, transporte de passageiros, transporte

de mercadorias, oficina auto, oficina de frio, empreitadas

de constru¢ado civil e obras publicas, promocao e media-

“ cio imobiliaria, venda de equipamentos dos servicos de

seguranca privada, prestagdo de servicos de segurancapri-

vada, infantario, creches, importagdo e comercializacao de .

medicamentos, produtos hospitalares, fabrico e distribuicao

de medicamentos, equipamentos e produtos hospitalares,

manutencao e assisténcia a equipamentos diversos, edu-

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

escola de condugao, informatica, telecomunicacées, hotela-

tia e turismo, restauracdo, casino, industria pesadae ligeira,

pescas, agro-pecudria, industria de panificacado, camiona-

gem,transitarios, cabotagem, fiscalizagao de obras publicas,

venda de material de escritorio e escolar, venda e instala-

gio de material industrial, venda e assisténcia a viaturas,

comercializagao de material de construgao, comercializagao

de lubrificantes, saléo de cabeleireiro, barbearia, botequim,

comercializagaéo de gas de cozinha, petréleo iluminante,

pecas sobressalentes, perfumaria, artigos de toucador e

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

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

parques de diversao, exploracao mineira, exploracao flo-

restal, explorag¢éo de bombas de combustiveis, estagado de’

servica, representagdes comerciais, serralharia, carpintaria,

marcenaria, importagdo ‘e exportagdo, podendo ainda dedi-

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

que os sécios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 42

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

por 2 (duas) quotas, sendo | (uma) quota no valor nomi-

nal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente a

sdcia, Teresa José Mapalanga e a outra quota no valor nomi-_

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

sdcio, Martins Afonso da Silva Boa, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cess&o de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é semprereservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sécios se‘a sociedade dele nao

quiserfazer uso. ~

ARTIGO 6°
A geréncia e administracao dasociedade, em todos os

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

sivamente, incumbema sécia, Teresa José Mapalanga, que

fica desde jA.nomeada gerente, com dispensa de caucdo,

bastando a assinatura da gerente para gbrizar validamente

a sociedade.
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,

1. A gerente podera delegar num dos sdécios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

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

" contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade, tais
comoletras de favor, fianga, abonacdes ou actos semelhan--

tes.

ARTIGO 7°

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

' registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos30 (trinta)

dias de antecedéncia, isto quando a lei nao prescreva forma- -

lidades especiais de comunicagao. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede-social, a comunicacdo devera ser

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

> ARTIGO 8.° :

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados ern

Assembleia Geral, serio divididos pelos sdcios na propor-

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

as perdas se as houver.

ARTIGO 9°

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10.9

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sdcios sero liquidatdrios e a

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

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

licitado em bloco com obrigacaéo do pagamento do passivo

e adjudicado ao sécio que melhorpreco oferecer, em igual-

dade de condicdes.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se 0 direito.de amortizar a quotade

qualquer socio, 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.
*

" ARTIGO 132
_Os balangos sero dados em 31 de Dezembro de cada

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

* diato..

ARTIGO L4°,

No omisso regularao as deliberacdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais,edara legislacao aplicavel.

, : : (15-4504-L02)
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Agic, Limitada

“ Certifico que, por escritura de 20 de Marco de 2015,
lavrada cominicio a folhas 52, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 255-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: — Janeth de Jesus Coelho Julio, solteira, *

maior, natural da Maianga, Provincia de Luanda, onde

reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga,

Bairro Alvalade, AvenidaComandante Gika,Prédio n.° 297,

* 2.° andar, Apartamento n.° 41;

Segundo: — Adilson Inacio Couveiro, solteiro, maior,

natural de Dande, ‘Provincia do Bengo, residente habitual-

mente em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga,

BairroSao Paulo, Rua de Benguela, Casa n.° 346; . .

Umasociedade comercial por quotas que.se regerd nos

termos constantes dosartigos seguintes.

Esta conforme. ;

Cartorio, Notarial do Guiché Unico da: Empresa, em

.. Luanda, 23 de Margo de 2015. — Oajudante, ilegivel. ©

' ESTATUTOSDA SOCIEDADE
AGIC, LIMITADA

CAPITULO I
Denominagao, Sede eObjecto Social..

ARTIGO1S -
(Denominagao)- .

“A sociedade denomina-se, «Agic, Limitadan, eé consti-

tuida sob a forma de-uma sociedade por quotas.

_ ARTIGO 2.2 °
(Sede)

’

- A sociedade tem a sua sede em Luanda, na Rua

Comandante Gika, Casa n.*-279, 1.° andar Dto, Alvalade, .

Luanda, Angola.

' A geréncia pode, mediante deliberagaio da Assembleia 4

Geral, mudar a sede da sociedade para qualqueroutro local,

estabelecere encerrar escritérios,filiais, sucursais, agéncias,

delegagdes ou qualqueroutro tipo de representaco no Pais :

ouno estrangeiro, bem comodescentralizar os seus servicos

técnicos e administrativos, de acordo com.as necessidades

da sua actividade.

A abertura de Tepresentagdes no estrangeiro devera ser

precedida do cumprimento das obrigacdes ae e depende

do consentimento prévio da Assembleia Geral.

ARTIGO 3°
(Objecto social)

A sociedade tem por objecto social a exploracio—

agro-pecuaria, abate de animais, industrializag&o e comercia-
lizag4o de carnes e produtos derivadose outras actividades

industriais ou comerciaisou afins ou complementares, pres-

tacdo de servicos, logistica e armazenamento, conservacdo..

‘de subscri¢éo de novas partes sociais, a sua distribuicdo,
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‘

e protec¢ao-dos produtos, consultoria na area da logistica,

comercializagado, importacao e exportacao, agenciamento, -

armazenamento, distribuigdo, prestagdo de servicos de

assisténcia técnica e gest4o de stock, auditoria e consultoria,
_ aprovisionamento, representagdo e em geral, comercializa-

¢4o a grosso e retalho de bens de toda a natureza,, podendo -

ainda dedicar-se a outras actividades comerciais que os °

sdécios acordarem e sejam permitidas.

Podendo iigualmente dedicar-se a qualquer outro ramo de

comércioe ou industria que os sécios acordem entresi € seja.
permitido porlei.

|. A sociedade podera adquirir ou participar no capital

social de outras empresas constituidas ou a constituir, desde

quetal se revele util ao desempenho das actividades sociais

e€ assim seja deliberado pela Assembleia Geral.

2. A sociedade podera exercer quaisquer outras activida-

des, subsidiarias ou complementares ao seu objecto social

desde que assim o delibere a Assembleia Geral, bem como.

quaisquer outras actividades conexas nado proibidasporlei,

. desde que sejam afins ou complementares desta.

ARTIGO 4°

(Duragiio) ‘

A existéncia juridica da sociedade conta-se a partir da

data da escritura de constituicaoe a sua duracdo é por tempo

, indeterminado.

CAPITULO II
Capital, Quotas

~ ARTIGO 5°
(Capital social)

_1. O capital social, integralmente subscrito e realizado

€ de equivalente em kwanzas’!.000.000,00 (um milhao de

kwanzas), e esta dividida em 2 (duas) quotas repartidas da

_ Seguinte maneira:

gy Umaquota no valor nominal de ‘equivalente em

kwanzas de 500.000,00 (quinhentos mil kwan-'

. . Zas) a que corresponde a 50% docapital social,

~ Julio;

Hag 8) Umaquota no valor nominal de equivalente em

"Kwanzas de 500.000,00 (quinhentos mil kwan-

‘9 -Zas) a que corresponde a 50% do capital social,:

~ de que € titular 0 sécio Adilson Inacio Couveiro;

ARTIGO6S
(Aumento de Capital) z - n

_ 1.Por deliberacto da Assembleia Geral, o capital poder

ser aumentado, umaou mais vezes, nos termos do estabele-

cido noartigo 92.° da Lei das Sociedades Comerciais.

_ 2, Tratando-se de um aumento por novas entradas, a

deliberagéo acima.mencionada determinara as condicées

_ de queé titular a sécia Janeth de Jesus Cgelho —

© pagamentopelos sécios ¢ a sua realizacdo, respeitando 0
direito de preferéncia dos sécios fundadores..
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ARTIGO 7.°
(Transmissio, cessio c amortizacao de quotas)

1A oferta como garantia ou qualquer outra forma de

oneragaio de quotas depende do consentimento prévio da

sociedade prestado por deciséo da Assembleia Geral, que
devera ser proposta pela a geréncia, no prazo de 15 dias apés

recepcao de notificagao escrita enviada pelo sdécio interes-

sado, informando da sua intengdo e de todas as condicdes do

negocio,incluindo a identidade do beneficiarid.
2. E proibido a venda, cess&o, ou qualquer outra forma

de disposi¢ao ou transmiss&o parcial ou total de quotas,

quando nao acordadaanteriormenteentre sdcios.

3. A sociedade podera amortizar a quota de qualquer

sdcio quando ela tenha sido onerada ou alienada sem o

consentimento da sociedade, quando tenha sido interposta

contra 0 sécio acco de insolvéncia ou de faléncia, quando

a quota tenha sido alvo de arresto, penhora, consigna¢ao ou

apreensdo judicial, ou mediante acordo com o respectivo

, titular, sendo em tais casos o valor da amortizac4o, aquele

que resultar do ultimo balan¢o aprovado, acrescido da parte

que 0 s6cio couber em quaisquer fundos ou reservas.

CAPITULO III
OrgiaosSociais

: ARTIGO8.°

, (Orgios sociais) -

Os Orgao sociais da sociedade sao:a Assembleia Geral, a

Geréncia e o Conselho Fiscal ou Fiscal-Unico.

ARTIGO 9°

(Mandato)

1. Os membros da Mesa da Assembleia Geral, da

‘Geréncia e do ConselhoFiscal sao eleitos para um mandato.

de 4 (quatro) anos pela Assembleia Geral, podendoser ree-

leitos, uma ou. mais vezes.

2. Notermo dos respectivos mandatos, os membros dos

Orgios sociais mantém-se em funcdes até a designagao dos

novos membros.

ARTIGO 102°

(Assemblcia Geral)

lL. A Assembleia Geral € constituida por todosos sdcios,

. que poderdo fazer-se representar, bastando para tal, endere-.

gar carta a ser entregue ao Presidente da Mesa da Assembleia

Geral. :

2.A Assembleia Geralquando regularmiente constituida,

_ fepresenta a universalidade dos sdcios, sendo as suas delibe-

‘racdes vinculativas para todos os sdcios, mesmoos que nela

nao tenham participado, quando tomadas nostermosdalei

‘ ARTIGO11°
(Competéncia da Assemblcia Geral)

A Assembleia Geral é 0 érgao maximo da sociedade e |

sem prejuizo de outras competéncias concedidas por.dis-

posigdeslegais ou por estes estatutos, 4 Assembleia Geral

compete: . a
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a) Eleger e destituir os membros da Mesa da Assem-

bleia Geral, a Geréncia e do Conselho Fiscal ou

. Fiscal-Unico fixar respectiva remuneracao;

b) Aprovar as contas de exercicio;

c) Deliberar sobre a proposta de aplicagao dos resul-

tados do exercicio;

d) Deliberar sobre alteragdes dos estatutos e as con-

digdes de aumentos ou reducées de capital, bem

como, 0 fornecimento deprestagdes adicionais e

de suprimentos;

e) Deliberar sobre a remuneracao dos membros dos

érgdos sociais e qualquer proposta de atribuicao

de prémios ou bénus da Geréncia;

; JD Deliberar sobre cisdo, fusdo, transformagao ou dis-

solugao da sociedade;

g) Qualquer outro assunto para que tenha sido extraor-

- dinaria ou especialmente convocada. .

ARTIGO 12°
(Funcionamento)

1. A Mesada Assembleia Geral é composta por um pre-

sidente e por um secretario.

2. A Assembleia Geral é dirigida pelo Presidente daMesa_

da Assembleia Geral e por este convocada, com pelo menos

trinta (30) dias de antecedéncia, por anuncio publicado num

Jornal de grande tiragem-.nacional ou por meio de carta

enviada porcorreio, fax ou por outro meio de comunicacaio

escrita, a todos os sécios indicando o local, hora e ordem de

trabalhos propostos e outras men¢Ges legais devendo nesse

periodo os sdécios.proceder ao levantamento da documenta-

-¢aio pertinente da sede social da sociedade.

3. A Assembleia Geral retine-se ordinariamente no pri-

meiro trimestre de cada ano e extraordinariamente sempre

que requerida a sua convoca¢do ao respectivo Presidente da

. Mesa, por qualquer dos sécios que detenha mais de 20% do -

capital social ou ainda pelo ConselhoFiscal.

4. A Assembleia Geral pode deliberar validamente sem

os sOcios se retinam, se eles nisso acordarem por escrito

e, qualquer documento escrito valendo comoacta de reu-

" nido ou em que se contenha matéria colocada a atengdo dos

sdcios, valera como deliberagdo, desde que contenha maté-

ria colocada a atengdo dossécios, valera como deliberacdo,

desde que ele contenha Zassinatura dos sdécios ou seusrepre-

sentantes.

5. A Assembleia Geral deliberaré por maioria absoluta

dos votos dos sdcios presentes ou representados, dispondo

cada sécio de um numero de votos proporcionais ao mon-

tante da sua participacaio no capital social sem prejuizo da

‘maioria elevadaA que seja exigida pela lei-ou por estes estatu-

tos-sem contar com as absten¢des..
.
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ARTIGO 13.°

(Geréncia)

. A Geréncia.sera nomeada em Assembleia Geral a

_convocar para o efeito, podendo ser indicados um ou mais

_ gerentes.

a) Quando houvervarios gerentes, os respectivos pode-

. Tes so exercidos conjuritamente, a sociedade vin-

‘cula-se pela assinatura conjunta de 2 (dois) dos

" gerentes.: O° disposto no numero anterior nado

impede que os gerentes deleguem em algum.ou

alguns deles competéncia para ‘celebrar deter-

minadosmegécios ou espécies de negécios, mas

neste caso, os gerentes delegados sé vinculam a

mente esse poder. - ~ Lo

ARTIGO 14°
(Competénciasda geréncia)

A sociedade é

mais gerentes, dentro dos limites impostosporlei e por estes

estatutos e designadamente: '

a) Representar a sociedade em juizo e fora dele,

‘  podendo nos termos que forem fixados pela

ee Assembleia Geral desistir, transigir ¢ confes-

“+ sar em quaisquerpelitos, e nos mesmo termos,
celebrar convengdes de arbitragem, designar

cer; ag,

b) Gerir os negécios da sociedade e praticar todos

os actos e operacéesrelativos ao objecto social, .

incluindo a assinatura de acordos e contratos,.

~ que nao caibam na competéncia da Assembleia’

, ~ Geral;

. c) Abrir, manter e movimentaras contas bancarias

-da sociedade de acordo com as deliberacdes da

Assembleia Geral; ~

» d) Adquiri, vender ou, por qualquer forma, alienar

ou onerar bens moveis ou iméveis e tomar ou

dar de arrendamento prédios ou parte dos mes-

mos desde que incluidos nos planos e orgamen- ‘

tos aprovados, de acordo com as deliberacdes da

Assembleia Geral; "

e) Contrair empréstimos de que a sociedade venha .

a necessitar, nos termos e condigdes aprovados .

pela Assembleia Geral; ,

J Adquirir participagdes em sociedade, celebrar_

acordos ou contratos de ceoperacdo e associa- |

g4o com empresas, nos termos pprovaies pela.

Assembleia Geral;

g) Propor 4 Assembleia Geral dasociedadeos aumen-

tos de capital social e as prestacdes suplementa-

res € Os suprimentos que se mostrem necessarios;

_ sociedade se adelegacdo lhes atribuir expressa-. «

administrada e representada por um ou -

mandatérios ouprocuradores fixando-lhes os.

Tespectivos poderes incluindo os de substabele- °

h) Propor a Assembleia Geral a aplicacao ou distri.

bui¢do de montantes disponiveis da sociedade:

_ j) Preparar os projectos de planos estratégicos plu-.
rianuais a serem submetidos 4 aprovacdo da

Assembleia Geral;

j Elaborarrelatérios e contas anuais e submete-los

a apreciagdo e aprovagdo da Assembleia Geral;

k) Elaborar relat6rios periddicos de gestdo e técnicos

incluindo informacgées decaracter organizacio-

nal, comercial e financeiro e submete-los a apre-

\  clagdo dos sdécios;

)) Adoptar, modificar e submeter a Assembleia Geral

para aprovacdo os planos orgamentos anuais e

de longo prazo;

m) Propora Assembleia Geral a organizacdo técnico-

_ -administrativa da sociedade e regulamentos de

funcionamento;

n) Recrutar e despedir trabalhadores e exercer Oo poder

disciplinar;

o) Nomear mandatarios da sociedade para a pratica

de actos ou categorias de actos especificos;

."p) Exercer as demais competéncias que. lhe sejam

atribuidas pela Assembleia Geral.

ARTIGO 15.°

(Vinculagdo)

- Asociedade obriga-se:

a)Pela assinatura do gerente .dentro dos limites defi-

nidos pela Assembleia Geral;

_ 6) Quando exista geréncia plural ,

cula-se pela assinatura conjuntade 2 (dois) dos

gerentes; '

a sociedade vin-

~ ¢) Pela assinatura de um procurador, dentro doslimi- -

__ tes das suasS atribuigdes. .

-ARTIGO 16.°

(Fiscalizagao) 7 ‘

LA fiscalizacao da sociedade sera exercida por um .

Conselho Fiscal composto por trés elementos que entre si

elegerao um presidente e ou, em alternativa, por um Fiscal-

Unico e respectivo suplente, eleitos em Assembleia Geral

por umperiodo de quatro anos. ’

. 2. O Conselho Fiscal ou Fiscal-Unicotem as atribuigdes

‘fixadas nalei...

ARTIGO 17.2) ;
(Duragio) — ‘ *

O mandato dos membros dos érgios sociais durarade
um a. quatro anos, conforme deliberado pela Assembleia « -

Geral que houver procedido a eleigao.

ARTIGO18.°
Ayr (Remuncragéecs)

As rémuneragGes dos elementos que constituem a

Geréncia e o Conselho de Fiscal ou Fiscal-Unico,serao esta- .

belecidas pela Assembleia Geral. .
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CAPITULO IV ;
Disposic¢ées Finais

ARTIGO 19.°

_ (Contas ¢ relatérios)-

1.0 ano coincide com 0 ano civil.

2. A sociedade mantera livros e registos contabilisticos

de acordo com a mais sa pratica comercial e seguindo coma

. classificac4o contabilistica vigente em Angola.

ARTIGO 20.° ;
(Dissolugio) i

A sociedade dissolver-se-a nos seguintes casos:

a) Por deliberagao da Assembleia Geral;

b) Nos demaiscasosprevistos porlei.

ARTIGO 21.9
(Liquidagiic)

A liquidagaéo resultante da dissolu¢4o social, sera feita

por uma comissdo liquidataria, constituida por trés mem- .

bros eleitos nos termos legais, pela Assembleia Geral, que..

determinara os seus poderes, estabelecera as remunera¢ées

respectivas e determinara a modo.

ARTIGO 22°

(Duvidas ¢ omissées)

Em tudo o que estiver omisso nos presentes estatutos

aplicar-se-4 o disposto no Legislagao Comercial e demais

legislagao complementar em. vigor, bem como os acordos

firmados pelos sécios e os regulamentos internos a aprovar

pela Assembleia Geral.

(15-4505-L02)
 

Geras Hidraulica (SU), Limitada

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

_ da Conservatoria do Registo Comeércial de Luanda,2.7 Secgao

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peti¢ao apre-

sentada sob 0 n.° 20, do livro-didrio de 23 de Margo do

Corrente ‘ano,a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Edmundo Rodrigues Augusto, solteiro,

maior, natural da Quibala, Provincia do Kwanza-Sul, resi- .

dente habitualmente em Luanda, no Municipio de Belas,

Bairro Vila Estoril, Rua 3, Casa n.° 75, constituiu umasocie-

dade unipessoal por quotas denominada «Geras Hidraulica

(SU), Limitada» registada sob o n.° 1.374/15, que se vai

reger pelo disposto no documento em anexo,

Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.2 Secedio

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 23 de—_de 2015.

_ 0 ajjudante, i/egivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
GERAS HIDRAULICA(SU), LIMITADA

ARTIGO 1.°

; (Denominagiio e sede)

A sociedade adopta a denominacado de «Geras Hidraulica

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

Rua 3, Casa n.° 75, na Vila Estoril, Municipio de Belas,

podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do

territério nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

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

ARTIGO 2.°
(Duracio)

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 o transportes,

maritimo, aéreo e terrestres de passageiros ou de. mercado-

rias, transitarios, logistica, prestagdo de servicos, hotelaria

e turismo, comércio a grosso e a retalho, logistica, indus-

tria, pescas, agro-pecudria, informatica, telecomunicacées,

construgdo civil e- obras ptblicas, fiscalizag¢ao de obras,

saneamento basico, modas e confeccées, oficina auto, assis-

téncia técnica, comercializag&o de petrdleo e lubrificantes,

exploragaéo de bombas de combustiveis, farmacia, centro’

médico, perfumaria, agenciamento de viagens, promocao e

‘ mediacao imobilidria, relagdes publicas, pastelaria e pani-

ficagdo, exploragdo de parques de diversGes,. realizacao de

espectaculos culturais, recreativos e desportivos, explora-

¢ao mineira e florestal, estagdo de servicos, representacdes

-. comerciais, serralharia, carpintaria, venda de aluminio,

cultura e ensino geral e profissional, seguranga de bens

patrimoniais, telecomunicagées, instalagao e manutencao

de redes eléctricas e de telecomunicacées, servicos de infor-

matica, importaco e exportacao, podendo ainda dedicar-se

‘a qualquer outro ramo do comércio ou industria em que o

socio tinico acorde e seja permitidoporlei.

ARTIGO 4°
. (Capital)

_ O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil

kwanzas), pertencente ao sdcio-Unico, Edmundo Rodrigues

Augusto.

-ARTIGO 5°,
(Cessao de quotas)

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

transformacao da mesma emsociedade pluripessoal. +

ARTIGO 6.° .
(Geréncia)

A geréncia e administragéo da sociedade, em todos os

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

- mente, incumbem ao sécio-tinico, bastando a sua assinatura

para obrigar validamente a sociedade. ,
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1. Ficavedado aogerente obrigar a sociedade em actos

comoletras de favor, fianc¢a, abonacdes ou actos semelhan-

2. O sdcio-tinico podera nomearpessoaestranha a socie-

dade para assumir as fungdes de geréncia.

ARTIGO 7°”
(Decisées)

_ Asdecisées do sdcio-tnico de natureza igual as delibera-

_ + gdes da Assembleia Geral deverdo ser registadas em acta por

-ele assinadas e mantidas em livro de actas. —

ARTIGO8.°

(Dissolugao)

__A sociedade nao se dissolverd por morte ou impedi-

mento do sécio-tnico, continuandoa sua existéncia com o

__interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

. enquanto, a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9°
.(Liquida¢iio) oh cry

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

 Sociedades Comerciais.

ARTIGO 102
(Balangos)

 

 

ms Os anos sociais serdo os civis € os: balangos serado dados

Marco imediato. "°°

eee _ arniGons ..

f
3°. “em 31 de Dezembro decada ano, devendo encerrar a 31 de

Bue. ; (Omisso)_

"No omisso regularao as deliberacdes sociais, as disposi-

2 gdes da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposig6es da

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

ie _ | (15-4506--L02)
 

 

MUTOLUS— Empreendimentos Hoteleiros,Turisticés,

Comerciais e Agro-Pecudrias (SU), Limitada
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Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.*Classe

da Conservatériado Registo Comercial de Luanda, 2.*Sec¢ao

do Guiché Unico da Empresa. ew

Satisfazendo ao que me foi requerido em petic¢do apre-

sentada sob 0. n.° 98, do livro-didrio de 23-de Marco do

‘corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria..

Certifico que Anténio Sabeste André, divorciado, de

‘ nacionalidade angolana, natural da Banga, Provincia do

Kwanza-Norte, residente em Luanda, Municipio de Belas,

Bairro Centralidade do Kilamba, no Edificio FIT, 2.° andar,

a
r

 

quotas denorhinada «MUTOLUS — Empreendimentos

Hoteleiros, Turisticos, Comerciais e Agro-Pecudrias (SU),

Limitadan, registada sob 0 n.° 1395/15, que se vai reger

pelo disposto no documento em anexo.

 

e contratos estranhos aos negéciossociais da sociedade,tais: . -

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

Apartamento2], constituiu uma sociedade unipessoal por .

DIARIO.DA REPUBLICA
ae

Esté conforme. ~

_ ESTATUTOS DA SOCIEDADE
_MUTOLUS — EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS,

TURISTICOS, COMERCIAIS E AGRO-PECUARIAS

(SU), LIMITADA

ARTIGO 12
_ (Denominagioe sede)

A sociedade adopta a denominag&o social de«MUTOLUS-

— Empreendimentos Hoteleiros, Turisticos, Comerciais.

e Agro-Pecudrias (SU), Limitada», com sede social na

Provincia de Luanda, no Bloco 14, Prédio FI1, n.° 21, Bairro,

Centralidade do Kilamba, Municipio de Belas, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do territério

, nacional, bemcomo abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras

"formas de representag4o dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°
(Duragao)

Asua duragdo é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todos osefeitos legais, apartir

do respectivo registo.

ARTIGO 3°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestacdao de

servicos,|hotelariae turismo, restauracgdo, gestao de empreen-

_dimentos, comércio grosso e a retalho, industria, pescas,
agro-pecudria, informatica, telecomunicagdes, constru¢do
civil e obras -publicas, fiscalizag&o de obras, saneamento

' basico, modas e confecgGes, transportes maritimo, aéreo

e terrestres de passageiros ou de mercadorias,transitarios,

' oficina auto, assisténcia técnica, comercializagdo de petré-

leo e lubrificantes, exploragdo de bombas de combustiveis,

farmacia, centro médico, perfumaria, agenciamento de via-
gens, promocao e mediaca&o imobilidria, relagdes publicas,

pastelaria e panificac4o, exploragao de parques de diversGes,

realizagdo de espectaculos culturais, recreativos e despor-

tivos, exploragdo minéira e florestal, estacgao de servicos, - .

representa¢des comerciais, serralharia,-carpintaria, venda de
aluminio, cultura e ensinogeral e profissional, seguranga de
bens patrimoniais, telecomunicagées, instalacdo e manuten-

¢ao de redes eléctricas e de telecomunica¢des, servicos de

informatica, importagdo e exportagdo, podendo ainda dedi-
car-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria em

que osécio -tinico acordee seja permitido porlei. .

* , _ + ARTIGO 4°
i (Capital) -

0 eagital social é de Kz: 100:.000,000 (cem mil kwan-

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por -

uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem-

mil kwanzas), Bepenecnie ao sécio-tinico, Anténio Sabeste

pais.

-Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.4 Seccao ©

_ do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 23 de Margo de 2015..
. —Oajudante, i/egivel.
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ARTIGO 5.°

(Cessiio de quotas)

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

transformacao da mesma emsociedadepluripessoal.

ARTIGO 6.°
~ - (Geréncia)

A geréncia e administra¢ao da sociedade, em todos os
seus actos e contratos, em juizoe fora dele, activa e passiva-

mente, incumbem ao sécio-Unico, bastando a sua assinatura

paravobrigar validamente a sociedade.
1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade, tais

como letras de favor, fianga, abonagées ou actos semelhantes.

2. O sdcio-unico podera nomearpessoa estranha’a socie-
dade para assumir as funcGes de geréncia.

ARTIGO 7°
(Decisées)

' As decisGes do sdcio-tnico de natureza igualas delibera-

¢ées da Assembleia Geral deverdo sér registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro de actas.

. ARTIGO 8°:
(Dissolugao)

A sociedade nao se dissolveraé por morte ou impedi-

mento do sdcio-tinico, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9°
(Liquidagio)

A liquida¢a&o da sociedade far-se-a nos termos da Lei das

Sociedades Comerciais. ,

. ARTIGO 10.°

- (Balancos)

Osanossociais serao os civis e os balancos serio dados

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

Marco imediato. a

ARTIGO 11°

; (Omisso)

No omisso regulardo as deliberagdes ‘sociais, as disposi-

gdes 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, ©

(15-4507-L02)

 

Angeor, Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Marco de 2015,
lavrdda com inicio a folhas 60, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 255-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notéario, Lucio Alberto Pires
_da Costa, Licenciado emDireito, foi constituida entre:

Primeiro: — Geovany. Leandro Ribeiro Burity, solteiro,

maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda,residente

em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito

Soares, Largo do Bocage, Casa n.° 26;

Segundo: ~— Anderson Claudio Jorge Albuquerque

Soares, solteiro, maior, natural da Ingombota, Provincia

de Luanda, residente em Luanda, no Distrito Urbano do

Sambizanga, Bairro Comandante Valédia, Prédio n.° ‘279,

3.° andar, Apartamento 20; : "

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

termosconstantesdos artigos seguintes.

' Esta conforme.

. .Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 23 de Marco de 2015. — O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

ANGEOR, LIMITADA

- ARTIGO 1°
(Denominagiio ¢ sede)

A sociedade adopta a denominacao de «Angeor,

Limitada», comsede social na Provincia de Luanda,

Bairro Nelito Soares, Vila Alice, Largo do Bocage, n.° 26,

Municipio de Luanda, Distrito Urbano do Rangel, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do territé-

rio nacional, bem comoabrir filias,.sucursais, agéncias ou

outras formas de representagao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°"

"| (Duragio)

Asua duragiioé por tempo indeterminado, contando-se o

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

da data da celebragao da presenteescritura.

ARTIGO 3°
(Objecto) - ;

O seu objecto social € 0 exercicio de comércio geral a

grosso e a retalho, prestagdo de servi¢o, construcaocivil e

obras publicas, fiscalizagaéo de obra e elaboracao de estu-

dos e projecto de engenharia, comercializacaode farmacos,.

medicamento, equipamento e material hospitalar, fabricagao

e comercializagao de gelo, venda de material electricidade

e electronica, venda de equipamento técnico e tecnoldgico,.

telemdveis e equipamento informatico, vendas de combusti-

vel e outros derivado do petréleo, venda de material escolar,

venda de pecas e acessdrios de viaturas, exploragdo'e venda

de inertes, diamantes e outros minerais, combate apoluicao

e desertificacao, venda de fresco'em c4maras frigorificas,

servicos de metalurgia, fabricagdo de bloco,tijolos, tijolei-

ras, vigotas e venida deoutros materiais de constru¢{o civil, -

venda de méveis e iméveis, mobilidrios, decorac&o e apetre-

chamento deinfra-estruturas habitacional e administrativas,

servico de panificagao e pastelaria, consultoria, auditoria,

grafica, serigrafia, colégio, servigos deseguranga de bens e

-_patriménio, promogiio de evento, posto de satide, servicos

de clinica geral e farmacia, servico de limpeza e saneamento |

basico, servicos de clube e discoteca, servicos de hotelaria

e turismo, transportacdo de pessoas e bens, servicos de ofi-

cinas auto, servicos de moda e confeccées, geladaria, salao

6071 -
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de beleza, perfumaria, boutique, centro de formacdo técnica

profissional, importacao e exportagao, agricultura, pecuaria

industria e pesca, podendo ainda dedicar-sea qualqueroutro

tamo de comércio ou industria em que os sécios acordem e

que seja permitidoporlei.

ARTIGO 4°
(Capital)

O capital social € de 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido, e'represen-.

tado por duas (2) quotas, sendo uma (1) no valor de nominal

de Kz: 65.000,00 (sessenta e cinco mil kiwanzas), perten-

cente ao sécio Geovany LeandroRibeiro Buritye os outros

Kz: 35.000,00 (trinta e cinco mil kwanzas), pertencenteao -

sécio Anderson Claudio Jorge AlbuquerqueSoares.,

ye ARTIGO 5-° -
(Cessiio de quotas)

A cessdo dé quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é semprereservado0 direito

' de preferéncia, deferido aos sécios se a1 sociedade dele nao

quiser fazer uso. ?

ARTIGO6°
: _ (Geréncia) .

A geréncia e administracao da sociedade, em todos os

seus actos e contratos, juizo.e.fora dela, activa e passiva,

. incumbem ao sdécio Geovany Leandro Ribeiro Burity e

Anderson Claudio Jorge Albuquerque Soares, que ficam

- desde jé nomeados gerentes, com dispensa de caucdo, bas~.

tando umaassinatura para obrigar validamente a sociedade.

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

e contractos estranhos aos negéciosda sociedade,tais como.

letras de favor, fianca, abonagGes ou.actos semelhantes. .

ARTIGO 7°
(Assembleia) |

‘As Assembleias Geraisserao convocadas por Simples

cartas registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menostrinta

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

formalidadesespeciais de comunicacgao: Se qualquer.dos -

sécios estiver ausente da sede social, a comunicaco devera

ser feita com temposuficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8°
(Divisio de lucros)

Os IWeros liquidos apurados, depois de deduzidos a

percentagem para fundo ou destinos especiais criados em

. Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

¢4o das suas quotas, em igual propor¢do serdo suportadas as

perdas se as houver.

- ARTIGO 9.°
(Dissolucdo)

- Asociedadenao se dissolvera por morte ou impedimento

. _ de.qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido 0

interdito, devendo este nomear um quea todos represente,

enquanto a quota se manter indivisa.

: ile ge"

ARTIGO 10.°

(Liquidagio) ;

Dissolvida a sociedade por. acordo dos sdcios e nos

' demais casos legais, todosos sécios ser&o liquidatarios ea

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

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

licitado em bloco com obrigacgao do pagamento depassivo

‘e adjudicado ao.sécio que melhor preco oferecer, em igual.

dade de,condigées.

ARTIGO I11.°

*(Preferéncia na amortizacio)

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

_ qualquer socio, quando sobre ele recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar. so . - 4

- ARTIGO 12°

_ (Foro competente) ©

‘Para todasas questées emergentes do presente contracto,

' quer entre socios, seus herdeiros ou representantes, quer entre

eles e apropria sociedade,fica estipulado o Foro da Comarca

de Luanda, com expressa rentincia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

(Balango)

Os anos sociais sero os civis e os balancos serdo dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a3l de

‘Margo imediato.

ARTIGO14.°
y (Omisso)

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as5 depo-

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

Sociedade Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

~* (15-4508-L02)

 

" Servinova, Limitada

Certifico que, por ‘escritura de .20 de Margo de 2015,

lavrada com inicio a folhas 64, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 255-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto

Pires da Costa, Licenciado em Direito,. foi constituida

entre: Benjamim Mbakassy Joo, solteiro, maior, natural

"de Ekunha,Provincia do Huambo;residente habitualmente

em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro.

Ingombota; Rua Amilcar Cabral, Prédio n.° 147, 8.° andar,

Apartamento n.° 8, que outorga neste acto porsi indivi-

dualmente e em nome representagao de seu filho menor,

Benjamim Antonio Flora Chiva Mbakassy, de 13 anos de

idade, natural de Almada, Portugal, mas de nacionalidade |

angolana e consigo convivente;

Uma sociedade comercial porquotas de responsabi-

. lidade limitada, qué se regera nos termos constantes dos ,

artigos seguintes.

Esta conforme..

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em °

_ Luanda, 23 de Margo de 2015. —- O ajudante,ilegivel,
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE |

SERVINOVA, LIMITADA

ARTIGO L.°

Asociedade adopta a denominac4osocial de «Servinova,

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

da Missao, Prédio n.° 42, 6.° andar B, Bairro Ingombota,

‘ Distrito Urbano da Ingombota, Municipio de Luanda,

podendotransferi-la livremente para qualquer outro local do

territério nacional; bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

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

ARTIGO 2° .
Asua duracdo é por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todososefeitoslegais, a partir

da data da celebrac¢ao da escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestagao de ser-

_ vigos, consulloria, formacao,profissional, comércio geral a

grosso ea retalho, importacao e exportacdo,serralharia, cai-

xilharia de aluminios, avicultura, agro-pecuaria, industria,

pesca, hotelaria e turismo, informatica, telecomunicagées,

publicidade, construgdo civil e obras publicas, explora-

¢40 mineira e florestal, comercializagao de telefones e seus

acess6rios, transporte maritimo, camionagem, agente des-

pachante e transitarios, cabotagem, rent-a-car, compra e

venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessorios, alu-

guer de viaturas, com ou sem condutor, venda e reparacao

de veiculos automéveis, concessionaria de material e pecas

separadas de transporte, fabricagao de blocos € vigotas,

‘medicamentos, material cirtirgico, gastavel e hospitalar,

produtos quimicos e farmacéuticos, clinica, perfumaria,

plastificacao de documentos, venda de materialde escritdrid

e escolar, decoragées,serigrafia, educagao, satide, escola de

conducdo, exploragao petrolifera, podendo ainda dedicar-se

a qualquer outro ramo do comércio ou industria em que os

sécios acordem.e seja permitido por, lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cemmil 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 sdcio Benjamim Mbakassy Jodo, e outra quota no

valor nominal de Kz: 10.000,00 dez mil kwanzas), perten-
cente ao sdcio Benjamim Anténio Flora Chiva Mbakassy,

* respectivamente:

ARTIGO 5.°

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

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade delenao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

|. A geréncia e administragaoda sociedade, em todos os __-

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

vamente, incumbe ao sécio Benjamim Mbakassy Jodo, que —

tando umaassinatura da geréncia, para obrigar validamente

; . 6073 |

fica desdeja nomeadogerente, com dispensa de caucao,bas-

a sociedade,

2. O gerente poderé 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 vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos  e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,

tais como letras de favor, fianga, abonagdes ou actos seme-

lhantes. ° “, |
. ARTIGO 72

As Assembleias Gerais serao convocadas por simples cartas

registadas, dirigidas dos sécios com pelo menos 30(trinta) dias de

antecedéncia, isto quando a lei nao prescreva formalidades

especiais de comunica¢ao. Se qualquer dos sécios estiver

ausente da sede social, a comunica¢ao devera ser feita ccom ‘

tempo suficiente para qtie possa comparecer. -

5 ARTIGO8.°.

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

. Assembleia Geral, serao divididos pelos sdécios’ na propor-

-Gao das suas quotas, e em igual proporgdo 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 herdeiros‘Ou representantes do sdécio falecido ou

interdito, devendoestes nomedar um quea todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

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

_ demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios 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 obriga¢ao do pagamento do passivo

e adjudicadoao sdcio que melhor preco oferecer, em igual-

dadede condicées.

ARTIGO 11°

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar. . ”

ARTIGO12.°

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 rentncia a qualquer

outro. :

ARTIGO 132 ,
Os anos sociais serdo os civis e os balancos sero dados

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

Marco imediato.

o
e

a
l

=
‘

cs
al
na
al
l

dl
it
ia
nt
id
it
ie
ie
e

+

‘

Be
t
e
w
m
i
l
t
i

 



 

a
s
P
E
L

=
.
e
e
e

e
r
e

s
o
o
t
e
e

 

6074

* ARTIGO 14.2
No omisso regulardo as deliberacdes sociais, as dispo-

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

‘ Sociedades Comerciais, ¢ demais legislagao aplicavel.:

(15-4509-L02)

 

Clinica Oftalmolégica e Centro Cirdrgico, Limitada

Certifico que, por escritura de 18 de Margo de 2015,

lavrada com inicio a folhas 1, do livro-de notas para escri-

turas diversas n.° 255-A,; do Cartdrio Notarial do Guiché

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

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entré:

Primeiro: — Victor José da Silva, casado. com Denise

Negalula da Conceigao Vicente da Silva, sob o regime de

~ comunhdo de adquiridos, natural de Malanje, Provincia de

. Malanje, residente habitualmente em Luanda,no Distrito

Urbano daMaianga,Bairro Malanga, ceJaime Cortezao,

Casa n.*21/23;

Segundo: —- Manuel Anténio Gomes Mendonca, sol- °

teiro, maior, natural da Matala, Provincia da Huila, residente.

habitualmente em Luanda, no Municipio de Belas, Bairro

Benfica, casa s/n.°;

Terceiro: — Denise Ngalula da Conceigao Vicente da-

Silva, casada com Victor José da Silva, sob o regime de

". comunhio de adquiridos, natural dé Benguela, Provincia de

Benguela, residente habitualmente em Luanda,no Distrito

' Urbano da Maianga,Bairro Maianga, Rua Jaime. Cotteziio,

Casa n.* 21/23; : .

' Umasociedade comercial por quotas que. se regeranos

termosconstantes dos artigos seguintes.

Esta conforme. —

'Cartério Notarial do GuichéUnico da’ Empresa, em

Luanda, aos 23 Margo de 2015. —.O ajudante, ilegivel.

__ESTATUTOSDA SOCIEDADE
CLINICA OFTALMOLOGICA E CENTRO

CIRURGICO,LIMITADA

~— ARTIGOLS+ -
A sociedade adopta a denominac¢io social de «Clinica

_Oftalmolégica e Centro Cirdrgico, Limitada», com sede

social na Provincia de Luanda, Municipio de Luanda,Distrito

Urbano da Ingombota, Avenida Comandante Valédia, Casa.

n.° 70-A, Largo do Kinaxixi, podendo transferi-la livre-

mente para qualquer outro local doterritério nacional, bem

comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras formas de

Fenesegapte. dentroe fora do Pais.

ARTIGO 2°

Asua duracdo é por tempo indeterminado, Fenttndo-scie0

inicio da sua actividade, para todososefeitoslegais,a partir

da data da celebrac3o da escritura.

DIARIO DA REPUBLICA

‘ARTIGO32

A sociedade. tem como “ objecto social, prestacdo de

servicos; transitarios, comércio geral a grosso e a retalho

consultoria, formagao profissional, serralharia, caixilharia

de aluminios, avicultura, agro-pecuaria, industria, pesca,

hotelaria e turismo, informatica, telecomunicacées, publi-

- cidade, construgdo civil e obras pttblicas, consultoria,

explora¢ao mineira e florestal, comercializacao detelefones

€ seus acessorios, transporte maritimo, camionagem,agenté

despachénte e transitarios, cabotagem, rent-a-car, compra e

venda de viaturas, novas ou_usadas e seus acessorios, alu.-

guer de viaturas, comou sem condutor, venda e reparagao

de veiculos automéveis, concessionaria de material e pecas

separadas de transporte, fabricagao de blocos e vigotas,

medicamentos, material cirtirgico,.gastavel e hospitalar,

produtos quimicos e farmacéuticos, centro médico,clinica,.

. perfumaria, plastificacao de documentos, venda de material

de escritério e escolar, decoracdes, serigrafia, impressées,

salao de cabeleireiro, boutique, agéncia de viagens, promo-

‘gGo e mediacao imobilidria, perfumaria, relagdes publicas,

pastelaria, padaria, geladaria, panificagao, representagdes

comerciais e industriais,venda'de gas de cozinha, desporto

e recreacdo, video clube, discoteca, meiosindustriais, reali-

zagées de actividades culturais e desportivas, manuten¢ao

gio, creche, educacdo e cultura, escola de conducao, ensino,

-de espacos verdes, seguranca de bens patrimoniais, colé- -

_importagao € exportacao, saneamento basico; fabrica¢ao e

venda de gelo, cyber café, electricidade comércio geral a»

retalho, prestacdo de servicos e transitarios, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria

em que os séciosacordem e seja permitido porlei.

: ARTIGO 4.°
0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan:

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido ¢

-representadopor3(trés) quotas, sendo uma-no valor nomi-

nal de Kz: 50.000,00-(cinquenta mil kwanzas), pertencente
“ao socio Victor José da Silva, outra no valor nominal de

_ Kz: 40.000,00 (quarenta. mil kwanzas) pertencente ao_

sécio, Manuel Anténio Gomes Mendonca, e a ultimaquota .

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

tencente a sdcia DeniseNgalula da Conceigao Vicente da.

Silva.

ARTIGO 5.°

A cesstio de quotas a estranhosfica dependente do con-—

sentimento da sociedade, a qual.é sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido aos Scciss sea sociedade dele nao .

quiserfazer uso.
s

ARTIGO 6°

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

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

vamente, incumbemaos sécios Victor José da Silva, Manuel

'

 
“Antonio Gomes Mendonga ¢ Denise Ngalula da Concei¢io a
Vicente da Silva que ficam desde j4 nomeadosgerentes, com .
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dispensa de caugdo, bastando duas assinatura dos gerentes,

sendo obrigatério a assinatura do gerente, Manuel Antonio. —

Gomes Mendonga,para obrigar validamente a sociedade.

2. Os gerentes poder&o 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. Ficam vedados aos gerentes obrigar a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negocios sociais da socie-

- dade, tais comoletras de favor, fianca, abonagdes ou actos

semelhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas -

registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos30 (trinta) dias

de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva formalida-

des especiais de comunicagao. Se qualquer dos séciosestiver

‘ ausente da sede social, a comunicacao devera ser feita com

tempo suficiente para que possa comparecer.

_ ARTIGO 8°

“Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, seraio divididos pelos sdcios na propor-

gao das suas quotas, e em igual proporgao serao suportadas

as perdas se as houver. ,

ARTIGO 9°

Asociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuandoa sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes dosécio falecido ou -

- intetdito, devendo estes nomear um que todos represente,

- enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10° .

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a

’ liquidagaoe partilha realizar-se-4 como acordarem. Nafalta

. de acordo, e se algum deles o pretender, sera 0 activosocial

licitado em bloco com obrigacdo do pagamento do passivo

" eadjudicado ao sécio que melhor prego ¢oferecer, em igual-

‘dade de condicdes.

ARTIGO I1.°

A sociedade reserva-se 0 direito déamortizar a quota de

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

providencia cautelar.

ARTIGO 12°
Para todasas questdes ‘emergentesdo presente contrato,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

entreeles e a propria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa -reniincia a qualquer’

'. outro.

“ART1GO (3.242°

0s balancos serdo dados em 31 de Dezembro de cada.

ano, devendo estar aprovado até 31 de Margado ano ime- .

-diato.
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ARTIGO 14°

No-omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

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

' Sociedades Comerciais, e demais legisla¢do aplicavel.

(15-4510:L02)
 

’ Ginaguel Comercial, Limitada

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

lavrada com inicio a folhas 73, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 393, do Cartério Notarial do Guiché Unico

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Gina Margarida André Garcia, vitva, natu-

ral do Sambizanga, Provincia de Luanda, onde residente

habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro

Maianga, Rua Eduardo Mondlane,n.° 1.79;

Segundo: —Miguel Mussanda Zonga Lunga,solteiro,

maior, natural de Coimbra, Portugal, mas.de nacionalidade

angolana, residente habitualmente em Luanda, no Distrito

' Urbano do Rangel, Bairro Vila Alice, Rua José Duro, Casa

n.° 14; : re

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, 23 de Marco de 2015. — O ajudante,ilegivel, —

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
GINAGUEL COMERCIAL, LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade adopta a denominagao social de «Ginaguel

Comercial, Limitada», com sede social na Provincia de

Luanda, Rua Eduardo Mondlane, Casan.° 179, Bairro da

Maianga, Municipio de Luanda, podendotransferi-la livre-

mente para qualquer outro local do territério nacional, bem

comeabrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de

representacao dentro e fora do Pais.

“ARTIGO 2.°

‘Asua duragao € por tempo indeterminado, contando-seOo

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebracdo da escritura.

ARTIGO 32

_ Asociedade tem comoobjecto social a prestagdo de ser-
vicos, consultoria, formagao profissional, comércio geral a

~ grosso e a retalho,serralharia, caixilharia de aluminios, avi-

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

informatica, telecomunicagées, publicidade, construcaocivil

e obras ptiblicas, consulforia, exploracdo mineira e florestal,

comercializagdo de telefones e seus acessorios, transporte
maritimo, camionagem, agente despachante e transitarios,

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas
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"ou usadas'e seus acessérios, aluguer de viaturas, com ou

. sem condutor, venda e reparagao de veiculos automoveis,

concessionaria.de material e pecas separadas de transporte,

fabricagdo de blocos e vigotas, medicamentos, material

cirdrgico, gastavel e hospitalar, produtosquimicose farma-

céuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plastificagad

de documentos, venda de material de escritério e escolar,

decoragées, serigrafia,: impressdes, salao de cabeleireiro,

boutique, agéncia de viagens, promocdo e mediagéo imo- ,

bilidria; perfumaria, relagdes publicas, pastelaria, padaria,

geladaria, panificacao, representagdes comerciais e indus-

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

clube, discoteca, meios industriais, realizagdes de activida-

des culturais e desportivas, manutencdo de espacos verdes,

seguranga de bens patrimoniais, colégio, creche, educagao e

" cultura, escola.de condugao, ensino, importagZo e exporta-

¢ao, saneamento basico, fabricac&o e venda degelo, cyber

café, electricidade, ‘podendo ainda dedicar-se a qualquer

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

dem sejapermitido porlei. :

_ARTIGO4.

-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 4 sécia, Gina Margarida André Garcia eoutra quota

no valor nominal de Kz:40.000,00 (quarenta mil kwanzas),

pertencente ao socio Miguel Mussanda Zonga bunga.

" ARTIGO 5S?
A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con-

- sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado direito

"de preferéncia, deferido aos sécios se a. sociedade dele nao

' quiser fazer uso.

_ ARTIGO6°

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 sdécios, Gina Margarida: André-

Garcia e Miguel Mussanda Zonga Lunga, que ficam desde
ja nomeados gerentes, com dispensa de caugdo, bastando
I (uma) das assinaturas, dos gerentes para obrigar valida-

_Mente a sociedade.
2. Os gerentes poderdo delegar num dos sécios ou mesmo

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

3. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em |
actos e contratos estranhos aos negécios sociais da socie-.
dade, tais comoletras de favor, fiancga, abonagées ou actos

semelhantes.

ARTIGO 7°

As AssembleiasGerais serio convocadas por simples «cartas

registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos 30 (trinta) dias de

antecedéncia, isto quandoa lei. ndo prescreva formalidades

especiais de comunicag&o. Se qualquer dos sécios estiver

ausente da sede social, a comunicagdo deverd ser feita com

tempo.suficiente pase que possa comparecer.

_ “dade de condigées.

DIARIO DA REPUBLICA

ARTIGO 8°

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

’ Assembleia Geral, seraodivididos pelos sécios na _propor-
¢do das suas quotas, e em igual prop6r¢ao serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9°

Asociedadenao se dissolvera por morte ou impedimento

de,qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do séciofalecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a ‘sociedade por acordo dos sécios € nos

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios ¢ a

liquidagaoe partilha verificar-se-4 como acordarem. Nafalta

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

licitado em globo com obriga¢ao do pagamento dopassivo

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

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

' qualquer sécio,quandosobre ela recaia arresto, penhora ou,

providéncia cautelar.

ARTIGO 12°
Para todas as questdes emérgentes do presente contrato,

"_-quer entre os socios, 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 132
- Os anossociais serdo os civis e os balancos serao dados

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

Margo imediato. =f

“ARTIGO 142

No omisso regularao as deliberacdes sociais, as dispo-

- sigdes da Lei n.°1/04, de 13 de Fevereiro, que é a, Lei das
Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

; " (15-4511-L02)
 

: . Hteclima, Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Margo de 2015,.

lavrada com inicio a folhas 76, do livro de notas para escri-

- turas diversas n.° 255-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo do Notério, Lucio Alberto Pires .

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

' -Primeiro: — Tiago Alexandre GourgelFortes, solteiro,

maior, natural de Lisboa, Portugal, mas de ‘nacionali-

dade angolana, residente em Luanda, no Municipio de
Belas, Projecto Nova Vida, Rua 49, Lote 66, 2.° andar,

Apartamento E; 2" ;

 
|

|
|
|
|



 

fo

SERIE— N.° 76 — DE 22 DE ABRILDE 2015

Segundo: — Hélio Baltazar de Carvalho Amaral Gourgel,

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

residente em Luanda,noDistrito Urbano da Maianga, Bairro

“ Alvalade, Rua Comandante Stona, Casa n.° 64;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

‘ fidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

_ attigos seguintes.

. Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em7

Luanda, 23 de Marco de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOSDA SOCIEDADE i

HTECLIMA,LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominacio social de «Hteclima,

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, Municipio

de Belas, Urbanizacao Nova Vida, Rua 49, Prédio 66,
Apartamento E, 2.° esquerdo, podendotransferi-la livre-

mente para quaiquer outro local do territério nacional, bem

comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de

, Tepresentagdo dentro e fora do Pais. .

ARTIGO 2°

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

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebracao da escritura.

ARTIGO 3°
A sociedade tem comoobjecto sociala prestagao de ser-

vigos na area de climatiza¢ao e energias, assisténcia técnica,

consultoria, formagao profissional, comércio geral a grosso

ea retalho, serralharia, caixilharia de aluminios, avicultura,

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

matica, telecomunicagdes, publicidade, construgao civil -e

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
ou usadas e seus acessérios, aluguer de viaturas, com ou

sem condutor, venda e reparacao dé veiculos automoveis,
concessiondria de material e pecas separadas de transporte,

fabricacio de blocos e vigotas, ‘medicamentos, material

cirirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farma-

‘céuticos, clinica, perfumaria, plastificagaéo de documentos,

venda de material de escritério e escolar, decoracdes, seri-

grafia, educacao, satide, escola de condugdo, exploragao -

petrolifera, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo

do comércio ou industria em que os sdécios sone e€ seja

permitido porlei.

ARTIGO 4°

OO 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, .pertencente aos sdcios

Hélio Baltazar de Carvalho Amaral Gourgel e Tiago Alexandre

Gourgel Fortes, respectivamente.

“
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ARTIGO 5° , .
A cessao 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. a

ARTIGO 6° .

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

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

vamente, incumbem aos sécios Hélio Baltazar de Carvalho

Amaral Gourgel e Tiago Alexandre Gourgel Fortes, que

ficam desde ja nomeadosgerentes, com dispensa de cau¢ao,

bastando umaassinatura da geréncia, para obrigar valida-

mente'a sociedade.

2. O gerente podera delegar num dos sécios ou mesmo

em pessoa estranhaa 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, fianga, abonagdes ou actos semelhan-

tes. Se

. ARTIGO 72

As Assembleias Gerais sergio convocadas por simples cartas

registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos30(trinta) dias de

antecedéncia, isto quando a lei no prescreva formalidades

especiais de Comunicac&o. Se qualquer dos séciosestiver

‘ ausente da sede social, a comunicac4o deverd ser feita com

temposuficiente para que possa comparecer. =

: : ARTIGO8.°

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 proporcao serao suportadas-

as perdas se as houver.

ARTIGO 9°

A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuandoa sua existéncia com o

sobrevivo'e herdeiros ou representantes do sdécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto.a quota se mantiverindivisa.

~ ARTIGO.10°

: Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e€ nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a

liquidacao epartilha verificar-se-4 como acordarem.Na falta"

de acordo,e se algum deles o pretender, sera 6activo social

- . licitado em globo com obrigagao do pagamento do passivo

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

dade de condicées.

ARTIGO 11°

Asociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quotaide

qualquer sécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar. :

:
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ARTIGO12°
Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

e, querentre 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 anossociais serdo 0s civis e 0s balancos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrara 31 de

Margo imediato.

-. “ARTIGO 14°

No omisso regulardo as deliberagdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demaislegislagdo aplicavel.

(15-4512-L02)

 

.Nkanza Fernando (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo deAlmeida Gomes,Licenciado.

em Direito, Conservadora de 3. Classe daConservatéria do _

” Registo Comercial de Luanda, 2.* Secgao do Guiché Unico

da Empresa—Anifil.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticado apre- .

sentada sob 0 n.° 10, do livro-didrio de 23 de Marco do

correnté ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria. .

Certifico que Nkanza Fernando, solteiro, maior, natu-

ral da Damba, Provincia do Uige, residente em Luanda, no

Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Travessa Teatro | .

Providéncia, 2.°, 9, constituiu uma sociedade unipessoal por

quotas denominada «Nkanza Fernando (SU), Limitada»,

registada sob 0 n.° 300/15, que se vai reger nosS termos cons-

tantes do documento em anexo.

Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 23 Secgdo
. do Guiché Unico da Empresa — Anifil, em Luanda, 23 de

Marco de 2015. — O ajudante, ilegivel, a

' ESTATUTOS DA SOCIEDADE
NKANZA FERNANDO(SU), LIMITADA |

ARTIGO 1° ©
(Denominacio e sede)

A sociedade adopta a denominagao de «Nkanza Fernando

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

Municipio de. Luanda, Distrito Urbano da Ingombota,

Bairro dos Coqueiros, Travessa da Sé, Casa n.° 22, podendo

_ transferi-la livremente para qualqueroutro local doterrit6- .

rio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agéencias ou

outras formas de representag4o dentro e forado Pais.

ARTIGO 2°
~ (Duracao)

Asuaduragio é por tempo indeterminado, eniitindo-ee Oo

inicio da sua actividade, para todososefeitos:legais, a part

do reqective registo.

ee

DIARIO DA REPUBLICA
a

ARTIGO 3.° :

(Objecto) / .

A sociedade tem como objecto social o comérciogeral
a grosso e a retalho, construg¢aocivil e obras publicas, pres-

tacdo de servicos, consultoria, representacdo de firmas e de
_ marcas, hotelaria e turismo,industria, pescas, informatica,
telecomunicacées, fiscalizagao de obras, saneamentobasico,

promocao imobiliaria, modas e confec¢des, transporte mari-
timo, aéreo e terrestre de passageiros ou de mercadorias,

- camionagem,transitdrios, oficina auto, assisténcia técnica,

* comercializacgio de petrdleo e Jubrificantes, exploragao de
bombas de combustiveis, farmacia, centro médico, perfuma-

ria, agenciamento de viagens, relagdes publicas,pastelaria e

panificacao, exploracdo depatques de diversées,realizacao

de espectaculosculturais, recreativos e desportivos, explora-

¢4o mineira, estag&o de servicos, representagdes comerciais,

venda de aluminio, cultura e ensino geral, seguranga de bens

patrimoniais, importagao e exporta¢4o, podendoaindadedi-

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

"que 0 sécio acordee seja permitido porlei.

ARTIGO 4°
(Capital)

Ocapital social é dé Kz: 100.000,00 (cem mil kwan- .

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil .

kwanzas), pertencente ao sécio-tnico Nkanza Fernando..

; ARTIGO5.°
(Cessiode quotas) 7

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

transformagao da mesma em sociedade pluripessoal.

- ARTIGO 6.2
(Geréncia) |

L.A geréncia e administrac4o da sociedadé, em todosos”

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

sivamente, incumbem ao sécio-tinico Nkanza Fernando,

bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie-

dade.

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais

- como Jetras de favor, fianca, abonagdes ou actos semelhan- .

tes. |

' * 3. O sécio-tnico poderd nomearpessoa estranha a socie-

dade para assumir as fun¢des de geréncia.

- ARTIGO 7.°
(Decisées)

As decisées do sécio-tnico de natureza igual as delibera-

gdes da Assembleia Geral deverao ser registadas em acta por

ele assinadase mantidas em livro deactas.

‘ARTIGO 8.°
: _ (Dissolugdo)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou itnpedi-

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

sobrevivo e herdeiros ou representantes do séciofalecido ou

interdito,.devendo.estes noméar um que a todos represente,
efiguatie a quota se mantiverr indivisa,

2. Fica vedado ao.gerenteobrigar a sociedade em actos ~
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ARTIGO 9.°

(Liquidacio)

A liquidagao da sociedade far-se-a nos termosda Lei das

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10°
(Balangos) ;

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 112
(Omisso)

No omisso regularao as deliberagGes sociais, as disposi-

goes da Lei n.° 19/12, de 1 de Junho e ainda as disposigdes da

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

(15-45 13-L03)

 

RAO— Engenharia,S.A.

Certifico que, por escritura de 19 de Marco de 2015,

lavrada com inicio a folhas 34, do livro de notaspara escritu-

ras diversas n.° 21-B, do Cartério Notarial do Guiché Unico

de Empresa, a cargo do Notdrio, Licio Alberto Pires da

Costa, cujo texto integral fica depositado nesta Conservatoria

1/97,

foi constituida uma sociedade anoénima denominada «RAO

— Engenharia, S. A», com sede em Luanda, no Municipio

de Belas, Bairro Talatona, Condominio Flores do Talatona,

Casa n.° C06, que tem porobjecto e capital social o estipu-

lado nos artigos 3.° e 5.° do seu estatuto, que esta sociedade

se vai reger pelo documento complementar elaborado nos

lermos do artigo 8.° do Codigo do Notariado, que fica a fazer

parte integrante daquela escritura e cujo contetido é perfeita- _

mente conhecido de todos os outorgantes.

Esté conforme.

- Cartério Notarial do Guiché Unico de Empresa, em

Luanda, 23 de Marco de 2015. —O ajudante,ilegivel.

t
i

. _. ESTATUTOS DA SOCIEDADE
- RAO— ENGENHARIA,S.A.

CAPITULO .
Firma, Sede, Objecto e Duracao

ARTIGO I-°

(Firma) |
*

A sociedadle adopta a forma de sociedade anénima, e a

‘denominacao social «RAO— Engenharia, S.A.», doravante °

- abreviadamente designada por a «Sociedade».

‘ -  ARTIGO2.°

(Sede)

|. Asede daSociedadesitua-se em Luanda, no Municipio

de Belas, Bairro do Talatona, no Condominio Flores do -

Talatona, Casa n.° C06.

wis

- nistrador.
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2. A Sociedade pode mudar a sua sede social para outro

local dentro do territério nacional ou estabelecer ou encerrar

filiais, sucursais, agéncias ou qualqueroutra formade repre-

sentacao, em Angola ou no estrangeiro, mediante deliberagao

do Conselho de Administragao ou Administrador-Unico da

Sociedade.

ARTIGO 3°

(Objecto)

i. A Sociedade tem por objecto social a instalagdo de

.redes eléctricas e de redes de seguranga, a instalacao de

redes de ar ventilado e climatizado, a construcdode ins-

talacdes hidraulicas (redes de extin¢gao de incéndio, agua,

esgotos e pluviais); a instalagao de redes de ar comprimido,

dleos, gazes e gazes medicinais, ainstalagdo de elevadores,

escadas rolantes e plataformas e a instalagao de cozinhas e

lavandarias industriais, a construc&o de redes derega e de

instalagdes de estufas, construcao civil e obras: publicas,

comércio a grosso e/ou a retalho, bem como a compra e

venda‘de todos os equipamentos relacionados com a pros-

secugado do seu objecto, importacao e exportacao e demais

actividades conexaspermitidaspela lei angolana.

2. A Sociedade pode adquirir participagdes, maioritarias

ou minoritarias, emsociedades de responsabilidade limitada

ou ilimitada, angolanas ou estrangeiras, cujo objecto seja

igual ou diferente do referido na presente clausula, a aquisi-

Gao pela sociedade de participagdes em sociedades reguladas

porleis especiais, bem comoa participacao da sociedade em

agrupamentos de empresas e consércios. .

ARTIGO 4° _

(Duragiio) .

A Saciedade durara por tempo indeterminado.

CAPITULON
Capital Social, Acgées e Capitalizacées

ARTIGO 52.
(Capital social)

Ocapital ‘social da Sociedade é de Kz: 2.000.000,00 © .
(dois milhdes de kwanzas) equivalente a USD 20.000,00

(vinte mil dolares dos Estados Unidos da América), integral-

mente realizado em dinheiro, dividido e representado por

4.000 (quatromil) ac¢es, cada uma com o valor nominal de

Kz: 500,00 (quinhentos Kwanzas) equivalente a USD 5,00

(cinco délares dos Estados Unidos da América).

ARTIGO 62
(Representacito do capital social)

1. O capital social é representado porAerie ao pamedr

convertiveis nos termosdalei.

‘2. As acgGes poderaoser representadasportitulos de 1, 10,

50, 100, 500, 1.000, 10.000, respectivos multiplos, ou mais

acgées, substituiveis ou agrupaveis a todo o tempo, a esco-~

lha e'a expensas do seu titular.

3. Os titulos de acgdes serao assinadospor | (um) admi-

®
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ARTIGO 7.°
(Aumentodo capital social)

:O capital social podera ser aumentado, por ‘entradas

em dinheiro, até ao limite maximo de Kz: .100.000.000;00

(cern milhdes de kwanzas), equivalente a USD 1.000.000,00

(um milhdo de ddlares dos Estados Unidos da América),

mediante deliberagao do Conselho de Administracao ou:

Administrador-Unico da Sociedade. ’ :

ARTIGO 8°

(Emissiio de obrigagées)

_ Por deliberagao da Assembleia Geral aprovada por maio-

ria absoluta exigida nos termosda‘lei, a Sociedade podera

emitir, nos mercados internos. e externos, obrigacdes ou’

qualquer outro tipo detitulo de divida legalmente permitido,

em.diferentes ‘séries e classes, incluindo obrigagdes conver-

tiveis em accdes e obrigagoes com direito de subscri¢ao de

" acgdes.

CAPITULOIH _
| OrgaosSociais - =,

SECCAO I
Disposigées Gerais

ARTIGO 9°°

(Orgios sociais) |

A Sociedade tem os Seguintes Orgaos sociais:

a) Assembleia Geral;

6) Conselho de Administragao. ou Administrador

-Unico; e., :.

_-OrgioFiscal

- SECCAO II - f
, Assembleia Geral

"~ ARTIGO 10°
"* (Composicaoe convocatéria) —

L A Assembleia Geral é constituida pelos accionistas .

titulares de accdes'presentes na data marcada para a reuniao..

"2.AAssembleia Geralé dirigida por uma Mesa composta

por um presidente e um secretario, que podemser accionis-

tas ou nao, ¢€tera lugar na sede da Sociedadeou em qualquer

outro lugar indicado no aviso convocatorio da reuniao.. .

. 3. AAssembleia Geral retine-se ordinariamente uma vez

em cada ano, nos primeiros trés. meses depois, de findo o

exercicio anterior.A Assembleia Geral reune-se extraordina-_
’ riamente sempre que necessério, por decisdo do Presidente -

da Mesa ou a pedido do Conselho de Administracao, do
Conselho Fiscal ou de um ou mais accionistas que dete-
nham, pelo menos, 5%(cinco por cento) doCapital social

da sociedade. :

4. A Assembleia Geral’ Ordinaria ou Extraordinaria é

convocada por publicagéo num dos jornais mais lidos na

Repablica de Angola, com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia, indicando.a data, hora, local, ordem de traba-

Ihos e outros elementos consideradosrelevantes.
5. Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior,. a ,

Assembleia Geral podera reunir-se sem necessidade de con-

sal gc
iF *
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vocatoria ou quaisquer outras formalidades prévias, desde
que estejam presentes ou representados todos osaccionistas

€ os mesmos acordem em reunir sem aq uclas formalidadese

sobre os assuntos a discutir. °

' ARTIGO 112
(Funcionamento ¢ quérum)

1. Qualquer accionista com direito de voto podeser

representado na Assembleia Geral por outro. accionista com

direito de voto, por um Administrador da Sociedadeou qual-

- quer. outra’ pessoa especialmente mandatadapara efeito,

mediante carta de representacdo dirigida ao Presidente da

Mesa, deyendo tal comunicac4o ser recebida na sede da

Sociedade até ao ultimio dia Util que antecede a respectiva

reuniao da Assembleia Geral. ,

2. A Assembleia Geral sera considerada devidamente
constituida e poderd deliberar validamente se estiverem pre-

sentes ou representados accionistas detentores de mais de

‘metadedo capital social da Sociedade.

3. Assembleia Geral pode deliberar validamente em

r% segundaconvocatéria independentemente do capital social

presente.ou representado, desde que no aviso convocatdério

inicial seja expressamente fixada uma data para a segunda

‘Sessdo, caso nao se verifique quorum constitutivo na data

de primeira convocagao e entre a primeira data e a‘segunda

medeiem mais de 15 (quinze) dias.

ARTIGO 12.°
_ Deliberagdes)

1. Excepto nos casos em que a lei ou © contrato de

- Sociedade exigirem um.numero mais elevado de votosfavo- °

raveis, as deliberacdes da Assembleia Geral sero valida e

eficazmente tomadas com a maioria absoluta dos votos cor-

respondentes ao capital social da Sociedade (mais do que

- 50% do capital social).
2: Nos casos de Assembleia Geral em segunda convoca-

téria, indicadosno artigo 11.°, n.° 3 dos presentes estatutos,

as deliberacées serio aprovadas medianteo, voto. favoravel

da maioriagos votos presentes na respectiva sessdo.

- ARTIGO 13.°
- (Competéncia) ©

A Assembleia Geral’ tem competéncia para deliberar

" sobre as materias que lhe sejam exclusivamenteatribuidas

por lei ou pelos presentes estatutos.

/. ° SECCAO III:
_Administracgio |

+
- ARTIGO 14°

(Natureza ¢ composic¢ao da administracgdo)

~ 1. Semprejuizo do disposto no n.° 2 infra a Sociedade .

sera representada ¢ administrada por ‘um Administrador-

Unico.
2. Por deliberagao da Assembleia Geral, pode ser

_designado um Conselho de Administragdo, composto

por um nimero{mpar.de 3 (trés) ou 5 (cinco) membros:

(«Administradores»), eleitas na referida Assembleia Geral,.

para mandatosrenovaveis de 4 (quatro) anos. |
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. 3. A deliberagao que nomear os membros do Conselho

de Administracdo podera indicar o Administrador que exer-

cera o cargo de Presidente do Conselho de Administracao.

. 4, Os Administradores podem ser remunerados, con-

" forme seja deliberado pela Assembleia Geral e est&o

dispensados de prestar cau¢do.

ARTIGO15.°
(Poderes do Administrador-Unico ou do Consetho de Administragio)

1.0 Administrador-Unico ou o Conselho deAdministragao

terao todas as competéncias que nao estejam atribuidas em

_ exclusivo a Assembleia Geral pela lei ou por estes estatutos,

nomeadamente: .

a) Dirigir e representar a Sociedade perante as auto-

ridades competentes e zelar pelo estrito cumpri-

mento por parte da Sociedade das disposigdes

legais vigentes na Republica de Angola;

6) Dar cumprimento as deliberacdes da Assembleia Geral;

c) Elaborara estratégia geral da actividade e plano de

acgao da Sociedade e submeté-los 4 aprovagao

da Assembleia Geral, se versar sobre matérias

_ Sujeitas a deliberagao da Assembleia Geral;

d) Assegurar a gestao corrente da Sociedade;

e) Elaborar os relatorios e contas anuais do exercicio .

e submeté-los 4 apreciagdo do Conselho Fiscal e
a aprovacao da Assembleia Geral;

J) Vincular a Sociedade, em juizoe fora dele, activa e

. passivamente;
g) Aprovar regulamentos internos, em mateéria disci-

plinar e organizativa, ou quaisquer outros regu-

lamentos, normas ou directrizes que se mostrem

necessarias ou titeis para a actividade da Socie-

dade; ms
h) Alienagao, oneracao e disposigdo de bens iméveis;

i) Constituicdo de sociedade comerciais e bem assim

“* a aquisi¢ao e/ou subscrigdo de participagdes em —

- sociedades comerciaisexistentes ou a constituir,

cujo objecto seja idéntico ou distinto, total ou

_ parcialmente, ao da Sociedade, de responsabili-

dade limitada;

Jj) Prestar o consentimento da Sociedade, relativa-

mente a transmissdes de accdes a favor de ter-
ceiros e oneracao;

k) Contrair empréstimos, pactuar com devedores e-.
credores,desistir, transigir e confessar em quais-

quer pleitos e comprometer-se em arbitragens,

apds autorizacao expressa da Assembleia Geral;
\ 2 Celebrar, rescindir, denunciar, resolver e alterar

quaisquercontratose praticar os actosrelativos

.a aquisigéo de equipamentos, a realizagdo de |
- obras € a prestacdo de servicosa terceiros;

m) Assinar, aceitar, sacar, endossar e receberletras,

" cheques e livrancasou qualquer outro titulo de
crédito, desde que decorra da execugao doorga-
mento e do plano de investimento aprovado pela

Assembleia Geral;

n) Abrir e operar contas barcdras da Sociedade; e “decididos pelo Presidente do Conselho de Administragao,

6081

o) Praticar quaisquer actos e/ou categorias de actos

que nao sejam da exclusiva e absoluta compe-

. téncia da Assembleia Geral da Sociedade.

2.Nocaso de ser designado um Conselho deAdministracao

nos termos doartigo 14.° n.° 2 o Conselho de Administra¢ao

pode delegar a gest&o corrente da Sociedade num ou mais

Administradores-Delegados ou numa comissdo executiva,

devendoneste caso definir a sua composigao, compet&ncias

e modo de funcionamento.

3.0 Administrador-Unico e/ou Conselho de Adminis-

trac¢ao pode ainda criar determinados cargos e/ou comissées

de gestdo e estratégia a quem serao conferidos atribuicgdes

e competéncias. Os cargos e comissdes de gest&o e orga-

nizacao referidas neste paragrafo podem ser exercidos: por

terceiros ou por administradores, sendo que em caso de

terceiros, os respectivos poderes serao conferidos por procu-

racdo outorgada nos termos dos presentes estatutos.

ARTIGO 162
-(Competéncias do Presidente do Consclho de Administra¢ao)-

Para além dos poderes que lhe séo concedidos ao abrigo da

lei e dos estatutos, no caso de se adoptar a estrutura prevista no

artigo 14.°, n.° 2, o Presidentedo Conselho de Administragao

tem as seguintes responsabilidades e poderes:

a) Convocaras reunides do Conselho de Administra-

gdo e definir a ordem de trabalhos; -
5b) Presidir as reuniSes, conduzir os trabalhos e asse-

gurar a discussaoordeira e a votagao dos pontos’

da ordem de trabalhos;

c) Assegurar que toda a informacdo estatutariamente

requerida seja prontamente fornecida a tages os

Administradores;

d) Em geral, coordenar as actividades. do Conseiho

de Administra¢ao e assegurar 0 respectivo fun-

cionamento;e ,

e) Assegurar que sejam lavradas actas.- das reunides

do Conselho de Administragao e que as mesmas.

sejam transcritas no respectivo livro, assinando-as.

ARTIGO 17° :
(Reunides ¢ quorum do Consclho de Administracao)

1. No caso de se adoptara estrutura prevista no artigo 14.°,

n.° 2, o Conselho de Administracao reunira ordinariamente

trés vezes por ano e extraordinariamente sempre que o for

solicitado por qualquer dos Administradores ou Conselho

Fiscal. _
- 2. O Presidente do Conselho de Administragao devera

convocar as reunides porescrito, através de carta registada

com aviso de recep¢ao assinado pelo administrador des-

tinatdrio, indicando a data, a hora e o local e a ordem de

trabalhos. A convocatoria devera ser enviada com umaante-
cedéncia minima de 15 (quinze) dias, sendo permitido um
prazo mais curto no caso de reunides urgentes:

3. A ‘ordem de trabalhos incluira, além dos assuntos
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quaisquer outros cuja incluso tenha sido solicitada por —

’ Conselho Fiscal, omesmo deveser constituido por trés mem-algum Administrador anteriormente a notificagao da ordem

de trabalhos: ~
4. O Conselhode Administracado poderé-reunir a qual-

quer momento, sem convocatéria por escrito, desde que

todos os Administradores estejam presentes ou represen-

tados e_acordem unanimemente na realizacZo da reuniao e

na respectiva ordem de trabalhos. Quaisquer assuntos nado

‘incluidos na ordem detrabalhosdistribuida podem seracres-

centados, desdequetodos os Administradores presentes ou

. Tepresentadosprestem o seu consentimento.

5. O Conselho de Administrag4o pode deliberar vali-

damente quando a maioria dos Administradores estejam

presentes ou representados. As deliberagdes do Conselho

deAdministragao serao aprovadas por maioria absoluta dos

 -votos dos Administradores presentes ou representados.

6. Qualquer Administrador que esteja impedido de com-

‘parecer a uma reunido do Conselho de Administraga4o pode

' delegar os seus poderes noutro Administrador, ou qual--

quer. oufra pessoa estranha 4 Sociedade, mediante carta

de representac&o dirigida ao Presidente do Conselho de

Administracgao. ~ .

7. Podem comparecer as ‘reunides pessoas qualificadas

* que o Presidente do Conselho de Administracao decida con-

vidar, ou cuja presencaseja solicitada por um Administrador,

mastais pessoas apenas podem participar nos trabalhos na -

medida em que sejam convidadas a fazé-lo esem direito de’

voto. : .

_ 8. Sera lavrada acta de cada reunido,incluindo a ordem de

trabalhos e uma descri¢ao sumaria das discussdes,as delibe-

ragdes adoptadas, osresultados da votaco e outros factores

relevantes que meregam ser registrado. A acta devera ser ela- »

borado nos (10) dias seguintes ao da reunido e devera ser a

provadae assinada na reunidosubsequente, sem prejuizo da

implementag&o imediatas das deliberacdes tomadas.

9. O Conselho de Administragao poder ainda tomar-

deliberacdes undnimes por ‘escrito, assinadas por todos os

Administradores.

ARTIGO18.° °
(Formade obrigar)

A Sociedade obriga-se perante terceiros pelas assinatu-

ras de:

-al (um) Administrador;

5) 2 (dois) procuradores, no 4mbito dos“poderes con-

feridos. ‘

SECCAO IV"
Orgio Fiscal

ARTIGO 19.°
(Composigio)

1.0Orgao de Fiscalizacio pode consistir num Fiscal-

-Unico ou num Conselho Fiscal conforme o que. for.

deliberado em Assembleia Geral, nos termos e dentro dos

limites fixados pela lei angolana.

*

af
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2. No caso do. Orgao de Fiscalizagao consistir num

bros efectivos e dois suplentes. Pelo menos, um membro

~ suplente e um memibro efectivo devemser peritos contabi-

* listas ou uma Sociedadede contabilistas, caso em que, um

sécio de tal Sociedade deve ser nomeado para exercer as

suas fungdes. Os membros do Conselho Fiscal néo podem

ser membros do Conselho de Administragao. Os membros

do Conselho Fiscal devem ser nomeados pela Assembleia

Geral de Accionistas. .

3. No caso do Orgao de Fiscalizagado consistir num
Fiscal-Unico, deve ser também eleito um suplente, e o

Fiscal-Unico e o suplente devem ser peritos contabilistas

registados, .
4. Os membros do Orgao de Fiscalizac&o devem serelei-

tos por periodos de quatro anos, podendoserreeleitos,e os

seus mandatos terminam logo que sejam eleitos novos mem-

bros do Orgiao de Fiscalizacao. sg r
5. Qualquer vaga no Orgao de Fiscalizag&o deve ser

-suprimida temporariamente por um membro suplente. Os

membros assim indicados devem manter-se em fungéesaté

_ a proxima reuniao da Assembleia Geral de Accionistas que

‘suprira tal falta de formadefinitiva. :

ARTIGO 20.°.
(Reunides ¢ competéncia do Orgiio Fiscal)

tL O Orgao de Fiscalizagaio é responsavel, nos termos da

lei angolana, pela inspeccdio da actividade, operacGes e con-

tas da Sociedade e demais matérias definidas nalei.. —-.

_ 2. No caso do Orgio de Fiscalizac&o consistir num

Conselho Fiscal, deve reunir pelo menos uma vez em cada

trimestre e.as suas deliberd¢des sao tomadas por maioria

simples dos votos.

3. O Orgio de Fiscalizacao responde perante a-

Assembleia Geral de Accionistas relativamente a quaisquer —

assuntos relacionados com sua responsabilidade e da opi-

nido sobre todos os assuntos quelhe forem colocadospela

_Assembleia Geral de Accionistas.

4.0 Orgio de Fiscalizagao deve informar a Assembleia

_ Geral de Accionistas, pelo menos umavezpor ano, sobre as

suas actividades.' .

5. O Fiscal-Unico ou os membros do Conselho Fiscal,

consoante o caso, podem assistir as reunides da Assembleia

Geral de Accionistas e participar nos debates, sem direito a

voto. A pedido do Conselho de Administrago, os membros

do Conselho de Fiscalizagao ou o Fiscal-Unico, consoante
0 caso, ‘podem participar nas reunides do Conselho de.

eidymrinistrsgEG. *o

CAPITULOIV |
Exercicio Sociale Lucros © -° ~ a.

ARTIGO21°
(Exercicio anual),

O ano social da Sociedade coincide com o anocivil.  
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ARTIGO 22°
(Distribuigao de dividendos)

1. A Sociedade distribuira dividendos, pelo menos uma

vez porano, até Abril, apos a elaboracdo das demonstracdes

financeiras anuais, nos termos em que venham aser delibe-

rados pela Assembleia Geral.

2. O Conselho de Administragio podera propor.a.

Assembleia Geral 0 pagamento de dividendos antecipados,

nos termos e nos limites definidosnalei.

CAPITULO V |
Dissolucao e Liquidacao

ARTIGO 23.°

(Dissolugdo ¢ liquidagiio da Sociedade)

1. A Sociedade dissolve-se por delibera¢ao dosaccionis-.

tas aprovada por maioria qualificada exigida nos termos da

lei e nos demais casos previstos nalei, servindo de liquidata-

tios os Administradores em exercicio a data em que ocorrer

a dissolugdo, salvo se a Assembleia Geral deliberar de outra

forma. ° '

_ 2. A Assembleia Geral que deliberar a dissolucao da

Sociedade aprovara o procedimento a seguir na liquidagado.

CAPITULO VI
Disposi¢ées Finais

ARTIGO 24°
(Lei aplicavel)

Os presentes estatutos regem-sepelalei angolana.

ARTIGO 25°
(Nomeagcio de Administrador-Unico)

1. E designada, para o quadriénio de 2015/2018, como

Administrador-Unico da Sociedade:

a) Carla Maria Marques Carreira.

(15-45 14-L03)

 

Técnicametal, Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Margo de 2015,

lavrada com inicio a folhas 29, do livro de notas para escritu-

tas diversas n.° 21-A, do Cartério Notarial do Guiché Unico

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

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

Primeiro: — Lucia Filomena Becker’ de Lima Neves,

casada com Felicio Bandeira Neves, sob o régime de

. comunhao de adquiridos, natural da.Ingombota, Provincia’

_ de Luanda, onde reside habitualmente, na Rua Salvador

Allende, n.° 72; ‘

Segundo: — Carlos ManuelTeixeira da Silva, solteiro,

- maior, natural da Gabela, Provincia do Kwanza-Sul,resi-

- dente habitualmente em Luanda,no Distrito Urbanoe Bairro

da Ingombota, Rua Rainha Ginga, Casa n.° 229;

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos _

- termos constantes dos artigos seguintes.
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Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa— Anifil,
em Luanda, 23 de Marco de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
".* TECNICAMETAL, LIMITADA,
Q ARTIGO 1° .

A sociedade adopta'a denominagao de. «Técnicametal,

Limitada», com sede social na Provincia e Municipio de

Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso,

Rua Salvador Allende, n.° 76, r/c, podendotransferi-la livre-

mente para qualqueroutro local do territério nacional, bem

comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de

representa¢do dentro e forado Pais.

‘ ARTIGO 2°. : .

. Asua duragao é por tempo indeterminado, contando-se 0

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

da data da celebragao da presente escritura.

~ ARTIGO 3.2"
_ A sociedade tem como objecto social 0 comércio geral

- a grosso e a retalho, construcao civil, prestagdo de servi-

cos, hotelaria e turismo e similares, industria, agro-pecuaria,

pesca, informatica, telecomunicacdes, publicidade, obras

publicas, exploracaio mineira e florestal, comercializacao

de telefones e seus acessorios, transporte maritimo, camio-

nagem, agente -despachante e transitarios, cabotagem,

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

seus acessorios, reparagéo de veiculos automoveis, con-

cessionaria de material e pecas separadas de transporte,

fabricacdo de blocos e vigotas, comercializacio de combus-

tiveis e lubrificantes, exploragao de bombas de combustiveis

e estagio de servi¢o, comercializagéo de. medicamentos,

material cirtirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos

e farmacéuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plas-—

. tificag%o de documentos, venda de material de escritério e

escolar, decoracées, serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria,

boutique, representacdes, impressdes, salao de cabeleireiro,

: agéncia de viagens, promocao e mediacao imobiliaria, rela-

¢des_ publicas, representagdes comerciais e industriais,

venda de gas de cozinha, desporto e recreacio, video clube,

discoteca, realizagdes de actividades culturais e despor-

- tivas, manutencao de espacos verdes, seguran¢a de, bens ©

patrimoniais, colégio, creche, educagao e cultura, escola

de conduco, ensino, saneamento basico, jardinagem, lim-

peza, desinfestacao,fabricagaio e venda de gelo, cyber café,

electricidade, importacaoe exportacao, podendo ainda dedi-

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

que os sécios acordem e seja permitidoporlei.

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
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(cinquenta mi] kwanzas) cada uma, pertencentes aos sécios

Lucia Filomena Becker de Lima Neves e Carlos Manuel

Teixeira da Silva,respectivamente:

ARTIGO5.°
- A cessdo de quotas a estranhosfica dependente docon-

sentimento dasociedade,a qual é sempre reservado0 direito

‘ de preferéncia, deferido aos sdcios sea pociedade dele nao .

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.2.

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

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

. vamente, incumbem a ambososs6cios, que ficam desdeja -

nomeadosgerentes, bastando a assinatura de qualquer

1 (um) dos sdcios-gerentes para obrigar validamentea socie- ©

dade.

comoletras de favor, fianga, abonagGesou actos semelhan-

tes. | a a ‘

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral sera convocada por simplescartas

registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos30 (trinta) -

dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva forma-

lidades especiais de comunicacdo. Se qualquer dos socios

estiver ausente ‘da sede social, a comunicacao devera ser

feita com temposuficiente para que possa comparecer.

: " ARTIGO 8° ms
Os lucrosliquidos 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 proporcdo, serao suportadas

as perdas se as.houver. .

ARTIGO 9. _

A sociedadenaosedissolvera por morte ou impedimento -

de qualquer dos sécios, continuandoa sua existéncia como -.

' sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ow

interdito, devendo estes nomear um que a.todosrepresente,

‘enquanto a quota se mantiverindivisa.

“ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios e nos ’

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatariose

a liquidacdo e partilha verificar-se-40 como acordarem. Na

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

social licitado em globo com obrigagéo do pagamento do
passivo e adjudicado ao sdcio que rmelhor prego oferecer, em |

aade condigées.. ”

ARTIGO 11°

A sociedade reserva-se0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou |

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questées emergentes do presente contrato,

quer entre os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer

2. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos.

_ @contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais

" Limitada»,

Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota,

‘Bairro Maculusso, Largo Albano Machado,n.° 35, podendo

zz *,

_ DIARIO DA REPUBLICA

entre eles e a propria sociedade, fica estipulado o Foroda

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer

outro. :

“ARTIGO13®
Os anossociais serao os civis e os balancos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrara 31 de

Margoimediato.

ARTIGO 14° °°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

sigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que éa Lei das”

Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel.
(15-45 15+L03)

 

Montizata, Limitada

’ Certifico que, por escritura de 20 de Marco de 2015,

lavrada cominicio a folhas 39, do livro de notas para escri-

_ turas diversas n.° 21-B, do Cartério Notarial do Guiché

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

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

DomingosCatenda, Primeiro Ajudante do Notario norefe-

rido Cartério, foi constitufda entre: ,
Primeiro: — Anderson José Octavio Monteiro, casado

com Joana Suéli da Silva Izata Monteiro, sob o regime de

- comunhao de adquiridos, natural da Maianga, Provincia de

Luanda, residente habitualmente em Luanda, no Distrito

. Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, Rua Albano

Machado,s/n.°;

Segundo: — Joana Suéli da Silva Izata Monteiro, casada

com Anderson José Octavio Monteiro, sob © regime de

comunhao de adquiridos, natural da Ingombota, Provincia

de Luanda, residente habitualmente em Luanda, no Distrito .

Urbano da Ingombota, Bairro Patrice Lumumba, ,Rua da

Missao,n.° 145, 4.° andar, Apartamento C; .

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade ‘limitada, que se regera nos termos constantes dos,

artigos seguintes. |

Esté conforme.

- Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa—Anil,

em Luanda, 24 de Marco de2015. — O ajudante, ilegivel. ..

‘

_ ESTATUTOS DA SOCIEDADE
-MONTIZATA, LIMITADA .

_ ABTIGO 12

A sociedade adopta a denominacdo. de «Montizata,

com sede social na Provincia de Luanda,

transferi-la livremente para qualquer outro local do territé-

rio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representac4o dentro e fora do Pais,

 
wie: “a

s
e



-_

“{ILSERIE — N.° 76 — DE 22 DE ABRILDE 2015

4.

oy . 6085
 

ARTIGO 2° _
Asua duracdo é por tempo indeterminado, contando-se o

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

da data da celebracdo da presente escritura.

ARTIGO 3°

A sociedade tem como objecto social a prestacdo de

servicos, comércio geral a grosso e a retalho, hotelaria e

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

matica, telecomunica¢g6es, publicidade, construgdo civil e

obras publicas, exploragdo mineira e florestal, comerciali-

zacao de telefones e seus acessorios, transporte maritimo,

camionagem, agente despachantee transitarios, cabotagem,

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

seus acessdrios, reparag¢ao de veiculos automéveis, con-

cessionaria de material e pecas separadas de transporte,

fabricagdo de blocos e vigotas, comercializacao de combus-

tiveis e lubrificantes, exploragao de bombas de combustiyeis

- e estacdo de servico, comercializacao de medicamentos,

material cirurgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos

e farmacéuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plas-

tificagaio de documentos, venda de material de escritério e

escolar, decorac¢ées,serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria,

boutique, representagdes, impressdes,saldo de cabeleireiro,

agéncia de viagens, promocado e mediacao imobiliaria, rela-

gdes publicas, representacdes comerciais e industriais,

venda de gas de cozinha, desporto e recreagao, video clube,

discoteca, realizacdes de actividades culturais e despor-

tivas, manutenc&o de espacos verdes, seguranca.de bens

patrimoniais, colégio, creche, educacéo e cultura, escola

de conducao, ensino, saneamentobasico, jardinagem,lim-

peza, desinfestacao, fabricagdo e venda de gelo, cybercafé,

electricidade, importagao e exportac¢do, podendo ainda dedi-

. Car-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria em

que os sdcios acordeme seja permitido porlei.

ARTIGO4.”
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

por 2 (duas) quotas, sendo | (uma) quota no valor nomi-

nal de Kz: 60.000,00 (Sessenta mil kwanzas), pertencente-

ao socio Anderson José Octavio Monteiro e outra quota no

valor nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas),

pertencente a sécia Joana Suéli da Silva Izata Monteiro,res-

pectivamente.

ARTIGO 5°

.A cessio de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado0 direito

de preferéncia, deferidoads SOCios se a sociedade dele nao

- quiser fazer uuso.

ARTIGO 6.9.”

1A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

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

sivamente, incumbem ao sécio Anderson José Octavio

Monteiro, que fica desde j4 nomeadogerente, bastando a sua

assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

ae si pe

oN . . . eo,

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

. € contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor,fianga, abonagdes ou actos semelhan-

tes. © ; ‘

ARTIGO 7°

A Assembleia Geral sera convocada por simplescartas

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 sécios

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-

‘Gao 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 sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto aquota se mantiverindivisa.

2 -  ARTIGO102

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos os sécios ser&o liquidatarios e

a liquidagao e partilha verificar-se-0 como acordarem. Na

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

social licitado em globo com obriga¢g&o do pagamento do

passivo e adj udicadoaosocio que melhor pre¢o oferecer, em

igualdade de condigdes.

ARTIGO11°

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 questdes emergentes do presente contrato,

quer entre os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a prépria sociedade, fica estipulado o Faro da

Comarca de Luanda, com ‘expressa renuncia a qualquer

outro, .

4g - * ARTIGO.132
Os anos sociais serdo os civis e os balancbs sero dados ©

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

Marco imediato.

ARTIGO 142.

No.omisso regularao as deliberacdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

7 (15-4517-L03)
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 registada na Conservatoria doRegisto Comercial de Luanda,

_escritura 0 outorgante usando os poderes que tem,altera Os

6086.

* Sociedade Dell-SGPS, S. A.

" Alteracdo parcial do pacto. social na «Sociedade Dell- :

-SGPS,S. A».

No dia.16 de Marco de 2015, nesta Cidade de Luanda e

no 2.° Cartério Notarial desta Comarca, a cargo de Visitagdo

de Fatima Simdes Xavier Belo Andrade,Pés-Graduada em

.Registos e Notariado, perante mim, Ana Hirondina de Sousa

Micolo, Notaria de 3.* Classe e Notdrig em Exercicio do

referido Cartorio, compareceu como outorgante:

Rui Patricio Rodrigues Vieira, solteiro, maior, natural do-

Dande, Provincia do Bengo,residente habitualmente em Luanda, _ .

no Bairro Ngola Kiluanje, Casa n.° 39, Zona 16, Sambizanga, °
titular do Bilhete de Identidade n.° 000073077B0018, emitido

em Luanda, aos 14 de Junho de 20133, que outorga neste acto na

‘ qualidade de mandatario da sociedade denominada «Dell-SGPS,

S. A», com sede social em Luanda, na Rua Américo Juliode’

Carvalho, n.° 93/95, Bairro Azul, titular do NIF 5401174551,

sob 0 n.° 438-09.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelo documento

acima referido, bem como certifico a qualidade ‘em que

intervém e a suficiéncia de poderes para 0 acto pela certidao

comercial quearquivo. ‘

’E,porele outorgantefoi'dito:

Que, a sociedade que’nesteacto representa, constituida

| porescritura de 12 de Junho de 2009, exarada a folhas-100,

do livro.de notas para escrituras diversas n.° 935-E, no

‘1.° Cartério Notarial desta Comarca, com 6 capital social

de Kz: 1.600.000,00 (um milhao eseiscentos mil kwanzas),

realizado em dinheiro e demais valores do activo social,

dividido e representado por 4.000 (quatro mil) acgdes no

- valor nominal de Kz: 400,00 (quatrocentos kwanzas). cada

uma. mY

Que, por deliberacaotomada em Assembleia Geral, de 3

de Marco de 2015, ficou acordado pelos sécios 4 alteragao

de alguns artigos do pacto social, pelo que pela presente

 

artigos 22.° n.° I e 28.° n.° 1, que passam a-ter a seguinte

" nova redaccdo:

~ ARTIGO 22°
(Composicio)

1. A administracao e representacdo da Sociedade,
compete a um Administrador-Unico ou a um Conselho
de Administracéo, composto por 3 a 5 membros

accioristas ou nao, eleitos em Assembleia Geral,

remunerados ou n&o, conforme for deliberado em

Assembleia Geral, com dispensa de caugao..
 

ARTIGO 28°
(Forma de obrigar)

I Os documentos que obrigam a sociedade

devérao conter as assinaturas:

a) Do administrador-Gnico;

, Oliveira.

4

DIARIO DA REPUBLICA

b) De dois administradores oudo Presidente
do Conselho de Adiministragao, no caso de.

~ esta ser exercida por um érgio colegial;

c) De um administrador-delegado, no Ambito
dos poderes que lhe forem delegadospelo

Conselho de Administracao;

d) De um ou mais procuradores nos termos do

respectivo mandato. .

Queas demaisclausulas nao alteradas poresta escritura,

continuam firmes e validas.

' Assim o disse e outorgou.

Arquivo os seguintes documentos:

a) Acta n.° 3 de Marco de 2015 mencionada no teor

da escritura;

2b) Certidao comercial da, sociedade; .

Ao outorgante,em voz alta e na presenga do mesmo,.fiza

leitura desta escritura, a explicagdo do seu contetido, adver-

tindo-o deque devera proceder ao registo obrigatorio deste

- acto, no prazo de 90 dias.

_E certidao que fiz extrair, vai conformeo original aque

me reporto.
"2° Cartério Notarial da Comarca de Luanda, aos 18 de |

Marco dé 2015.=A 2. Ajudante de Notario, Neuza Felu de

(15-4590-L01)
 

- Grupo Construvision, Limitada

Alteragaio da sede e da denominagao social da sociedade.

«Limpol; Limitada».

Certifico que, por escritura de 18 de Marco de 2015,

lavrada com inicio a folhas 7, do livro de motas para escri- _

turas diversasn.° 255-A,do Cartério Notarial do Guiché ©

Unico da Empresa, a cargo do Notério,“Lucio Alberto Pires

da Costa, Licenciado em Direito, compareceu como outor-

‘gante: Jerimoth Mayamona Marques Duarte, casado com:

‘Lorena Martins. Botelho de Vasconcelos Duarte, sob o

regime de comunhdo de adquiridos, natural de Luanda, onde:

_ Teside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga,Bairro

Maianga, Casa n.° 14, Zona 5, que outorga neste acto porsi

individualmente e em representacao do sécio Renato Miguel

Silva, solteiro, maior, natural de Luanda, onde reside habi-.

tualmente, no Distrito urbano da Maianga, Bairro Maianga, ~

Rua Sizenando Marques, n.° 34; © _

_ Verifiquei a identidade do outorgante pelo-mencionado
documento, bem comocertifico a qualidade e a suficiéncia

' dos seuspoderes para a pratica ‘do acto, conforme 0 docu- =

mento que no fim menciono e arquivo.

E porele foi dito: :

Que, ele e 0 seu representado so os tinicos eactuais

‘sécios da sociedade comercial por quotas denominada

«Limpol, Limitada», com sede em Luanda, no Municipio

‘da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua da Missao, n.° 123,

3.° andar, constituida por escritura datada de 13 de Setembro

‘de 2011, lavrada com inicio a folhas 59 verso a folhas 60  
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do livro de notas para escrituras diversas n°61-A, matri-

culada ‘na Conservatdéria do Registo Comercial de Luanda,

2.2 Secco Guiché Unico sob o n.° 2098-1 |, com o capital

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

realizado em dinheiro, dividido e representado por duas

quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00, (cinquenta

mil kwanzas), cada uma, pertencentes aos sdcios Jerimoth

Mayamona Marques Duarte e Renato Miguel Silva, respec-

tivamente,

Que,pela presente escritura, o outorgante conformedeli-

bera¢&o de sdcios, datada de 19 de Fevereiro de 2015, tal

como consta da acta que no fim mencionoe arquivo, decide

alterar a denominag&o social da sociedade de «Limpol,

Limitada», para «Grupo Construvision, Limitada», e a sede

social do Municipio da Ingombota, Bairro Ingombota, Rua

‘da Missao, n.° 123, 3.° andar, para o Municipio de Belas,

Bairro Benfica, Via expressa Shopping Benfica, Sala n.° 9-2;

Deste modo altera-se a redacgao do artigo 1.° do pacto

social que passa a ser a seguinte.

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a forma de sociedade por quo-

tas € a denominacao social «Grupo Construvision,

Limitada», com sede social em Luanda, no Municipio

de Belas, Bairro Benfica, Via Expressa; Shopping -

Benfica, Sala n.° 9-2, podendo transferi-la livre-

mente para qualquer outro local do territério

_ nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agén-

cias ou outras formas de representagao dentro e fora

do Pais. ,

Declara ainda que continua firmes e validas as demais

disposi¢des do pacto social nao alteradas pela presenteescri-

~ tura.

Assim o disseram e outorgaram.

~ Estd conforme.
Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

, Luanda, 20 de Marco de 2015. — O ajudante,ilegivel.

Auzzur (SU), Limitada

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

.  lavrada’cominicio a folhas 77, do livro de notas para escri-

_ turas diversas n.° 393, do Cartério Notarial do'Guiché Unico

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

Costa, Licenciado em Direito:foi realizada a alteragao ao

pacto social pelas sdcias Carla Isabel LouroCorreia, sol-

teira, maior, natural:da Maianga, Provincia de Luanda, onde

reside habitualmente, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro

Alvalade, Avenida Comandante Gika, Prédio n.° 297, 4.° andar,

_ Apartamento 61, e Irina Rafaela Pinheiro Goncalves Preza,

solteira, maior, natural de Lisboa, Portugal, de nacionalidade

angolana, residente habitualmente em Luanda, no Distrito.

’ Urbano da Samba, Bairro Benfica, Condominio Hipicus,

Casa n.° 123.
t?

* (15-4608-L02)

-do Patriota, Lote n.° 142, Podendotransferi-la livremente

E por elas foi dito:

“Que, sao, actualmente, as nicas sdcias da Sociedade ;

comercial por quotas denominada «Café Mio, Limitada»,

NIF 5417297488, com sedé em Luanda, no Municipio de

Belas, Bairro’ Benfica, Lote n.° 142, constituida por escri-

tura publica datada de 27 de Agosto de 2014, lavrada com

inicio a folha n.° 31, do Livro de Notas para Escrituras

Diversas n.° 220-A, deste Cartorio Notarial, matriculada na -

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.3 Seccdo

Guiché Unico da Empresa, sob 0 n.° 3142-14, com 0 capital

social de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente .

_ realizado em dinheiro,dividido e representado por duas quo-

tas, sendo umano valor nominal de Kz: 90.000,00 (noventa

mil kwanzas), pertencente a socia Carla Isabel Louro Correia

e outra no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwan-

Zas), pertencente_4 socia Irina Rafaela Pinheiro Goncalves

Preza.

Pela segundaoutorgantefoi dito:
Que, cede a totalidade da sua quota 4 sécia e primeira

outorgante Carla Isabel Louro Correia, pelo seu respectivo —

valor nominal acimareferido, valor ja recebido e que, por

isso, Ihe da a respectiva quitagéo, apartando-se assim da

sociedade, nada mais tendo dela a reclamar. —

Pela primeira outorgante foi dito: °

. Que aceita a referida cessdo nos precisos termos exa-

rados e unifica a quota oraaceite com a que ja detinha na

sociedade, passando a deter uma unica quota no valor nomi-

nal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas).

_A outorgante declarou também:

Que, por forga da .cessio e aceitagao de quota ora

operada, transforma a actual sociedade em sociedade uni-

pessoal por quotas, passando a denominar-se «Auzzur (SU),

Limitada», nos termos do documento que no final se men-
ciona e arquiva.

- Que, 0 seu capital social é de Kz: 100.000,00 (cem
mil kwanzas), integralmente subscrito e realizado em

dinheiro, representado por uma Unica quota de valor

nominal de Kz: 100.000,00 (Cem Mil Kwanzas), perten-

cente a sécia-tinica Carla Isabel Louro Correia.

Que a sociedade vai passar a reget-se pelo documento

em anexo.

‘ Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da: Empresa, em

Luanda, aos 24 de Mar¢go.de 2015. — O ajudante, ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
AUZZUR(SU), LIMITADA

ARTIGO 1°
3 (Denominagio’e sede) 1

A sociedade adopta a denominagao social de «Auzzur

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

Municipio de Belas, Bairro do Benfica, Rua Principal do Lar  
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para qualquer outro local do territério nacional,‘bem como

abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formasde repre-

_ sentacdo dentro e fora do Pais.

“e 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. ,

"  ARTIGO3"
(Objecto)

_ A sociedade tem como objecto social a prestagao de

servicos, consultoria, auditoria, contabilidade, gest&o de

empreendimentos; hotelaria e turismo, restauragdo, organi-

za¢ao e promogao de eventos, catering, saneamento basico

e limpeza, comércio geral a grosso e a retalho, construcao

‘civil e obras publicas, fiscalizacdo de obras, promocao .

mediagao imobiliaria, informatica, telecomunicacées, agro-

-pecudria; pesca, industria, agéncia de viagens, transportes

aéreo, maritimo e terrestres, transporte de passageiros ou de

. mercadorias, camionagem,transitarios, despachante,rent-a-

_-car, oficina auto, venda de materialde escritério e escolar,

salao de cabeleireiro, modas e confeccées,, botequim,servi-

gos médico, farmacia, material e equipamentos hospitalar, ,

perfumaria, ourivesaria, relojoaria, pastelaria, panificacao,

am geladaria, exploragao de parques de diversdes, realizacdo

‘de eventos culturais, recreativose desportivos, exploracdo

' mineira e florestal, exploracao de bombas de combusti-

" veis, estacdo de servigo, comercializacdo de petréleo e seus

derivados, representagdes comerciais e industriais, ensino

geral, importacao e exportacdo, podendo ainda dedicar-se

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

' sécia-tinica decida e seja.permitido porlei.

-arTiGO4®
(Capital) .

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

- Zas), integralmente realizado emdinheiro, representado por

uma (1) quota novalor nominal de Kz: 100.000,00 (cem

mil kwanzas), pertencente a sdécia-tnica Carla Isabel Louro

Correia. ; é

ARTIGO 5°
(Cessio de quotas) ~

A cessdo da quota implica a saida da séciacedenteou a

transformagdo da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6. oy.
. (Geréncia) : /

A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbem a sécia-iinica, bastandoa sua assinatura

para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado 4 gerente obrigar a sociedade em actos e

contratos éstranhos aos negécios sociais dasociedade,tais
como {letras de favor, fianca, abonacdes ou actos semethan-
tes.

DIARIO DA REPUBLICA

2. A sécia-unica podera nomear pessoa estranha a socie-

dade para assumir as fungdes de geréncia.

ARTIGO 7.°

(Decisées)

. As decisdes da sécia-tinica denatureza igual as delibera-

des da Assembleia Geral deveraioser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em Jivro de actas.

ARTIGO 8°
(Dissolugao)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-

mento da sécia-tinica, continuando a sua existéncia com a

sobreviva e herdeiros ou representantes da sécia falecida ou

interdita, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 9°
(Liquidagado) .

~ A liquidacao da sociedade far-se-4 nos termosda Lei das

Sociedades Comerciais. :

_ ARTIGO 102 |
(Balangos) ;

Os anossociais serdo os civis e os balancos serao dados

ém 31 de Dezembro de cada ano; devendo encerrar a 31 de

Margo imediato. ,

= a  ARTIGO 11°
ot « . (Omisso)

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as disposi-

des da Lei n.° 19/12, de II de Junho, e ainda as disposigdes da

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

(15-4609-L02) .

 

Inoprotocolo, Limitada

Certifico que, porescritura de 20 Margo de 2015,lavrada-

com jnicio a folhas'70, do livro de notas para escrituras

diversas n.° 255-‘A, do Cartério Notarial doGuiché Unico da

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

. Licenciado em Direito, foi constituida entre:

.Primeiro: — Orlando Manuel Lopes,solteiro, maior,

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

“tualmente, no Distrito Urbano do KilambaKiaxi, Bairro

Neves. Bendinha, Rua da Mavinga, Casa n.° 28;

Segundo: i— Inocéncio Francisco Henriques, solteiro,-

maior, natural de Mbanza Congo, Provincia doZaire, resi-.

dente habitualmente em .Luanda, no Distrito Urbano do -

Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua da Mavinga,

casa s/n.°;

Uma sociedade comercial por quotas que se regera ngs

termos constantes dos artigos seguintes. ;3 “i

Esta conforme. . ve
Cartério Notarial do. Guiché Unico. da Empresa, em

Luanda, 24 de Margo de 2015. — Oajudante, ilegivel.  
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. ESTATUTOS DA SOCIEDADE
INOPROTOCOLO,LIMITADA

" . ARTIGO 1° :

‘Asociedade adopta adenominacio social de «Inoprotocolo,

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

da Mavinga, Casa n.° 28, Bairro Neves Bendinha, Distrito

Urbano do Kilamba Kiaxi, Municipio de Luanda, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do territé-

‘tio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representac¢do dentro e fora do Pais. -

 ARTIGO 22
Asua duragao é por tempo indeterminado, contando-se o

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

da data da celebracao da escritura.

ARTIGO3.°

A sociedade tem como objecto social a prestagao de ser-

vigos, consultoria, formacao profissional, comércio geral a

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

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

informatica, telecomunicagées, publicidade, construcaocivil

e obras publicas, consultoria, exploracdo mineira e florestal,

comercializacao de telefones e seus acessorios, transporte

maritimo, camionagem, agente despachantee transitarios,

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

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

". sem condutor, venda e reparacdo de veiculos automoveis,

concessionaria dematerial e pecas separadas de transporte,
fabricagdo de blocos e vigotas, medicamentos, material

cirurgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farma-

céuticos, clinica, pérfumaria, plastificagdo de documentos,

venda de material de escritério e escolar, decoragées, seri-

grafia, impresses, saléo de cabeleireiro, boutique, agéncia

de viagens, promocao e mediagao imobilidria, perfumaria,

relagdes publicas, pastelaria, padaria, geladaria, panifica-

ao, representa¢des comerciais e industriais, venda de gas

de cozinha, desporto e recreagao, video clube,. discoteca,

‘meios industriais, realizagdes de actividades culturais e

desportivas, manutenc&o de espacos verdes, seguranga de

bens patrimoniais, educacdo e cultura, ensino, importaco e

exportacdo, saneamento basico, fabricagao e venda degelo,

cyber café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qual-

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

acordem e© seja permitido porlei.

ARTIGO 4°

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

Orlando Manuel Lopese Inocéncio Francisco Henriques, res-

pectivamente.

ARTIGO 5.7"
A cessio de quotas a estranhosfica dependente do con-

- sentimento da sociedade, a qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ree ae
‘anata.5 
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ARTIGO 6°

_ L.Ageréncia e administragao da sociedade, em todos 0s

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

sivamente, incumbem aos sécios Orlando Manuel Lopes e ,

Inocéncio Francisco Henriques, que ficam desde ja nomea-

dos gerentes, com dispensa de caugao, bastando | (uma) das

assinaturas de um dosgerentes, para obrigar validamente a

sociedade.

2. Os gerentes poderao 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 vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negocios sociais da socie-

dade, tais como letras de favor, fianga, abonagdes 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 quando a lei nao pres-

creva formalidades especiais de comunicacao. Se qualquer

dos sécios estiver ausente da sede social, a comunicacao

devera ser feita com tempo suficiente para que possa com-

parecer.

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

centagem para fundos-ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serio divididos pelos sécios na propor- .

_ G40 das suas quotas, e em igual proporcdo serao suportadas

as perdas se as houver.-

‘ " "  ARTIGO 92
A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 10° ;

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casoslegais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

liquidagdo e partilha verificar-se-4 como acordarem. Na falta

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

licitado em globo com obrigag&o do pagamento do passivo

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

dade de condigées.
*-

ARTIGO 112
A sociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer socio, quando sobreela.recaia arresto, penton ou

providéncia cautelar.

_  ARTIGO 12° .

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,-

quer entre os socios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles ¢ a prépria sociedade,fica estipulada o Foro da

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer

outro. |
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~ _ ARTIGO13°
Os anos sociais serdo os civis e os balangos serio dados

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

i Margo imediato.

ARTIGO 14°

No omisso regulardo 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.

. (15-4610-L02)

 

a . Teixeira & Viera, Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Marco de 2015,

lavrada com inicio a folhas 66, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 255-A, do Cartério Notarial do Guiché

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

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

Carlos Alberto Ribeiro Vieira, solteiro, maior,. natural

‘da Ingombota,Provincia de Luanda, residente em Luanda, .

no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, Rua

. Frederico Welvicha, Casa n.° 42, que outorga-neste acto por

si individualmente € em nome e€em representacdo de seu

filho menor, Rafael Alexandre Coelho Vieira, de 4 anos de

idade, natural de Pragal, Portugal, mas de nacionalidade

angolanae consigo convivente;

Umasociedade comercial! por quotas, quesse regerd nos

termos constantes dosartigos seguintes.

. Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 23 de Margo de 2015. — O ajudante, ilegivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE._-
TEIXEIRA & VIERA, LIMITADA

ARTIGO [.°

_ Asociedadeadopta a denominagaode «Teixeira & Viera, .

Limitadan, com sede social na Provincia de Luanda, Rua. »

Welvicha, Casa n.° 427, Bairro Maculusso, Municipio de
LuandaDistrito Urbano da Ingombota, podendotransferi-la

bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras formas

de representagaodentro e fora doPais:

* ARTIGO2.°

Asua duragaio é por tempo indeterminado, contando-se 0.

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

da Gala da celebracdo da escritura.

ARTIGO 3°

A sociedade tem como objecto social a fiscalizacao,

projectos, hotelaria e turismo, comércio geral, prestacao

de servigos, inddstria, pescas, agro-pecuaria, informatica,

saneamento basico, compra e venda de iméveis,. modas e

confeccSes, transportes maritimo; aéreo terrestre, de pas-

sageiro e mercadoria, transitdrios, oficina auto, assisténcia

DIARIO DA REPUBLICA-

técnica, bomba de combustivel e seus derivados, farmacia,
centro médico, perfumaria, agéncia de viagem, promocées

‘e mediagdes imobiliaria, relagdes publicas, panificadora e

papelaria, exploracdo de parques de diversGes, realizacao de

- espectaculos culturais, recreativos e desportivos, exploracao

mineirae florestal,estacdo de servicos, representacdo comer-

ciais, serralharia, carpintaria, venda de aluminio, ensino

geral,.seguranga de bens patrimonial, telecomunicacées,

seguran¢a e manutengado de redes eléctricas e telecomuni-

cacdes, importagao e exportacdo, podendo ainda dedicar-se .

a qualquer outro ramo do comércio ou industria em que Os

sdécios acordem:e seja permitidoporlei.

a ARTIGO 4.°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 2 (duas) quotas, sendo uma como valor nominalde.

Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao sécio

Carlos Alberto Ribeiro Vieira e outra quota no valor nominal

de‘Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente ao sdcio

Rafael AlexandreCoelho Vieira, respectivamente.

ARTIGO 5°
"A cessdo de quotas a éstranhosfica dependente do con-_

sentimento da sociedade,a qual €sempre reservado0 direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso. -

ARTIGO6°

A gerénéia e administracdo da sociedade, em todos os.

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

vamente, incumbem ao sécio Carlos Alberto Ribeiro Vieira,

. que fica desde ja nomeada gerente, com dispensa de caucao,

_bastando a sua assinatura para obrigar validamente a socie-

dade. :
1. Fica-vedado ao gerente obrigar a sociedade emi actos

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonagdes ou actos semelhan-

tes. .

- 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 néo prescreva forma-

. lidades especiais de comunicagao. Se qualquer dossdécios

" 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, serao divididos pelos sécios na propor-"

yao das suas quotas, e em igual propor¢ao serdo suportadas
‘as papas.seashouver. + be 3

ee = ARTIGO 9.°

A’sociedadenao se dissolvera por morte ou impedimento
de qualquer dossécios, continuando a sua existéncia como

“sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecidoou:
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interdito, devendo estes nomear umquea todos represente,

enquantoa quota se mantiverindivisa: oS

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios € a:

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

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

licitado em bloco com obriga¢4o do pagamento do passivo

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

dade de condi¢des.

ARTIGO [1°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar aquota de

qualquer sécio, quando sobreela 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 Foro da

Comarca de Luanda, com expressa rentncia a qualquer

"+ outro.
.

: ARTIGO 13°

Os anossociais serdo oscivis € 0s balangos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencerrar a 31 de

Margo imediato.

ARTIGO 1{4.°

No omisso regulardo as deliberagdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

. " (15-4611-L02)
 

WIRC— Consultores, Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Margo de 2015,

lavradacom inicio a folhas 62, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 255-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: — Horacio Canico Cachava, solteiro, maior,’

natural do Huambo, Provincia, do Huambo, residente em

Luanda, no Municipio de Viana, Bairro Vila Nova, casa s/n.°; ©

Segundo: — Wladmiro Lopes Henriques da Fonseca,,

_ Solteiro, maior, natural do Uige, Provincia do Uige, resi-

dente emLuanda, ‘no Distrito Urbano da Samba, Bairro

Morro Bento, Avenida 21 de Janeiro, Casa n.° 23;
Terceiro: —— Francisco Rubem Simao, casado com Elsa

Antonio Diogo Simao, sob regime de comunhao de adqui-

ridos,- natural do Dondo, Provincia do Kwanza-Norte,

. residente em Luanda, no Municipio de Belas, Centralidade

do Kilamba, Edificio F2; 1.° andar, Apartamenton.° 11;

Quarto: —Ernesto Paulo Inacio,solteiro, maior, natural —

da Maianga, Provincia de Luanda,residente em Luanda,no

Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, Casa n.° 25;

— x saleacais:

-€m que Os sdcios acordem e seja permitido porlei.

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantesdosartigos seguintes.

Esté conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda,23 de Margo de 2015. — O ajudante, ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

WIRC — CONSULTORES, LIMITADA

ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominagao social de «WIRC

.— Consultores, Limitada», com sede social na Provincia

de Luanda, rua, Municipio de Belas, Bairro Morro Bento,

Avenida 2! de Janeiro, podendotransferi-la livremente para

qualquer outro local doterritério nacional, bem comoabrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representacado

dentro e fora do Pais. :

ARTIGO 2.°

A sua duracaoé por tempo indeterminado, contando-se o

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

da data da celebracdo da escritura.

, ARTIGO 3°

A‘sociedade tem comoobjecto social a prestac¢ao de ser-

vicos, consultoria, formacao profissional, comércio geral a

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

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

informatica, telecomunicagdes, publicidade, construcao

civil e obras publicas, fiscalizagao, consultoria, explora-

cao mineira e florestal, comercializagao de telefones e seus.

acessorios, transporte maritimo, camionagem, agente des-_

pachante e transitdrios, cabotagem, rent-a-car, compra e

venda de viaturas, novas ouusadas e seus acessorios, alu-

~ guer de viaturas, com ou sem condutor, venda e reparagao

de veiculos automéveis, concessionaria de material e pegas °

separadas de transporte, fabricagdo de blocos e vigotas,

medicamentos, material cirurgico, gastavel e hospitalar,

produtos quimicos e farmacéuticos, centro médico,clinica,

perfurnaria, plastificacaio de documentos, venda de material

de escritério e escolar, decoracées, serigrafia, impressdes,

salaio de cabeleireiro, boutique, agéncia de viagens, promo-

¢40e mediaco imobiliaria, perfumaria, relacdes publicas,

pastelaria, padaria, geladaria, panificagdo, representagdes

comerciais € industriais, venda degas de cozinha, desporto ~

e€ recreacdo, video clube, discoteca, meios industriais, reali-

zacdes de actividades culturais e desportivas, manutencao

de espacos verdes, seguranca de bens patrimoniais, colé-

gio, creche, educacao e cultura, escola de conducdo, ensino,

importagao e exportac¢io, saneamento basico, fabricacao

e venda de gelo, cyber café, electricidade, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo docomércio ou industria .  
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_, €m pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de
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ARTIGO42 licitado em globo com obrigac¢ao do pagamento dopassivo

‘oO capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kvanzas), ' e@adjudicado ao sécio que melhorprego oferecer, em igual.

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado - dade de-condicdes.

por 4 (quatro) quotas iguais no valor nominal de Kz: 25.000,00

. (vinte e cinco mil kwanzas) cada uma, pertencentes aoss6cios

Horacio Canigo Cachava, Vladimiro Lopes Henriques da

Fonseca, Francisco Rubem Simaoe Emesto PauloInacio, res-

pectivamente.

. “.. ARTIGO IL? |
A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

providéncia cautelar.

ARTIGO.12,°

~~ ARTIGO 52. Para todas as questdes emergentes dopresente contrato,
A cessio de quotas a estranhosfica dependente do con-

_*sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado0 direito

de preferéncia,deferido aos sécios se a sociedade dele nao

_quiser fazer uso...

entre eles € apropria sociedade, fica estipulado o Foro da

outro.

: ARTIGO6.°

1. A gerénciae administragdo da sociedade, em todos os

seus actose contratos; em. juizo e fora dele, activa e pas-

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serao os civis e os balangos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a3lde

Marco imediato.
Vladimiro Lopes Henriques da Fonseca, Francisco, Rubem

Simao e Ernesto Paulo Inacio, que ficam desde ja nomeados

gerentes,.com dispensa de caugdo, bastando umaassinatura

da geréncia, para obrigar validamente a sociedade.:

2. Os gerentes poderao delegar num dos socios ou mesino

a. % - ARTIGO14°
No omisso regulario as deliberacdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislacdo aplicavel.

(15-46 12-L02)

 

geréncia, conferindopara o efeito, o respectivo mandato. ay ,

3. Fica vedado ao gerente obrigara sociedade em actos  _MASIROCA— Industria e Investimento, Limitada
. € contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade, tais. :- Cert , itut 2015,
como letras de favor, flanga, abonagdes ou actos semelhan- Certifico que, por escritura de 20 de Margo de .
tes. eo . lavradacom inicio a folhas |, do'livro de notas para escritu-

_ras diversas n.° 395, do Cartério Notarial do Guiché Unico.
da Empresa, a cargo do Notario, Liicio Alberto Pires da_

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Romulo Filipe Alves Branco, solteiro,

-maior, natural de Tomar, Portugal, mas de nacionalidade

angolana, residente em Luanda, no Distrito Urbano do

' Rangel, Bairro Margal, Rua do Jacé, Casa n.° 5;

‘Segundo: — Silvio Domingos Samuel, casado com

- _ Isabel da Silva Brito Samuel,“sob o regime de comunhido
ARTIGO 8° . de adquiridos, natural do Rangel, Provincia de Luanda,resi-

- Os lucros. liquidos apurados, depois.de deduzida 2a per- ‘dente em Luanda,no Distrito Urbano da Ingombota,Bairro

centagem para fundos ou’ destinos especiais criados-em Azul, Rua da Samba, Prédio n.° 106, 1.° andar, Direito;
Assembleia Geral, serio divididos pelos sécios na propor- ~. Uma sociedade comercial: por. quotas de, responsabi- :

“gdo das suas quotas, e em igual Proporeao serao Suporeaday lidade’limitada, que se regerd nos termos constantes dos”

ARTIGO 7°

As Assembleias Gerais serao convocadas por simples.

cartas registadas, dirigidas aos sécios com. pelo menos’

" 30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao pres-

creva formalidades especiais de comunicac4o. Se qualquer

dos sdécios estiver ausente da’sede social, a comunicago

devera ser feita com tempo suficiente para que possa com-

parecer. * 3

_as perdas se as houver. oa! 40s artigos seguintes.

ARTIGO92 i - _ Esta conforme. as

A sociedadenaose dissolverdpor morte ou impedimento: _—_—Cartério Notarial’ do Guiché Unico da Empresa, em
de qualquerdossécios, continuando a suaexisténcia com os Luanda, 23 de Margo de 201 5. — O ajudante,ilegivel..
sobrevivos e herdeiros ou representantes do sécio falecido .

ou interdito, devendoestes nomear um que a todos repre- ~ : ESTATUTOS DA SOCIEDADE

sente, enquanto a quota se mantiver indivisa. oe grits ‘MASIROCA— INDUSTRIA

ARTIGO 10. or; * cs __ BINVESTIMENTO, LIMITADA

" Dissolvida a sociedade por acordo dossécios e nos | ie ' ‘ARTIGO 1° ;

demais casos legais, todos os sdécios sero liquidatarios ed Asociededeadopina dénominagio social de«MASIROCA,

liquidagAo e partilha verificar-se-4 como acordarem. Na falta — Industria e Investimento, Limitada», com sedesocial na

de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activo social Provincia de Luanda, Rua.L, Casa n.° 3.° D, Bairro Belo
’

qualquer sdcio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou °

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer” -

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer

Callas

 
.
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Horizonte (Kikuxi), Municipio de Viana, podendo trans-

feri-la livremente para qualquer outro local do territério

‘ nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou

' outras formas de representagao dentro e fora do Pais.

‘ ARTIGO 2°

Asua duragao € por tempo indeterminado, contando-se o

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

da data da celebra¢ao da escritura.

ARTIGO 3°

A sociedade tem comoobjecto social aprestacio de ser-

vigos, consultoria, formagao profissional, comércio geral a

grosso earetalho, serralharia, caixilharia de aluminios,avi-

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

informatica,telecomunica¢ées, publicidade, construcaocivil

e obras publicas, consultoria, exploracao mineira e florestal,

comercializacao 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, venda e reparacao de veiculos

automdveis, concessionaria de material e pecas separa-

das de transporte, fabricacao de blocos e vigotas, material

cirlirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farma-

céuticos, clinica, perfumaria, plastificagaéo de documentos,

venda de material de escritério e escolar, decoracées, seri-

grafia, impressdes, salao de cabeleireiro, boutique, agéncia

de viagens, promocio e mediacdo imobilidria, perfumaria,

‘ relacdes publicas, pastelaria, geladaria, venda e montagem

de equipamentos industriais, representagdes comerciais

-. @ industriais, venda de gas de cozinha, desporto e recrea-

g40, video clube, discoteca, meios industriais, realizagdes

‘de actividades culturais e desportivas, manutengao de espa-

gos verdes, seguranca de. bens patrimoniais, importagao e

exportacado, saneamento basico, podendoainda dedicar-se a

qualquer outro ramo do comércio ou industria em que os

sOcios acordem e€ seja permitido porlei.

ARTIGO 4.°

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

integralmiente 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

Rémulo Filipe Alves Branco e Silvio Domingos‘Samuels res-

pectivamente. ’

ARTIGO5.°

A cessao de quotas a estranhosfica dependénte docon- —

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservadoo direito

_ de preferéncia,.deferido aos sécios se’a sociedade delenado

quiser fazer uso.

ARTIGO6.° i .

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

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

‘ vamente, incumbem aos sécios Romulo Filipe Alves Branco

e Silvio Domingos Samuel, que ficam desde ja nomeados ©

gerentes, com dispensa ‘de cau¢o, bastando 2 (duas) assi- .

naturas dos gerentes, para obrigar validamente a sociedade.

2. Osgerentes poder&o 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. Ficam vedados aos gerentes obrigarem a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negdécios sociais da socie-

dade, tais como letras de favor, fiang¢a, abonagdes ou actos

semelhantes. + *

ARTIGO 7°

As Assembleias Gerais serio convocadas por simples

cartas registadas,. dirigidas aos sécios com pelo menos

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

‘ creva formalidades especiais de comunicagao. Se qualquer

dos sdcios estiver.ausente da sede social, a comunicacao

devera ser feita com tempo suficiente para que possa com-

parecer. .

ARTIGO 8°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

. centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

¢ao das suas quotas, e em igual propor¢&o seréo suportadas

as perdas se as houver.

- ARTIGO’9" :
A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a suaexisténcia com o

sobrevivo e herdeirosou répresentantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo ‘estes nomear um que todosrepresehte,

enquanto a quota se mantiverindivisa. sO

ARTIGO 10°

Dissolyida 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.Na falta
. de acordo, e se algum deles o pretender.sera 0 activo social

licitado em globo com obrigagiio do pagamento do passivo

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

dade de condicées.

ARTIGO11!

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

qualquersécio, quandosobre elaTecaia arresto,penhora ou

. Providencia 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.

ARTIGO 13°

Os anossociais serao oscivis e os balangosserao dados

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

* Marco imediato.

 

  



 

Sa
le

ee
ne

di
en
e
e
e
n

r
e
M

 

6094

- ARTIGO 14°

- No omisso regularao as deliberacdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais tegislacao aplicavel.
e wo.

care s

 

DEOROSA —_ Empreendimentos,Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Marco de 2015,.
lavrada com inicio a folhas 95, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 394, do Cartério Notarial do Guiché Unico.

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

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Deolvim Sebastiio Bernardo Buta, sol-

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

residente emLuanda, no Distrito Urbano da Ingombota,

Bairro Ingombota, Rua |.° Congresso do MPLA,Prédio n.°.19,

10.° andar, Apartamento D;
Segundo: —Rosaria de Fatima Borja dos Santos, solteira,

maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda, resi-

dente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota, Bairro

Maculusso, Rua Nicolau Gomes Spencer, Casa n.*32/34;

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, 23.de Mar¢ode 2015. — O ajudante,ilegivel.

 

ESTATUTO DA SOCIEDADE
DEOROSA— EMPREENDIMENTOS,.LIMITADA ;

: ARTIGO 1.2 2

Asociedade adopta adenominacao social de «DEOROSA

— Empreendimentos, Limitada», com sede social na

Provincia de Luanda, no Municipio de Luanda, Distrito

Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso,Rua Comandante -

Kwenha, Prédio n.° 278, 4.° andar, Apartamento esquerdo,:

podendotransferi-lalivremente para qualquer outro focal do

‘territério nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agén- _

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

ARTIGO 2" .

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

inicio da sua actividade, para todosos efeitos legais,a partir

da data-da celebragado da presenteescritura.

ARTIGO 3.°

A Sociedade tem como objecto socialo comércio geral

a grosso e a retalho, empreitadas de construcdo civil e
obras piiblicas, promogdo e mediacao imobilidria, venda
de equipamentos dos servicos de Seguranga privada, pres-

taco de servicos de seguranca privada,infantarios, creches,
importag4o e comercializacdo de medicamentos,’ produtos
hospitalares, equipamentos laboratoriais demos fabrico
e distribuigao de medicamentos, equipamentos' e: produ-
tos hospitalares, manuten¢do. e assisténcia a equipamentos

(15-4613-L02)
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‘diversos, educacg&o, ensino geral, colégios, escola de lin-

guas, desporto e cultura, escola de condugao, informatica, _
/

telecomunicagées, hotelaria e turismo, restauragdo,casinos,

. industria pesadae ligeira, pescas, agro-pecuaria, industria de
panificagéo, camionagem, transitarios, cabotagem, rent-a-

-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, transporte

de passageiros, transporte de mercadorias, oficina auto,ofi-

cina de frio, fiscalizagao de obras publicas, venda de material

de escritério e escolar, venda e instalacao de materialindus-.

trial, venda e assisténcia a viaturas, comercializacdo de -

material de construc¢do, comercializagado de lubrificantes,

salao de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercializacao

de gas de cozinha, petréleo iluminante, pe¢as sobressalen-

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

relojoaria, agéncia de viagens, farmacia, centro médico,

clinica geral, geladaria, explorag¢ao de parques de diver-

sao, exploragdo mineira, exploracdo florestal, explora¢ao de

bombas de combustiveis, estagdo de servico, representacdes

comerciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, prestagado

de servicos, importac&o e exportagao, podendo ainda dedi-
car-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria em

_ que os sécios acordem e seja permitidoporlei.

ARTIGO 4°

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

_ integralmenterealizado em dinheiro, dividido e represen-.

tado por (2) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00

. (cinquenta mil kwanzas) cada uma, pertencentes aossécios

. Rosaria de Fatima Borja dos Santos e Deolvim Sebastiao

als Buta, aqui representada, respectivamente.

ARTIGO5.° -

Acessiio de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, 4 qual é sempre reservado0 direito

_” de preferéncia, deferido-aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

(A Geréncia e Administragao da Sociedade,em todos 0s

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

- vamente, incumbem ao sécio Deolvim, Sebastiao’ Bernardo

’ Buta, que fica desde j4 nomeado gerente, com dispensa de

caucdo, bastando a assinatura.do gerente para obrigarvali-

damente a sociedade.

1. Ogerente poderd delegar‘num dos sécios ‘ou mesmo

em pessoaestranha a sociedadeparte dos seus poderes de.

geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonacdes ouactos semelhan- .

- tes.

: * ARTIGO 7° .

__ A Assembleia Geral seraconvocada' por simples cartas

registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos 30(trinta) .

dias deantecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva forma-

lidades especiais de comunicagdo. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social, a comunicacdo deverd ser
feita com tempo suficiente pard que possa comparecer.°  
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ARTIGO 8°
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

cdo das suas quotas, ¢ emigual Proporcao serdo suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 92 .

- 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 todosrepresente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 102
Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serio liquidatdrios e a

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

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

licitado em bloco com obrigac&o do pagamento dopassivo

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

dade de condicGes.

ARTIGO 11°

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

qualquer socio, quandosobreela recaia arresto, penhora ou

_ providéncia cautelar. :

ARTIGO 12.°

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa renincia a qualquer

“outro.

- ARTIGO 13.°

Os balancos serao dados em 31 de Dezembro de cada

ano, devendo estar aprovados até 3! de Marcodo ano ime-

diato.

ARTIGO 14°

No omisso regulardo as deliberagdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

(15-4614-2)

 

Kascolete, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Margo de 2015,
lavrada cominicio a folhas 7, do livro de notas para escritu- —

ras diversas n.° 395, do Cartorio Notarial do Guiché Unico
da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da
Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Isabel Simao da Rocha Timéteo de

| Carvalho, casada com Humberto Mendonca Amado de

_. Carvalho, sob o regime de comunhio de adquiridos, natu-

- ral de Malanje, Provincia de Malanje, residente em Luanda, »

no Municipio de Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro

Nelito Soares, Rua Fernao de Sousa ns TLi/ 113;

+ity

- S6cios acordem e seja permitidoporlei.

Segundo: — Divaldo Timéteo de Oliveira, solteiro,

maior, naturalda Ingombota, Provincia de Luanda, residente

em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito

Soares, Rua Baltazar de Aragio n.° 83;

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, 23 de Margo de 2015. — O ajudante, i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

KASCOLETE,LIMITADA

* ARTIGO 1°
_Asociedade adopta a denominacao social de «Kascolete,

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

Fernaéo de Sousa, Casa n.°* 111/113, Bairro Vila Alice,

Distrito Urbano do Rangel, Municipio de Luanda, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do territé-

rio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representacado dentro.e fora do Pais.

ARTIGO 2°

‘A sua duragdo € por tempoindeterminado, contando-se 0.

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebra¢ao da escritura.

“ARTIGO 3.°

A sociedade tem comoobjecto social a prestagao de ser-

vigos, . consultoria, formagao profissional, comércio geral

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

avicultura, agro-pecuaria, industria, pesca, aquicultura,

transformagdo de pescados, hotelaria e turismo, informé-

tica, telecomunicagdes, publicidade, construgao civil e

obras publicas, consultoria, exploracdo mineira e florestal,

comercializagdo de telefones e seus acessorios, transporte

maritimo, camionagem, agente despachante e transitarios,

cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas”

ou usadas e seus acess6rios, venda e reparacao de veiculos

automéveis, concessionaria de material e.pegas separa-

dasde transporte, fabricagdo de blocos e vigotas, material

cirlrgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farma-

céuticos, perfumaria, plastificagao de documentos, venda de

material de escritério e escolar,decoragées, serigrafia, salao

de cabeleireiro, boutique, agéncia de viagens, promocao e

mediacao imobiliaria, perfumaria, relagdes publicas, pas-
telaria, geladaria, panificacao, representagdes comerciais

e industriais, venda de gas de cozinha, desporto e recrea-

go, video clube, discoteca, meiosIndustriais, realizagdes de

actividades culturais e desportivas” manuten¢ao de espa¢os

verdes, seguranca-de bens patrimoniais, educac¢ao e cultura,

importagdo e exportacdo, saneamento basico, fabricacao e

venda de gelo, electricidade, podendo ainda dedicar-se a .

qualquer outro ramo. do comércio ou industria em que os
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de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activosocial
licitado em globo.com obriga¢ao do pagamento dopassivo
‘e adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em igual-

* dade de condigées.

-“ARTIGO 4.°

O capitalsocialé deKz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

- tado por 2 (duas) quotas, sendo | (uma) quota no valor

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

cente 4 sécia Isabel Simao da Rocha Timéteo de Carvalho

©". @ Outra quota no valor.nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta
mil kwanzas), pertencente ao sécio Divaldo Timéteo de

Oliveira, respectivamente.

ARTIGOS2
"A cessiio de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferido aos sécios se asociedade dele nao

quiser fazer uso, rs

ARTIGO 11.°

_ Asociedadé reserva-se o direito de amortizar a quota de -

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12.° .

Ss Para todas as questées emergentes do presente contrato,

querentre os sdécios, seus herdeiros’ou representantes, quer

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

Comarga de Luanda, com expressa rentincia a qualqueroutro:

- ARTIGO 13.2 | .

ARTIGO 6.° “- Qs anossociais serao os civis e os balan¢os serao dados

1. A geréncia ¢ administragdo da sociedade, emtodos 0s em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de
seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e pas- Marco imediato. :

sivamente, incumbem aos sécios Isabel Simao da& Rocha

; .Timoteode Carvalho e Divaldo Timdéteo de Oliveira, que

Fis '  ficam desdeja nomeadosgerentes, com dispensade cauco, .
ate -' bastando| (uma) dasassinaturas para obrigar valigamente a’

sociedade.

 
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 legislagao aplicavel.
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pat 2. Os gerentes poderao delegar num dos socios ou mesmo”

yoo 7» em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de- :

Ribs: geréncia, conferindo para 0 efeito, 0 respectivo mandato.. - Edypaty, Limitada "

Be: 3. Fica vedadoaosgerentes obrigar a sociedade em actos . .

kets ‘e contratosestranhos aos negéciossociais da Sociedade, ais Cé*tifico que, por escritura de 19 de Margo de 2015,
Bo - comoletras de favor, fianga, abonacées ou actos semelhan- lavrada com inicio a folhas 20, do livro de notas para escri- _

Bee: f° . Wa _ turas ‘diversas n.° 255-A, do Cartério Notarial do Guiché

i: aes, 4 8 1 + Unicoda Empresa, a cargo do Notério, Lucio Alberto Pires.

EF ge he. , ARTIGO7® , = 4 ~ da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

a: As Assembleias Gerais serao convocadas por simples : Primeiro: — Edson Afonso Bandéira, solteiro, maior,

Bi cartas registadas, dirigidas aos sécios com.pelomenos . natural da Ingombota, Provincia de Luanda, ondereside habi-

i : 30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao pres-’_ tualmente, no Municipio de Cacuaco, Bairro Kifangondo,

a ~ ereva formalidades especiais de comunicagao. Se qualquer . asa s/n.°;

B dos sécios estiver. ausente da sede social, a comunicacao Segundo: — Patricia Suzette Manuel de Aratjo, solteira,
{ devera ser feita com tempo suficiente para que possa com- _ maior, fatural da Ingombota, Provincia de Luanda, onde
Bs: parecer. reside: habitualmente, no Distrito Urbano do Sambizanga, |

e . - Bairro Sambizanga, Rua Lueji Anconda, Casa n.° 123;

[; ARTIGO8° Umasociedade comercial por quotas que se regeranos .
I, Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per- termos constantes dos artigos seguintes..

- centagem para fundos ou destinos especiais criados em . Esté conforme.

c Assembieia Geral, serdo divididos pelos sécios na propor- Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Es ¢4o das suas quotas, e em igual Propor¢do serdo suportades Luanda, 23 de Margo de 2015.— O ajuidante, ilegivel. :

b, ! as pérdas se as houver. _

ee : ARTIGO 92 . ; ESTATUTOS DA SOCIEDADE -
$ A sociedadenaose dissolver4 por morte ou impedimento EDYPATY, LIMITADA

; de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0. .  aRTiGoLs
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

‘ interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto aayers se mantiverindivisa. °

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

demais casos legais, todos os s6cios serdo liquidatarios e a

A sociedade adopta a denominacdosocial de «Edypaty,

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

Lueji Ankonda, Casan.° 123 Z-13, Bairro Sambizanga,

Distrito Urbano do Sambizanga Municipio de Luanda,

podendotransferi-la livremente para qualquer.outro local do
  liquidago partilha verificar-se-4 como acordarem.Nafalta

gti

\
territ6rio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agén- |
cias ou outras formas de representacao dentrae fora do Pais. |
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ARTIGO 2°

Asua duracao é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todosos efeitos legais, a partir

da data da celebra¢ao da escritura. :

~— ARTIGO32 5
A sociedade tem como objecto social a prestagao de ser-

vicos, consultoria, formagao profissional, comércio geral a

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

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

informatica, telecomunicacgées, publicidade, construcgao

civil e obras publicas, consultoria, explorag&o mineira e

florestal, comercializagdo de telefones e seus ‘acess6rios,

transporte maritimo, camionagem, agente despachante e

transitarios, cabotagem, rent-a-car, servicos de taxi, com-

pra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessorios,

aluguer de viaturas, com ou sem condutor, venda e repara-

gio de veiculos automoveis, concessionaria de material e

pegas separadas de transporte, fabricacao de biocos e vigo-

* tas, medicamentos, material cirtirgico, gastavel e hospitalar,

produtos quimicos e farmacéuticos, clinica, perfumaria,

plastificacao de documentos, venda de material de escritério

e escolar, decoracées, serigrafia, impressdes, salfo de cabe-

leireiro, boutique, agéncia de viagens, promogiio e mediacaio

imobilidria, perfumaria, relagdes puiblicas, pastelaria, pada-

ria, geladaria, panificagao, representagdes comerciais e

industriais, venda de gas de cozinha, desporto e recrea-

¢40, meios industriais, realizagSes de actividades culturais

e desportivas, manutencdo de espacos verdes, seguranca de

bens patrimoniais, educa¢iio e cultura, ensino, importagao e

exporta¢ao, podendoainda dedicar-se a qualquer outro ramo

do comércio ou industria em que os sécios acordem e seja

permitido porlei.

ARTIGO 4.°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado

por 2 (duas) quotas, sendo | (uma) quota no valor nomi-

nal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), pertencente ao

~ sécio Edson Afonso Bandeira, e outra quota no valor nomi-

nal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertencente a socia_.

. Patricia Suzette Manuel de Aratjo, respectivamente. |

ARTIGO 5S.°

A cessao de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade,a qual é semprereservado direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso. . fo

ARTIGO 6.°

‘LA geréncia e administragao da sociedade, em todos os

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

‘ vamente, incumbem ao sécio Edson Afonso Bandeira, que

fica desdeja nomeado gerente, com dispensa de caugaio, bas-

tando uma assinatura do gerente, para obrigar validamente

a soviedide.

4 “ waioe Sma,”

. 6097

2. O 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 vedadoao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianca, abonagdes ou actos semelhan-

tes. 2 ;

ARTIGO 72°

As Assembleias Gerais sero convocadas por simples cartas

registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos 30(trinta) dias de

antecedéncia, isto-quando a lei nao prescreva formalidades

especiais de comunicacdo. Se qualquer dos sécios estiver

ausente da sede social, a comunicacao devera ser feita com

temposuficiente para que possa comparecer.

: a ARTIGO 8° .
Oslucros liquidos apurados, depois de deduzida 4 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¢do serao suportadas

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.° :

A sociedadenaose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sdcios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdécio falecido ou ©

interdito, devendo estes nomear um quea 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

liquidacaioe partilha verificar-se-4 como acordarem.Nafalta

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

licitado em globo com obrigagaodo pagamento do passivo

e adjudicado ao sdcio que melhor prego oferecer, em igual-
dade de condicGes. : :

ARTIGO IL? .

Asociedade reserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer socio, quando sabreela 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. .

ARTIGO13.°

Os anos sociais serao os civis e os balangos seraodados

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

lh imediato.

- ARTIGO 14°

No omisso regularao.as deliberacdes sociais, as dispo~

sigdes da Lei n.° 1/04, de [3 de Fevereiro, que é a Lei das

Sociedades Comerciais, .e demaislegislacao aplicavel.

ee6-L.02)
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Rogeiro Costa & Filhos Comercial, Limitada

-Certifico que, por escritura de 20 de Marco de 2015,

lavrada com inicio a folhas 93, do livro de notaspara escri- -

turas diversas n.° 394, do Cartério Notarial do Guiché Unico
da Empresa, a cargo doNotério, Lucio Alberto Pires da

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

Primeiro:. — Rogeiro da Costa, solteiro, maior, natu-

ral do Zaire, Provincia do Zaire,.residente habitualmente

em Luanda, no- Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro

Miramar, Zona 7, Casa n.° 38; .

‘Segundo: — Sandra Maria Pedrito da Costa, menor de

_ HI anos de idade, natural de Luremo, Provincia da- Lunda-

'-Norte, residente habitualmente em Luanda, no Distrito

Urbano do Sambizanga, Bairro Miramar, Zona7, Casa n.° 38;

Umasociedade comercial por quotas que se Tegera nos -

”- termosconstantes dos artigos Seguintes,

‘Esta conforme.

Cartério ‘Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 23 de Margo de 2015.— O ajudante,ilegivel..

ESTATUTOS DA SOCIEDADE :

ROGEIRO COSTA & FILHOS

COMERCIAL, LIMITADA
ARTIGOI®

A sociedade adopta a-denominacao’ «Rogeiro Costa &
Filhos Comercial, Limitada», tem a sua sede em Luanda,-

Rua dos Comandos,casa s/n.°, Bairro Cazenga, Municipio

do Cazenga, podendo abrir filiais, _agéncia, sucursais ou .

qualquer outra formade representacAo no territério nacional,

ou no estrangeiro. _ ; : 7.

ARTIGO 2°

A duragao da sociedade é por tempo indeterminado,con-

tando-se 0 seu inicio, para todos os sfeitos legais, a partir da

-data da escritura publica.

ARTIGO 3.°

O seu objecto social é 0 exercicio decomércio a gTOssO -

. ea retalho, indastria, pesca, pecudria e agricultura, hotela-

ria e turismo, informatica, telecomunicacées, exploracao-

mineira e florestal, auditoria a empresas, prestacdo de ser-

. Vigos, construcdo civil e obras publicas, comercializagao de-

telefones e seus acess6rios, utensilios domésticos, projectos.

de fiscalizagao de obras publicas e. consultoria; transpor-.

tes maritimos, agente despachante,transitarios, cabotagem,

rent-a-car, compra e venda de viaturasNovas e usadas e seus

acess6rios, comercializagdo de combustiveis e lubrificantes,

‘ 6leos, exploraco de bombas de combustiveis ou estacdo’

de servigos, medicamentos, material cirtrgico, gastavel e

hospitalar, produtos quimicos e farmacéuticos, servigos de:

-gatide, clinica, perfumaria, plastificagio de documentos,

venda de material de escritério, .decoragdes, saléo de cabe-

leireiro, boutique, agéncia de viagens,imobilidrios, relagdes

publicas, geladaria, panificag4o, representagdes comerciais . $e as houver.

.« DIARIO DA REPUBLICA

e industriais, video clube, discoteca, desinfestacao, manu-

 tengao de espacos verdes e jardinagem, seguranca de bens

' patrimoniais, servigos. de creche, educacdo e ensino,cultura,

ensind, importacaio e exportag4o, podendo dedicar-se a qual-

quer outro ramo de comércio ou industria emque os sécios

acordeme seja permitido porlei.

§Unico: —~Para prossecucéo do seu objecto social,

a sociedade podera agrupar-se com outras sociedades ou

empresas nacionais ou estrangeiras com objectos similares

e de acordo com lei. -

ARTIGO 4°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado por

duas quotas, sendo uma quota no valor nominal de Kz: 80.000,00 .

" (oitenta mil kwanzas), pertencente ao sdcio Rogeiro da Costa e°

outra quota no valor nominal de Kz: 20.000.00 (vinte mil kwan-

723) Pertencentea socia Sandra Maria Pedrito da Costa.

ARTIGO 5.°

N&o serao exigiveis prestagdes suplementares de capital, .

mas os sécios poderao fazer a sociedade os suprimentos de

. queela carecer, mediante o juro e nas condi¢ées que estipu-

. larem.

* ARTIGO 6.°

_ Accesso de quotas entre os sdécios é livre, mas quando.

‘feita a estranho fica dependente do consentimentoda socie-'

dade, a qual é sempre reservado direito de preferéncia,

deferidos aos sécios se aquela dele nao quiser fazer uso.

ARTIGO7°
A gerénciae administragao da sociedade bem como a sua

representagao em todos os seus actos e contratos, em juizo:

_e fora dele, activa e passivamente sera exercida pelo sécio |
Rogeiro da Costa, que dispensado de caucao, fica’ desde ja

nomeado gerente, sendo necessdrio ‘a’ sua assinatura para -

obrigar validamente a sociedade.
O gerente podera delegar no outro sécio ou em pessoas

estranhas a sociedade mediante procuragao, parte dos seus

poderes ‘de geréncia, conferindo para 9 efeito o respectivo
mandato em nomeda sociedade.:

Fica vedado ao gerente obrigar’a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negocios sociais, tais comoletras de
favor, fiancas, abonacdes ou actos semelhantes respondendo

por perdas e danos aquele que infringir esta clausula.

, ARTIGO 8.°
AAssembleia Geral, constituida por‘todos os séciosttem

os. poderes definidos no presente estatuto e na lei eas suas

deliberacdes, quando regulamento tomadas, sao obrigatorias ‘

para todos os sdcios. :

’ ~ ARTIGO 9°
Oslucros liquidos apurados depoisde deduzida a per-

t

centagempara-o fundo de reserva legal e quaisqueroutras

percentagens para’ fundosou -destinos especiais, criados

pelos sécios em Assembleia Geral, serio divididos pelos’
sécios na propor¢do das suas quotas, bem como as perdas .
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ARTIGO 10.2 *
A sociedade nao se dissolvera por morte ou interdic&o

de qualquer dos sécios, continuandoa sua existéncia com os

sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou representantes do

socio falecido ou interdito, devendo estes nomear um que,a
.todos represente enquanto a quotaestiver indivisa.

ARTIGOI1.°

‘Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios’e nos

_ demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

liquidagao.e partilha, procederao como entao acordarem. Na

falta de acordos e se algum dos sécios o pretender, sera 0

activo social licitado em globo, com a obriga¢ao do passivo

e adjudicado ao socio que melhorF prego oferecer em igual-

dade de condi¢ées..

ARTIGO 12°

No omisso regularao as deliberagdes sociais tomadas:

em forma legal, as disposigdes da Lei n.° 1/04, de 13 de

Fevereiro, e demais legislagdes aplicaveis na Reptblica de

- Angola. .

(15-4617-L02)

 

GRUPO TRAORE— Prestacao de Servicos, Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Marco de 2015,

lavrada cominicio a folhas 48, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 255-A, do Cartério Notarial do Guiché

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

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Hamidou Traore, solteiro, maior, natural de Dabola, Guiné

Conacri, de nacionalidade Conacri guineense, residente

habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga,

Bairro Prenda, Casa n.° 41, que outorga neste acto porsi

individualmente e em nomee representagao de sua filha :

menor, Aicha Tatiana Cardoso Traore, de 15 anos de idade,

natural de Luanda e consigo convivente;

Uma sociedade comercial por quotas que se regera nos-

termos constantesdosartigos seguintes.

Esta conforme.

. Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em’

Luanda, 23 de Marco de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
GRUPO TRAORE— PRESTACAO .

DE SERVICOS,,. LIMITADA

ARTIGO 12°

A siciedade adopta a denominagao social de «GRUPO

TRAORE — Prestac&o de Servicos, Limitada}, com sede

social na Provincia de Luanda, Rua Direita do Nosso Super,

Casa n.° 51, Bairro Projecto Morar, Municipio de Viana,

podendotransferi-la livremente para qualqueroutro local do

territério nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

- cias ou outras formas de representagdo dentro e fora do Pais.
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ARTIGO 2.°

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

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

da data da celebragao da presente escritura.

- ARTIGO 3°
Asociedade tem como objecto social a prestagao de servi-

gos, consultoria ambiental, energia renovaveis, electricidade

e electricistas, consultoria, contabilidade e auditoria, gest&o

de empreendimentos, armazenainento, fiscalidade, elabo-

ragdo de projectos de arquitectura e engenharia, selecgao

recrutamento de m&o-de- obra para todas as areas, cedén-

cia temporaria de mao-de-obra para todasas areas, comércio

geral a grosso e a retalho, empreitadas de construcaocivil

_¢ obras publicas, promocaéo e mediacdo imobiliaria, venda

de equipamentos dos servicos de seguranga privada, presta-

¢do de servicos de seguranga privada, servicos de infantario,

creches, importagao e comercializagaéo de medicamentos,

produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais diver-

sos, fabrico e distribuigao de medicamentos, manuten¢gao

e assisténcia a equipamentos diversos, ensino geral, escola

de linguas, desporto e cultura, servigos de conducao,infor-

matica, telecomunicagoées, hotelaria e turismo, restauracdo,

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

industria de panificacdo, camionagem,transitarios, cabota-

gem,rent-a-car, compra € venda de viaturas novas e usadas,

transporte de passageiros,transporte de mercadorias,oficina

- auto, Oficina defrio, fiscalizagdo de obras publicas, venda de

material de escritério e escolar, venda e instalagaio de mate-

rial industrial, vendae assisténcia viaturas, comercializagao

de material de construgao, comercializacao de lubrificantes,

salao decabeleireiro, barbearia, botequim, comercializacsao

de gas de cozinha, pettdleo iluminante, pegas sobressalen-

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

relojoaria, agéncia de viagens, farmacia, servigos médicos,

clinica geral, geladaria, exploracao de parques de diversdo,

exploracdo mineira e seus derivados, exploracdo florestal,

exploracaio de bombas de combustiveis, estagao de ser-
vico, representagdes comerciais e industriais; serralharia,

carpintaria, marcenaria, centro de formacao profissional,

‘importagao e exportacao, podendo ainda dedicar- se a qual-

queroutro, ramo do comércio ou industria em que os sdcios

acqrdem: € seja permitido porlei.. :

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

‘ integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

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

nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), perten-

. cente ao sdcio Hamidou Traore, € a outra quota no valor

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

" séciaAlaraTatiana Cardoso Traore, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado0 direito

de preferéncia, deferidoaos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso. .
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_- ARTIGO 6.°
A Geréncia e Administragao da Sociedade, em todos os

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

mente, incumbem ao sécio Hamidou Traore, que fica desde

ja nomeado gerente, com dispensa de caugao, bastando a

assinatura do gerente para obrigar validamente a sociedade.

1. O gerente podera delegar num dossécios ou mesmo |

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para 0 efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigara sociedade em actos

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais

_ comoletras-de favor, fianga, abonacdes ou actos semelhan-

tes. x .

—_ ARTIGO 72°
" A’‘Assembleia Geral seraconvocada por simples cartas

. registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos 30 (trinta)

dias de antecedéncia,isto quando lei nao prescreva forma-

_'lidades especiais de comunicacdo. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social, a comunicagdo. deverd ser
* ‘

' feita com temposuficiente para que possa comparecer:

. ARTIGO 8.°

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

centagem para findos ou destinos especiais criados em’

Assembleia Geral, seréo divididos pelos sdécios na propor-

¢4o das suas quotas, e em igual Proporgdo serdo suportadas

as perdas se ass houver.

, ARTIGO 9.°

A sociedade nose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sdcios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

 interdito, devendoestes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa. i

ARTIGO 10.° ‘

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demaiscasoslegais, todos os sdcios serao liquidatarios e a __-

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

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

licitado em bloco com obrigacao do pagamento dopassivo.

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

dade de condigées.

: - ARTIGO 12
A sociedade reserva-se o direito de amortizar.a quota de

qualquer sécio, quandosobreela recaia arresto, penhora ou

providencia cautelar. — : :

ARTIGO 12.°

‘ Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

quer entre.os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a prépria sociedade, fica estipulado 0 Foro da

Comarca de Luanda, com expressa rendncia a qualqueroutro.

ARTIGO 13.° ;

Os balancos serio dados em 31 de Dezembro de cada _

ano, devendoestar aprovados até 31 de Marco doano ime-

diato

DIARIO DA REPUBLICA

e . ARTIGO 14°
No omisso tegularao as deliberagdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e'demais legislac¢ao aplicavel.

(15-4618-L02)

CEML— Centro de Empresas da Marginal

, de Luanda,S.A.

Certifico que, por escritura de 20 de Margo de 2015,

Javrada com inicio a folhas 58, do livro de notas paraescri-

turas diversas n.° 255-A do Cart6rio Notarial do Guiché

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

Pires da Costa, cujo texto integral fica depositado nesta

Conservatdria nos termos dos n.° 3, 4 e 5 do artigo 169.° da

Lei n° 1/97, foi constituida uma sociedade anonimadeno- °

minada «CEML — Centro de Empresas da Marginal de

Luanda, S.A», com sedé em Luanda, no Distrito Urbano.

da Ingombota, Bairro Ingombota, Avenida 4 de Fevereiro,

n° 22, que tem por objectoe capital socialo estipulado nos
artigos3.° e 4.° do seu estatuto, que esta sociedadesevai

‘reger pelo documento complementar elaborado nos termos .

do artigo 8.° do Cédigo do Notariado, que fica a fazer parte

integrante desta escritura e cujo contetdo é perfeitamente

conhecido de todos os outorgantes.._-

__ Esta conforme.
. Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

‘Luanda, 24 de Marco de 2015. — O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE |
"CEML— CENTRODE EMPRESAS DA MARGINAL

-* DELUANDA,S.A.

CAPITULO|
Firma, Sede, Objecto e Duracd4o

ARTIGO 1°

’ . (Firma)

A sociedade adopta a forma de sociedade anénima, e

a denéminagao social «CEML.—. Centro de Empresas da.

Marginal de Luanda, S.A.», doravante abreviadamente

designada por a «Sociedade», e reger-se-a pelos presentes

Estatutos e pela lei aplicavel.

ARTIGO 2.2
- (Sede) ©
a.

1. A sede da Sociedade situa-se em Luanda, na Avenida

“4 de Fevereiro, Casa n.° 22, Bairro da Ingombota, Distrito

Urbano da Ingombota, Municipio de Luanda.

2. A Sociedade pode mudara sua sede social para outro

local dentro do territério nacional ou estabelecerou encer-

rar filiais, sucursais, agéncias ou qualquer outra forma de

representagdo, em Angola ou no estrangeiro, mediante deli-

eeedo Conselho de Administracdo.
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ARTIGO 3.2
(Objecto)

1. A Sociedade tem por objecto social a prestagao de

servicos naarea imobiliaria, nomeadamente,gestéo e explo-

racéo de Centros de Negocios (Business Centers), complexos

imobilidrios multifuncionais, condominios, parques de esta-

cionamento e parqueslogisticos’e de servicos. .

2. Por deliberacdo da Assembleia Gera!, a Sociedade

podera dedicar-se a qualquer outra actividade industrial,

comercial ou de prestag4ode servi¢os.

3. E autorizada a aquisicao pela Sociedade de partici-

pacdes, maioritarias ou minoritarias, em sociedades de .

responsabilidade limitada ou ilimitada, angolanas ou estran-

geiras, cujo objecto seja igual ou diferente do referido na

presente clausula, a aquisi¢ao pela Sociedade departicipa-

gdes em sociedades reguladas porleis especiais, bem como.

‘a participagao da Sociedade em agrupamentos de empresas

e consércios,

ARTIGO 4°

(Duracio)

A Sociedade durara por tempo indeterminado.

_ CAPITULO II ;
Capital Social, Accées e Garantias

ARTIGO 5.°

(Capital social)

O capital social da Sociedade é de Kz: 2.496.880,00 ©

* (dois milhdes e quatrocentos e noventa ¢ seis mil e oitécen-

tos e oitenta kwanzas), equivalente a USD 23,394.41 (vinte

_€ trés mil e trezentos e noventa e quatro e quarenta e um

dolares dos Estados Unidos da América), dividido e repre-

sentado por 2360 acgdes, cada uma com o valor nominal de

Kz: 1.058,00 (mil e cinquenta e oito kwanzas), equivalente

a USD 10,00 (dez dolares dos Estados Unidos da América).

ARTIGO 6.°

(Representacio do capital social) -

1. O capital social

Estatutos, devendo as nominativas ser devidamenteregista-

das no Livro de Registo de Acgées da Sociedade.

2. As acgdes poderao ser representadas portitulos de I, 10,

50, 100, 500, 1.000, 10.000 ou mais accées, substituiveis ou

agrupaveis a todo o tempo, a escolha e a expensas do seu

‘titular.

3. Ostitulos de ac¢des serao assinadospor 2 (dois) admi-
nistradores, sendo que um dos administradores deverd ser o

Presidente do Conselho de Administragio.

ARTIGO 7°
i (Aumento docapital social) .

“1.0 capital social podera ser aumentado por entra-

‘das em dinheiro, mediante deliberagéo do-Conselhode

Administragao.' '

2. Em cada:aumento do capital. social por novas entra-

das"em dinheiro, 6s accionistas cujas-acgdes se encontrem -

eB aoc" SE ena

é representado por accdes nominati-

vas ou ao portador, convertiveis nos termos dalei e destes:

‘numeros seguintes.
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legalmente registadas na Sociedade ao tempo da delibera-

¢a0 de aumento de capital, terao direito de preferéncia na

subscrigdo das novas acgdes, na proporcao das respectivas

participacdes sociais.

3. Os accionistas serio notificados, por escrito, no prazo

de 30 (trinta) dias a contar da data da competente deli-

bera¢&o, para exercerem o seu direito’de preferéncia na

subscri¢do de novas accdes, dispondo de igual prazo de

30 (trinta) dias para o efeito.

- 4, O accionista que nao exercer o direito de preferéncia.

nos termos do disposto no niimero anterior, perde a possi-

bilidade de subscricdo, cabendo aos demais, accionistas o

direito de subscrever a diferenga. Para 0 efeito, o Conselho

de Administracdo devera informar, por escrito, aos demais

accionistas do nao exercicio do direito de preferéncia por

parte do accionista renunciante, cabendo aqueles exercer

esse direito no prazo de 10 (dez) dias apésa recepeaio da res-

pectiva comunicacdo.

5. O montante do aumento de capital sera distribuido

pelos accionistas que exergam o direito de preferéncia pro-

porcionalmente 4 percentagem do capital social de que

forem titulares na data da deliberagao da Assembleia Geral,

* ouem quantidade inferior ou superior, em fungao da deciséo

de subscri¢ao do accionista.

ARTIGO8® wis
(Prestacgdes acessérias)

1. Mediante proposta do Conselho de Administra¢ao,a

Assembleia Geral -podera exigir aos accionistas que efec-
_tuem prestagGes acessdrias de caracter gratuito ou oneroso,”
incluindo quaisquer.prestagSes pecunidrias, a concessao de

empréstimos a Sociedade ou a obtencao da sua concessiio de

forma a satisfazer.as necessidades financeiras da Sociedade,

a prestagao de fianga, penhor, consignagao de receitas, aval,

garantia empresarial ou bancaria, carta de crédito, carta de

conforto ou de qualquer outra garantia a favor da Sociedade

€ a. prestagado de servigos a Sociedade.

2. Os elementos essenciais dessas obrigagdes sao defi-
nidos pela Assembleia Geral e vinculam os accionistas na
proporcao das respectivas participagdes sociais ou conforme
vier a ser determinado pela Assembleia Geral.

ARTIGO 9°
" (Transmissio de acgdes e dircito ‘de preféeréncia)

1. transmissaodas acgdes:ao portadoréé‘livre ¢e realiza-

-se pela simples entrega dostitulos. °

- 2. A transmissao de acces nominativas, onerosa ou gra-

tuita, entre accionistas ou. entre: accionistas e sociedades

por si controladas ou a terceiros, depende do consenti-

mento prévio da Sociedade, a prestar mediante deliberagdo

da Assembleia Geral nos termos estabelecidos no presente

‘artigo. 9. }

3. Nenhum accionista titular de accdes nominativas

podera transmitir, onerosa ou gratuitamente, assuas ac¢des

a terceiros sem conceder aos outros accionistas a possibi-

lidade de exercerem o direito depreferéncia previsto nos  
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4.0 accionista titular de accdes nominativas quepreten-

der transmitir as suas accdes («Transmitente») a terceiros

deverd comunicar a sua intencdo ao Presidente do Conselho-

de Administragao, por meio de carta («Comunteagao de ©

' Transmissao») aqual devera conter:

a) O projecto de transmissao, que deveréconterobri-

gatoriamente e de forma discriminadaa identifi-

cacao completa do(s) interessado(s) na aquisi¢ao

das ac¢des («Transmissdrion), 0 niimero de

accées a transmitir, 0 prego por accao,a forma e

> *.  prazos para pagamento dopreco (se a transmis-

sao nado for gratuita) e as demais condicdes acor- ;

dadas. para a transmissdo; e

~ b) O pedido de consentimento para a transmissio

das acgdes nominativas é dirigido a Assembleia

= Geral, o qual produzira os seusefeitos a partir

do termo do prazo para.os accionistas exerce-

rem o seu direito de preferéncia referido no n.°4

" deste artigo.

5. No prazo de 14(catorze) dias a-contar da data de

‘Tecepgao da Comunicacao de Transmissio, 0 Presidente do

Conselho de Administragao deve remeter copia da mesma

€ respectivo projecto de transmissao a todos-os accionis-

tas, os quais dever&o exercer o seu direito de preferéncia —

por meio de carta. dirigida ao Presidente do Conselho de

Administragao, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data

da recep¢ao da cépia da carta e do respective projectode

transmissao.A notificagado torna-se vinculativa logo que seja

‘recebida pelo Presidente do Conselho de Administragao.

6. Os accionistas s6 poderiio exercer0 seu direito de pre-

feréncia caso aceitem integralmente e sem reservas todasas -

_condigdes constantes do projecto de transmissao. Se mais

de um accionista decidir exercer0. seu direito de preferén-

cia, as acgGes serdo rateadas entre eles na propor¢ao da sua’

. participagao social e a transmissaotera lugar em condigdes

. idénticas 4s da proposta-de Venda: : .

7. No prazo de 5 (cinco)diasapés 0 termo do prazo esta-

belecido non.° 4 deste artigo paraos accionistas exercerem

© seu direito de preferéncia, 0 Presidente do Conselho de
Administragao: ' .

~ a) Notificara imediatamente todos os accionistas da.

.. Intengdo de qualquer um dosrestantes accionis-

tas exercer 0 seu direito de preferéncia sobreas.

acces nominativas a transmitir;e

6) Na auséncia de manifestagdes de inteng&o por

parte dos accionistas para o exercicio do direito -

- de preferéncia sobre as acgdes nominativas a .

transmitir, solicitaré ao Presidente da Mesa da
Assembleia Geral que convoque uma Assem-

bleia Geral de Accionistas para que aSociedade

delibere sobre se consente ou nado a transaccdo

pretendida. A Assembleia Geral ser4 obriga-

toriamente convocada para nos 30 (trinta) dias

‘nativas: —

4

DIARIO DA REPUBLICA

seguintes ao termo do prazo estabelecido og

accionistas exercerem 0 seu direito de preferén-

cia. A recusa de consentimento devera ser devi-:

_ ‘* damente fundamentada emacta da Assembleia

“Geral. '
8 Caso ‘nenhum accionista exerea o seu direito de

preferéncia no prazo e condigdes referidas nos ntmeros

precedentes e a Assembleia Geral dé o seu consentimento

a transmissdo de acces nominativas pretendida, ou nao se

pronuncie sobretal pedido no prazo mencionadonaalinea(b)

do n.° 7 deste artigo, o Transmitente tera direito a vender

livremente ao Transmissdario indicado na Comunicagao de
Alienacdo a totalidade das acgdes nominativas, nos preci-

Sos termos e condigdes constantes da referida Comunicacao

de Transmissio. Contudo, essa venda 86 podera serefec-

tuada até 60 (sessenta)-dias apds.o termo do prazoreferido

na alinea (b) do n.° 7-deste artigo e o Transmissario devera

aderir, por escrito, e vincular-se aos termos de qualquer '

AcordoParassocial em vigor, como se fosse uma daspartes

no mesmo desde 0 inicio da sua vigéncia.

‘9, Caso recuse o consentimento para a transmissio

das accdes nominativas, a Sociedade fica obrigada a fazer

adquirir por terceiro ou a amortizar as acgGes a transmi- -

tir nos termos.e condigdes indicados na Comunicagao de

Transmissfo. =~
10. -Os limites a transmisséo de accdes estabelecidos

neste artigo serio averbados nos titulos das acgdes nomi-

ARTIGO10.°

(Oncragdo e encargos sobre accées)

-1. Os accionistas nao podem constituir quaisquer énus

ou encargos sobre as suas accdes sem o consentimento pré-

vid da Sociedade, de acordo com as disposi¢ées do presente .

artigo. .
2. Para obter o“consentimento da Sociedade, 0 accio- -

nista que pretenda constituir quaisquer 6nus ou éncargos

sobre-as suas accées, notificara ao Presidente do Conselho

de Administracdo, por carta dirigida ao mesmo, das condi-

gies de tais énus ou encargos.

_ 3. O Presidente do Conselho de Administracdo, no prazo

de 5 (cinco) dias apés receber a carta referida no numero

/ anterior, informard ao Presidente da Assembleia Geral de .

Accionistas do contetdo da referida carta para que este,

_ convoqueuma Teunido da Assemblcia Geral para deliberar

sobre o assunto.

4. O Presidente da Assembleia Geral de Accionistas con-

vocara.a reuniao mencionada no-nimero anterior para data

“ ndo posteriora 45 (quarenta e cinco) dias a contar, da.data

de recepcio da notificagao do Presidente do Conselho de,

Administragao referida no numero anterior.

5. B dispensado o consentimento da Sociedade previsto *

nos ndmeros precedentes, caso o Onus ou encargo a cons-

tituir sobre as accdes seja necessério para a obtencdo de

financiamentopara a Sociedade, mas apenas se 0accionista -

em questao reservar para si‘o exercicio dos inerentesdirei- .

tos de voto.
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ARTIGO 11.9
(Emissito de obrigagées)

__ 1. Por deliberagaéo da Assembleia Geral, a Sociedade

podera emitir, nos mercadosinternos e externos, obrigagdes

ou qualquer outro tipo de titulo de divida legalmente per-

- mitido, em diferentes séries e classes, incluindo obrigacédes

convertiveis em acgdes e obrigacdes com direito de subscri-

¢ao de acgées. mA

2. Os accionistas terdo direito de preferéncia, na propor-

cao das accdes que possuirem,relativamente a aquisicao de

quaisquer obrigac6es convertiveis em accdes e de quaisquer

obrigagdes comdireito de subscricdo de acces cuja emissao _

seja deliberada pela Assembleia Geral.

ARTIGO 12.°
_ (Amortizacio de acgdes) j

|.'A Sociedade podera amortizar, total ou parcialmente,

as accdes de um accionista, sem necessidade do consenti-

_ mentodo seutitular, quando:

a) O accionista transmitir ou onerar as suas accdes em

violacado do disposto nosartigos 9.° e 10.°;

6) O accionista pretender transmitir as suas acgdes‘a

terceiros e os restantes accionistas nao exercam

O seu direito.de preferéncia, nem o accionista

alienante aceite a amortizaco voluntaria das

suas accdes, sempre que a amortizagdo for¢gada

se revele necessaria para proteger a Sociedade -

contra situacdes ou circunstancias que objecti-

vamente a prejudiquem ou possa prejudicar;

c) As acgdes forem apreendidas,; arroladas, arresta-

das, penhoradas ou objecto de qualquer outro

processo judicial, incluindo de natureza caute-

lar, ou seja por qualquer outra forma retirada

a disponibilidade das accdes ao seu titular, na

medida em que a amortizacéo forgada se consi-

dera necessaria a tutela do interesse social;

d) Em caso de incumprimento pelo accionista da sua

obrigagao de efectuar prestacdes acessérias a

Sociedade. os

2. A contrapartida da amortizagao das accGes sera igual

ao seu valor de mercado, conforme determinado’ por uma

empiesa de auditoria independente, a qual sera designada

por deliberacao da Assembleia Geral.

CAPITULO IIL
Orgiios Sociais ~

SECCAOI
Disposicées Gerais

ARTIGO 13.°
(Orgiios sociais)

A Sociedade tem os seguintes Orgaossociais:

a) Assembleia Geral;

5) Conselho de Administracao; e -

c) Orgao Fiscal.
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-SECCAO II
Assembleia Geral

ARTIGO 14.°

(Composigio e convocatoéria)

1. A Assembleia Geral é constituida por todos os accio-

nistas da sociedade.
_ 2.AAssembleia Geral é dirigida por uma Mesa composta

por um presidente e um secretario, que podemseraccionis-

tas ou nao,e tera lugar na sede da Sociedade ou em qualquer —

outro lugar indicado no aviso convocatorio da reuniao.

3. A Assembleia Geralretine-se ordinariamente uma vez

em cada ano, nos primeiros trés meses depois de findo o

exercicio anterior. A Assembleia Geral retine-se extraordina-

riamente sempre que necessario, por deciséo do Presidente

da Mesa ou a pedido do Conselho de Administrac%o, do

Conselho Fiscal ou de um ou mais accionistas que dete-

nham, pelo menos, 5% (cinco por cento) do capital social

da Sociedade. : .

4. A Assembleia Geral ordindria ou extraordinaria é con-

vocada porcarta dirigida aos accionistas, com pelo menos

30 (trinta) dias'de antecedéncia, indicando a data, hora,

local, ordem de trabalhos e outros elementos considerados

relevantes. Caso existam acgGes ao portador, a convocaté-

ria devera ser publicada num jornal de grandecirculagao do

local de constituigdo da Sociedade, com a antecedéncia de

30 dias. _
5. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, a

Assembleia Geral podera reunir-se sem necessidade de con-

vocatoria ou quaisqueroutras formalidades prévias, desde

que estejam presentes ou representados todos os accionistas

€ OS mesmos acordem em reunir-se sem aquelas formalida-

des e sobre os assuntos a discutir.

ARTIGO 15.° -
(Funcionamento ¢ quérum)

1. Qualquer accionista‘com direito de voto pode ser

representado na Assembleia Geral por outro accionista com

direito de voto, por um Administrador da Sociedade ou qual-

quer outra pessoa especialmente mandatada para 0 efeito,

mediante carta de representacdo ‘dirigida ao Presidente da

.Mesa, devendo tal comunicagao ser recebida na sede da

Sociedade até ao ultimo dia Util que antecede a respectiva

reuniao da Assembleia Geral.

2. A Assembleia Geral sera considerada devidamente

: constituida e podera deliberar validamente se estiverem pre-

sentes ou representadosaccionistas detentores de mais de

metade do capital social da Sociedade. —

ARTIGO 16°
(Delibcragdes)

Excepto nos casos em que a-lei ou o Contrato de

Sociedade exigirem um numero mais elevado de votos favo-

raveis, as deliberagdes da Assembleia Geral serao valida e

eficazmente tomadas com a maioria dos votos correspon-
dentes ao capital social da Sociedade. ,

.
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ARTIGO 17°
(Competéncia) ;

aAssembleia Geral fem: éompeténcia para deliberar

Sobre as mateérias que the sejam exclusivamente atribuidas

porlei ou pelos presentes Estatutos. ‘ :

SECCAO il

Consciho de Administragao _

ARTIGO 18.°

(Natureza c Composicao do Consclho de Administragao0) ©

1. ASociedade sera administrada por um Conselho de
Administra¢ao, composto porum niimero impar de 3 (trés)

até 5 (cinco) membros («Administradores»), eleitos pela |

- Assembleia Geral para mandatosrenovaveis de4 (quatro).

anos.

2A Sociedade podera, ioualrnente, serAdministrada por

um:Administrador-Unico, eleito em Assembleia Geral.

3. A deliberagao qué nomearos membros do Conselho

de Administracao devera indicaro Administrador que exer-_

cera o cargo de Presidente do Conselho de Administracao, 0:

qualtera voto de qualidade.

4. Os Administradores podem ser remunerados, con-

forme seja deliberado pela Assembleia Geral e estéo

dispensados deprestar eaucdo. :

ARTIGO 192
(Poderes do Conselho de Administragio)

I. oO Conselho de Administragdo tera todas as competén-

cias que nao estejam atribuidas em exclusivo a Assembleia _

Geral pela lei ou por estes Estatutos, nomeadamente:

- a) Dirigir e representar a Sociedade perante as auto-

ridades competentesezelar péloestrito cumpri-.

mento por parte da Sociedade das -disposicdes

legais vigentes na Republica de Angola; -
5) Dar cumprimento asdeliberacdes da Assembleia

Geral;

o) Elaborar a estratégia geral da actividade e plano de

_ac¢ao da Sociedade e submeté-los a aprovacao 8,

__ da Assembleia Geral; _

d) Assegurar a gestdo corrente da Sociedade; .

e) Elaboraros relatérios e-contas anuais do exercicio —

. e submeté-los a apreciac4o do ConselhoFiscale

- @aprovacdo da Assembleia Geral;
Df) Vincular a Sociedade, em juizoefora dele, activa€

passivamente; ,

2 Aprovar o Regulamento Interno, o Regulamento

Disciplinar ou quaisquer outros regulamentos,

normas ou directrizes que se mostrem necessa- .

rias ou Utets para a actividade da Sociedade;

h) Deliberar sobre a aquisicdo, alienacaoe onera¢ao

de bens iméveis apds autorizagéo expréssa da

Assembleia Geral;

i) Contrair empréstimos, pactuar coin. devedores  -

~ credores,desistir, transigir e confessar em quais-:

quer pleitos e comprometer-se em arbitragens,

ap6s autorizag&o expressa da Assembleia Geral;

j) Celebrar, rescindir, denunciar, resolver e alterar

quaisquer contratos e praticar os actos relativos

. a aquisi¢ao de equipamentos, a realizagao de

obras e a prestacao de servicos aterceiros;

_k) Assinar, aceitar, sacar, endossar e receberletras, -

cheques e livrangas ou qualquer outrotitulo de

crédito, desde que decorra da execucdao do orga-

mentoe do plano de investimento aprovadopela
Assembleia Geral;

/) Elaborar procedimentos quanto 4 conducgao da acti-

vidade da Sociedade, questdes ambientais e de

higienee seguranca.

2. O Conselho de Administracao pode delegar a getio

‘corrente da Sociedade num ou mais administradores delega-

dos ou numa comissao executiva, devendo neste caso definir

- aguaua composi¢ao, competéncias e modo de funcionamento.-

ARTIGO20.°

(Competéncias do Presidente do Consclho de Administra¢ao) ©

f

Além dos poderes que lhe sao concedidos ao abrigodalei

e dos Estatutos, o Presidente do Conselho de Administragao

terd asseguintes responsabilidades:

, a) Convocaras reunides do Conselho de Administra-

cdo e definir a ordem de trabalhos;

_b) Presidir as reunides, conduzir os trabalhose asse-

gurar adiscussdoordeira ea votacao dos pontos

da ordem-detrabalhos; . ,

c) Assegurar que toda a informac¢&o estatutariamente

_ requerida seja prontamente fornecida a todoso§OS

_. administradores;

d) Em. geral, coordenar as actividades do Conselho

de Administragdo e assegurar o respectivo fun-

’ ” cionamento; e .

- “@) Assegurar que’sejam lavradas actas das reunides

do Conselho de Administragdo e que as mesmas-

-. ‘sejam transcritas no respectivolivro.

ARTIGO 21.° |
4(Reunides ¢ Quérum do Consctho de Administragio) _

1. O Conselho de Administra¢ao reunir-se-4 ordina-

riamente trés vezes por ano e extraordinariamente sempre

‘que o forsolicitado por qualquer aos Administradores ou

Conselho Fiscal.

2. O Presidente do Conselho de“Adminisiragao deverd
convocar as reunides por escrito, indicando adata, a ‘hora

€ 0 local e a ordem de trabalhos. A convocatéria devera ser

‘enviada com uma antecedéncia‘minimade 15 (quinze) dias,

sendo permitido um prazo mais curto no0 caso de reunides

" urgentes.

3. A ordem de trabalhos incluird, além dos assuntos
decididos pelo Presidente do Conselho de Administragao,
‘quaisquer outros cuja inclusdo: tenha sido solicitada por

algum Administrador anteriormentea notificagao da ordem

de trabalhos. : |

4,0 Conselho de Administrac4o poderé reunir-se a qual-
quer momento, sem convocatéria por escrito, desde que -
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dos e acordem unanimemente na -realizacao da reuniao e

na respectiva ordem detrabalhos. Quaisquer assuntosnao

. incluidos na ordem detrabalhosdistribuida podem seracres-
centados, desde que todos os administradores presentes ou

representados prestem 0-seu consentimento.

5. O Conselho de Administragao pode deliberar vali-

damente quando a maioria dos administradores estejam

presentes ou representados. As deliberagées do Conselho

 

de Administrag&o serao aprovadas por maioria absoluta-dos-

votos dos administradores presentes ou representados.

6. Qualquer Administrador que esteja impedido de com-

parecer a uma reuniao do Conselho de Administracado pode

‘delegar os seus poderes noutro administrador, ou qual-

quer outra pessoa estranha a Sociedade, mediante carta

de representagdo dirigida ao Presidente do Conselho de

Administragao.

7. Podem comparecer as reunides pessoas qualificadas

que 0 Presidente do Conselho de Administracao decida con-

vidar,ou cuja presenga seja solicitada por um administrador,

. Mas fais pessoas apenas podem participar nos trabalhos na

medida em que sejam ‘convidadasa fazé-lo e.sém direito de

voto.

8. ‘Sera lavrada acta de cada reunido,incluindo aorder ,

de trabalhos e uma descric&o sumaria das discusses, as

' deliberagdes adoptadas, os resultados da votacdo e outros

factos relevantes que meregam serregistados. A acta devera.

ser elaborada nos 10 (dez) dias seguintes ao da reuniao e

devera ser aprovadae assinada na reuni&o subsequente, sem

prejuizo da implementagao imediata das deliberacdes toma-
das. 4

9. O Conselho de Administragao podera ainda tomar
deliberagdes undnimes porescrito, assinadas por todos os

administradores.

ARTIGO 22°

‘(Forma de obrigar) .

~ A Sociedadeobriga-se peranteterceiros pelas assinaturas

conjuntas:

1 (um) administrador;

.b) De Administrador-Delegado ou membro(s) da

Comissio Executiva, nos termos da respectiva ©

_delegac¢ao de poderes;

a) De mandatario. constituido . por procuracio, no:

ambito dos poderes conferidos.

SECCAO IV
“ee : . +.» Conselho Fiscal .

‘. |»  ARTIGO 23°
. (Composi¢a&o)

1.0 Orgio de fiscalizagio pode consistir num Fiscal-

Unico ou num ConselhoFiscal conforme o que for deliberado

em Assembleia Geral, nos termose dentro dos limites fixa-

dos pelelei angolana.

- todos os administradores estejam presentes ou representa- -

a) Do Presidente do Conselho de Administragdo e de

6105"

2. No caso do Orgao de Fiscalizacdo consistir num
ConselhoFiscal, o mésmodeveser constituido por trés mem-

bros efectivos e dois suplentes. Pelo menos, um membro

' suplente e um membroefectivo devem ser peritos contabi-

listas ou uma sociedade de contabilistas, caso em que, um
socio de tal sociedade deve ser nomeado para exercer as__

suas fungdes. Os membros do Conselho Fiscal nao podem

ser membros do Conselho de Administragao. Os membros

do Conselho Fiscal devem ser nomeados pela Assembleia

Geral de Accionistas.
3. Nocaso do Orgao deFiscalizacdio consistir num Fiscal-

Unico, deve ser também eleito umsuplente,eo Fiscal-Unico

e o suplente devem ser peritos contabilistas registados.

~ 4. Os membros do Orgio de Fiscalizaco devemserelei-
tos por periodos de quatro anos, podendoserreeleitos,e os

seus mandatos terminam logo que sejam eleitos novos mem-

bros do Orgio de Fiscalizacao.
5. Qualquer vaga no Orgao de Fiscalizagao deve ser,

suprimida temporariamente por um membro suplente. Os

membrosassim indicados devem manter-se em fungdes até

a préxima reuniao da Assembleia Geral de Accionistas que

suprira tal falta de forma definitiva. :

; ARTIGO 24.°

(Reunides ¢ competéncia do Orgio Fiscal)

1. O Orgio de Fiscalizacao é responsavel, nos termos

da lei, pela inspecgao da actividade, operagdes e contas da - -

Sociedade e demais matérias definidasna lei.

2. No caso do Orgio de Fiscalizag3o consistir num

Conselho Fiscal, deve reunir-se pelo menos -uma vez.em

cada trimestre e as suas. deliberagdes sao komad por maio-

tia simples dos votos.

3. O Orgao de- Fiscalizagao responde perante a

Assembleia Geral de Accionistas relativamentea quaisquer

assuntos relacionados com sua responsabilidade e da opi-

nido sobre todos os assuntos que lhe forem colocados pela
- Assembleia Geral de Accionistas. -

4. O Orgiio de Fiscalizacao deve informar a Assembleia

Geral de Accionistas, pelo menos uma vez por ano, sobre as

suas actividades.

5. O Fiscal-Unico ou os5 membros do Conselho Fiscal,

- consoante o caso, podem assistir as reunides da Assembleia

_ Geral de Accionistas e participar nos debates, sem direito a

voto. A pedido do Conselho de Administrago, os membros
do Conselho de Fiscalizagdo ou o Fiscal-Unico, consoante o.-

caso, participar nas reunides do Conselho de Administragao..

CAPITULO IV
Exercicio Social e Lucros

ARTIGO.25.°
(Exereicio anual}

”

a

° ano social da Sociedade coincide como ano-civil. -

_ ARTIGO26.° oe

(Distribuicgdo de dividendos) :

1. A,Sociedade distribuir& dividendos, pelo menos uma

vez por ano; até Abril, apés a elaboragdo das demonstracdes

financeiras anuais, nos termos em que venham a ser delibe-

rados pela Assembleia Geral.

\

*
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Assembleia Geral o pagamento de dividendos antecipados,

nos termos e nos limites definidosnalei.

; ‘ CAPITULO vo

Dissolucao e liquidacao

‘ARTIGO 27.°

(Dissolugiio ¢ liquidacao da sociedade)

I. ‘A Sociedade dissolve-se por. acordo entre os accio-

nistas e nos demais casos previstos na lei, servindo de

‘ ocorrer a dissolu¢ao, salvo sea Assembleia Geral datibgrar

de outta forma.

_2. A Assembleéia Geral que deliberar a dissolucdo da

Sociedade aprovara 0 procedimento a seguir na liquidacdo.

CAPITULO VI

Disposi¢ées Finais e Transitérias

ARTIGO28.° j

(Alteragdo dos Estatutos) -.. -

Ospresentes Estatutos poderao ser alterados a qualquer

altura de acordo com as formalidades exigidas porlei. -

 

ARTIGO 29°

- (Designagéo de Administradores)

@) Presidente: Cecilia Mpaka Miguel.do Rosario, sol-.

teira, natural de Cabinda, residente na Rua 47,

Casa n.° 21, Bairro Cassequel, Municipio de

Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Provin-
cia de Luanda, titular do Bilhete de Identidade -

n.° 000180843CA031, emitido pela Direcgao

Nacional de Identificagao Civil, aos 29 de Outu-

bro de2013;

b) Administrador: Paulo Borges Bumba, solteiro,

natural de Luanda, residente na Rua 18, Bloco

68, 4.° andar, Bairrd’ Martires do Kifangondo,
Municipio de Luanda,’ Distrito Urbano da

. Maianga, Provincia de Luanda, titular do Bilhete .

de Identidade n.° 000131854KS013, emitido

pela Direcgao Nacional de Identificacdo Civil,
aos 24 de Setembro de 2012;

_¢) Administradora: Janeth Patricia da Silva Teixeira,

casada com Felisberto Francisco da Silva Fer-

nandes, sob o regime de comunhao de adquirido,

natural de Luanda, residente na Rua da Cereja, ©

Casa n.° 59, Bairro Sapu. 2, Municipio de Viana,

Provincia de Luanda,titular do Bilhete de Identi-

~ dade n.° 000179228LA015, emitido pela Direc-
¢40 Nacional de Identificagao Civil, aos 10 e

Dezembro de 2012.

ARTIGO 30.°
(Lei aplicavel)

Os gesentes’Estatutosis regemrge pela lei Angolana. -

ee4622-rhe)

a

 

-2. © Conselho de Administragio poderé propor a

liquidatarios os administradoresem exercicio a data em que -

Fica nomeado o Conselho de Administragao, para 0 qua- -

. -driénio 2015-2018, que desde ja terd a’seguinte composi¢ao:-

al

DIARIO DA REPUBLICA———

Mendeslis (SU), Limitada

- Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de 32 Clase

da Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 22*Seogio do

Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendoao que mefoi requerido em peticao apre.

sentada sob 0 n.° 24, do livro-didrio de 20 de Marco do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatéria.

Cettifico que Julio Agostinho Mendes de Carvalho

Lisboa, casado com Julieta Francisco Antonio Lisboa, sob °

regime de comunhao de adquiridos, natural de Waco-kungo,

' Provincia: de’ Kwanza-Sul, residente habitualmente em

Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Maianga, Rua
Marien Ngouabi, sem ntimero, zona, constituiu uma socie-

dade unipessoal por quotas denominada, «Mendeslis (SU),

- Limitadan, registada sob o n.° 1.350/15, que se vai reger

’ pelo disposto ng documentoetemanexo, _ .

Esta conforme.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.2 Seccao

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 20 de Margode2015.

—O ajudante, ilegivel. .

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
MENDESLIS (SU), LIMITADA

ARTIGO 1.°
(Denominagio ¢ sede)

~ Asociedade adopta a'denominagdosocial de «Mendeslis

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

‘ Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Maianga,Bairro

. da Maianga,podendotransferi-la livremente para qualquer

outro local doterritério nacional, bem comoabrirfiliais,

' sucursais, agéncias ou outras.formas de representagao den-

’ tro e fora do Pais.

“ARTIGO 2°
(Duraciio)

4

_ Asua duracdo é por tempo indeterminado, eontando-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 a prestagao de

servigos, comércio geral a grosso e a retalho, consultoria,

auditoria, construcao civil e obras publicas, fiscalizagao de

_ obras,serralharia, carpintaria, produ¢do e venda de caixilharia

+ dealuminio, promogao e mediagao imobilidria, informatica,

telecomunicagées, electricidade, agro-pecuaria, hotelaria,

turismo, agéncia de viagens, transportes aéreo, maritimo

e terrestre, transporte de passageiros ou de mercadorias,

camionagem,transitarios, déspachante, rent-a-car, oficina

‘auto, venda de material de ‘escritério e escolar, saldo de

cabeleireiro, modas e confeccdes, botequim, centro médico,

farmacia, material e equipamentos hospitalar, perfumaria,

eessttatejaahai
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ourivesaria, relojoaria, ‘pastelaria, panificagado, geladaria,

explaragao de parques de divérsdes, realizagio de eventos

culturais, recreativos e desportivos, exploracéo mineira e

floréstal, exploragao de bombas de combustiveis ou estagao

de servico, comercializagao de petrdleo e seus derivados,

representacdes comerciais, ensinogeral, infantario, importa-

ramo do comércio ou industria em que.0° sdcio-inico decida

’ eseja 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: {00.000,00 (cem

‘mil kwanzas), pertencente ao sécio-tinico Julio Agostinho

Mendes de Carvalho Lisboa.

ARTIGO 5° ,
(Cessao de quotas)

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

' transforma¢do da mesma em sociedade pluripessoal.

~ em 3] de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a31 de -

Y, Marge imediato.. ‘

ARTIGO 6.°

(Géréncia)

A geréncia e administragdo da sociedade, em todos os

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

mente, incumbem ao sécio-Unico, bastando a sua assinatura

para obrigar validamentea sociedade.

1. 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 semelhan-

tes, . 5
2. O sdcio-tinico podera nomearpessoa estranha a socie-

dadepara assumir as fungdes de geréncia.

ARTIGO 7°
(Decisées)

As decisdes do sécio-tinico de natureza igual as delibera-

goes da Assembleia Geral deverdo ser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro de atas.

“ARTIGO 8.°
(Dissolu¢ao).'

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-

enquanto a quota se mantiverindivisa.

+ -ARTIGO 9°
“ (Liquidagio)

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

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10°
\ . . (Balancos)

‘Os anos sociais serio os civis e os balancos ser&o dados

oes

ompail:
eet aes

. Gao e exportagao, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro

~

mento do sécio-tinico, continuando asua existéncia com o |

" sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecidoou

_interdito, devendo estes nomear um que atodosrepresente,,

“ARTIGO He"

(Omisso)

_ No omisso regularao as deliberagdes sociais, as disposi-

. gdes 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.

. (15-4626-L02)
 

Organizacées Simao Pedro & Filhos, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Margo de 2015,
lavrada com inicio a folhas 82, do livro de notaspara escri-

turas diversas n.° 255-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: — Simao Pedro, solteiro, maior, natural

de Cuimba, Provincia do Zaire, residente habitualmente

em Luanda, no Municipio de Luanda, Distrito Urbano do

- Kilamba Kiaxi, Bairro Calemba 2, casa sem numero, Zona 5;

Segundo: -— Afonso Nzoanene Coria Pedro, de 8 anos de

idade, natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, onde

reside habitualmente, no Municipio de Luanda, Distrito

Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro Calemba2, casa+ sein

numero, Zona 5; -
Umasociedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartorio Notarial:do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 24 de Margo de 2015. — O ajudante, ilegivel. :

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ORGANIZACOESSIMAO. PEDRO

_ & FILHOS, LIMITADA

ARTIGO12
A sociedade adopta ‘a denominagao social de.«Organi-_

zacdes Simao Pedro & Filhos, Limitada», com sede social

* na Provincia de Luanda, rua e casa sem numero, Zona 5,

. Bairro Calemba 2, Municipio de Belas, podendotransferi-la:

livremente para qualquer outrolocal do territério nacional,

bern comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras formas *

de representago dentro e-fora do Pais.

3 ARTIGO 2°
Asua duragao é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebraco da presente escritura.

ARTIGO3°

A sociedade tem como’ objecto social’ a prestigio

de servicos, farmacia, importagéo e comercializacao de

medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos labo-

_ratoriais diversos, fabrico e. distribuigfo de medicamentos,

consultoria ambiental, energias renovaveis, electricidade e

electricistas, consultoria, contabilidade e auditoria, gestao

de empreendimentos, armazenamento, fiscalidade, elabo- -
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ragao de projectos de arquitectura e engenharia, selecgao e

recrutamento de méo-de-obra para‘todas as areas, cedéncia

temporaria de mao-de-obra para todas as areas, comércio

geral a grosso e a retalho, empreitadas de construcio civil

e obras publicas, promocdo e mediacao imobiliaria, venda -

de equipamentosdos servicos de seguranga privada,presta-

¢ao de servigos de seguranga privada,servigosde infantario,

manutengdo e assisténcia a equipamentos diversos, ensino

geral, escola de linguas, desporto e cultura, servi¢os de con-

ducao, informatica, telecomunicagées, hotelariae turismo,

restauragdo, casino, industria pesada e ligeira, pescas,

agro-pecudria, industria de panificagao, camionagem,tran-

sitarios, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas

“novas € usadas, transporte de passageiros, transporte de mer-

cadorias, oficina auto, oficina de frio, fiscalizag&o de obras.

publicas, venda de material de escritério e escolar, venda

e ‘instalagao de material industrial, venda e assisténcia a

_ viaturas, comercializacao de material de construgao, comer-

cializacdo de lubrificantes, sal&o de cabeleireiro, barbearia,

botequim, comercializagéo de gas de cozinha, petrdleo

iluminante, pecas sobressalentes, perfumaria, artigos de tou-

cadore higiene, ourivesaria, relojoaria, agéncia de viagens,

farmacia, servicos médico, clinica geral, geladaria; explo- ©

tagéo de parques de diversio, exploracao mineira e seus

derivados, explora¢ao florestal, exploracéo de bombas de.

combustiveis, estagao de servico, representagdes comerciais

e industriais, serralharia, carpintaria, marcenaria, centro de

' formagdo profissional, importacdo e exporta¢ao, podendo

ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou

industria em queos sécios acordem-e seja permitido porlei.

‘ . . + . ARTIGO 4S

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido-e represen-

tado por 2 (duas) quotas, sendo | (uma) quota no- valor

nominal de Kz: 80.000,00 (aitenta mil kwanzas), perten-

cente ao sécio Simdo Pedro e a outra quota no valor nominal

de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), pertencente ao sécio

Afonso Nzoanene Coria Pedro, respectivamente.

’

ARTIGOS® i. ¢

A cessao de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferidoaos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso. _ ee .

. ARTIGO 62
A geréncia e administracdo da sociedade, em todosos

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

mente, incumbem ao sécio Sim4o Pedro, que fica desde ja’

~ nomeado gerente, com dispensa de caucdo; bastando a assi-

natura do gerente para obrigar validamente a sociedade.

1. O gerente podera delegar num dos sdécios ou mesmo

“em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para 0 efeito, o respectivo mandato.
*

inast

DIARIO DA REPUBLICA
‘ nna

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

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonagGes ou actos semelhan.

tes. . ee a

ARTIGO 7°

A Assembleia Geral sera convocada por simplescartas

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

_ diasde 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 tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8°

_ Os lucros liquidos apurados, depois de deduzidaa pey-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao. divididos pelos s6cids na propor-

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

“. as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

’ A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia como

- sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdciofalecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto aquota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios € nos

demais casos legais, todos os sdécios serao liquidatarios ea

liquidagao e partilha realizar-se-4 como acordarem.Na-falta

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

licitado em bloco com obrigacao do pagamento dopassivo

e adjudicado ao sécio que melhor pre¢o oferecer, em igual-

. dade de condicGes... -

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

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12°

“Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

querentre os socios, 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 132
Os balangos sero dados em 31 de Dezembro de cada

ano, devendoestar aprovades até 31 de Margo:do ano ime-

diato. —

. ARTIGO 14.° i *

No omisso fegulardo as deliberagessociais, as dispo-

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

Sacledades Coniercials, edemaislegislagao aplicavel.

(15-4627-L02)

“yeas “ ae
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Organizagées Zinildo da Silva Gemeos (SU), Limitada

_ Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta

da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,2. Seccao

do Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-

sentada sob o n.° 58, do livro-diario de 24 de Marco do

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Zinildo Ricardo Anténio da Silva,solteiré,

maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda, residente

habitualmente em Luanda, no Municipio de Luanda, Distrito

Urbano do Sambizanga,Bairro do Sao Paulo, constituiu uma

. sociedade comercial por quotas denominada «Organiza¢édes

Zinildo da Silva Gemeos (SU), Limitada», Matriculada com

on.” 1414/15, que se regera nos termosconstantes do docu-

mento em anexo.
Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 22 Seceaio

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 24 de Marco de 2015.

— Oajudante,i/egivel.

ESTATUTO DA SOCIEDADE
ORGANIZACOESZINILDO DA SILVA

GEMEOS(SU), LIMITADA

ARTIGO1°
(Denominaciio ¢ sede)

A sociedade adopta a denominagao de «Organizacées

Zinildo da Silva Gemeos (SU), Limitada», com sedesocial

na Provincia de Luanda, Rua da Ambaca, Municipio de

Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Sao Paulo,

Casa n.° 17, Zona 3, podendotransferi-la livremente para

qualquer outro local do territério nacional, bem como abrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formasde representagao

dentro e fora do Pais.

. “ARTIGO 2°
(Duragao) 5

Asuaa duragdio é por tempo indeterminado, contando-se 0

inicio dasua actividade, para todososefeitos legais, a partir

do respectivo registo.

ARTIGO 3.° -

(Objecto)

. Asociedade tem como objecto social o comércio geral a

. grosso e aretalho, prestacdo de servigos, consultoria, indus-

- tria, auditoria, construcdo civil e obras puiblicas, fiscalizagao

_ deobras, serralharia, carpintaria, producao e¢venda decai-

- xilharia de aluminio, promogdo e.mediaca&o -imobiliaria,

informatica, telecomunicagées,electricidade, agro-pecuaria,

pescas, hotelaria e turismo, agéncia de viagens, transporte

‘aéreo, maritimo e terrestre, transporte de passageiros ou de

mercadorias, camionagem,transitarios, despachante, rent-a-

. -car, oficina auto, verida de material de escritério e escolar,

. galdo de cabeleireiro, modas e confecgdes, botequim, cen-

a

” 6109

tro médico, farmacia, material e equipamentos hospitalares,

' perfumaria, ourivesaria, relojoaria, agéncia de viagens,

pastelaria, panificacdo, geladaria, exploragdéo de parques

de diversGes, realizacao de eventos culturais, recreativos

e desportivos, exploracao mineira e florestal, exploracdo

de bombas' de combustiveis ou estacdo de servigo, comer-

cializagéo de petrédleo e seus derivados, representacdes

comerciais, ensino geral, infantario, importac¢ao e expor-

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

comércio ou indtstria em que o sdcio-tinico decida e seja

permitido porlei. .

. . ARTIGO42 .
(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 Zinildo Ricardo

Antonio da Silva. -

4 ARTIGO 5.°

(Cessiio de quotas)

A cess&o da quota implica a saida do sdcio cedente ou a

transformacgao da mesma em sociedadepluripessoal.
cf¢ ~" ARTIGO 6°

‘ (Geréncia)

A geréncia e administra¢aéo da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbe ao sécio-iinico, bastando a sua assinatura

para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos |

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,

tais como, letras de favor, fianga, abonacdes ou actos seme-

lhantes. ;

2. O sdécio-tinico poder nomeéar pessoa estranhaaa socie- -

dadepara assumir as fungées de geréncia. ,

ARTIGO 72°

(Decisées)

As decisdes do sécio-tinico de natureza igual as delibera-
des da Assembleia Geral deverdo ser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas emlivro de actas.

ARTIGO 82°
- (Dissolucao)

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

do sécio-tnico, continuando asua existéncia com osherdei-

ros Ou representantes do sécio falecido ouinterdito, devendo

estes nomear um.que a todos represente, enquanto a quota se

mantiverindivisa. :

" ARTIGO.9"
(Liquidagao)

A liquidaggio da sotiedade far-se-& nos termosdaLei das

Sociedades Comerciais. _
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ARTIGO 10°
(Balancos)

Os anossociais sero os civis e os balangos sero dados —

- em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencerrar a 31 de

Marco imediato.

. ARTIGO 11
(Omisso)

’ - “No omisso regulardo as deliberacdes sociais, as disposi-

gées daLei n.° 19/12, de 11 de Junho e aindaas disposigdes da

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

(15-4628-L02)

 

Laumari, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Marco de 2015,

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

turas diversas n.° 395,do Cartério Notarial doGuiché Unico’
da Empresa, a cargo do Notédrio, Lucio Alberto Pires da
Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

’  Primeiro: — Antonio Francisco Pereira, solteiro, maior,

natural do Rangel, Provincia de Luanda, ondereside habi-’
. tualmente, ‘no Distrito Urbano do Kilamba. Kiaxi, Bairro |

CapoloI, Casa n.° 36 R;

Segundo: —EsperancaAntonio Miguel, solteira, maior,

natural de Malanje, Provincia de Malanje, fesidente habi- °

tualmente em Luanda,noDistrito Urbano do KilambaKiaxi,

- Bairro CapoloI, casa sem ntimero;

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos - .

termos constantes dos artigos Sseguintes.

Estaconforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 24 de Marco de 2015. —O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

LAUMARI, LIMITADA

ARTIGQ 1° -
A sociedade adopta a denominagiosocial de «Laumari,

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

Comandante Quartim, Casa n.° 36, Bairro do Capolo I,

Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Municipio de Luanda, —

podendotransferi-la livremente para qualqueroutro local do

territério‘nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agén-

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

ARTIGO 2.°

A sua duragaoé por tempoindeterminado,contando-séo

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebracao da escritura. :

ARTIGO 3.°.

A sociedade tem como objecto social a prestacao de ser-

vigos, consultoria, formagdo profissional, comércio geral a

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

’ cultura, agro-pecuaria, inddstria, pesca, hotelaria e, turismo,

oh my i

pecan

DIARIO DA REPUBLICA

informatica, telecomunicagées, publicidade, construgaocivil]
’ e obras publicas, consultoria, exploragZo mineira e florestal,

-comercializagao de telefones e seus acessérios, transporte

‘maritimo, camionagem, agente despachante e transitarios,

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

ou usadas e seus acessérios, venda e reparacdo de veiculos

automoveis, concessiondria de material e pecas separadas de

transporte, fabricacdo de blocose vigotas, material cirirgico,

gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farmacéuticos,

clinica, perfumaria, plastificagao de documentos, venda de

material de escritério e escolar, decoragées,serigrafia,salio

de cabeleireiro, boutique, agéncia de viagens, promogao e

mediacao imobiliaria, perfumaria, relagdes ptblicas, pas-

telaria, geladaria, panificagao, representagdes comerciais

e industriais, venda de gas de cozinha, desporto e. recrea-

go, video clube, discoteca, meios industriais, realizag6esde

- actividades culturais e desportivas, manuten¢do de espa¢os

verdes, segurancade benspatrimoniais, podendoainda dedi-

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

_ que os sdcios acordem e'seja permitidoporlei.

ARTIGO 4.°

Ocapital 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 aossocios

Anténio Francisco Pereira e Esperanca Antonio Miguel, res-

pectivamente. A

 ARTIGO 5.°

Acessao> de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado9 direito

de preferéncia, deferido aos socios se a sociedadedele nao

~ quiserfazer uso.

me ARTIGO 6°

I. Aygeréncia e administragao da sociedade, em todos0s |

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

vamente, incumbem aos socios Antonio. Francisco Pereira

- e Esperanga Antonio Miguel, que ficam desde ja nomeados

gerentes, comdispensa de caucdo, bastando | (uma) assina-

‘tura para obrigar validamente a sociedade.

2.08 gerentes poderao delegar num dos sécios ou mesmo

em pessoa estranha 4 sociedade parte dos seus poderes‘de

geréncia, conferindo para oefeito,.orespectivo mandato.

3. Fica vedado aos gerehtes obrigar a sociedade em-actos .

e contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonagies ou actos semelhan-

tes.

ARTIGO 72 .
As Assembleias Gerais serio. convocadas por simples cartas

registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos30 (trinta) dias de
antecedéncia, isto quando a lei ndo prescreva formalidades
especiais de comunicacdo. Se qualquer dos sdcios estiver
ausente da sede social, a comunicacao deverd serfeita com

~ tempo suficjente para que possa comparecer.

Pa ls
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ARTIGO 8° .

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

" centagem para fundos ou destinos especiais criados em

‘ Assembleia Geral, serdo divididos pelos sécios na propor-
cdo das suas quotas, e em igual propor¢gdo serao suportadas

8S perdas se as houver.

ARTIGO 9°

Asociedade n&o 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 umque a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa. °

ARTIGO 10° -

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sécios sero liquidatarios e a

liquidagdo e partilha verificar-se-4 como acordarem. Nafalta ~

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

licitado em globo com obrigacao do pagamento do passivo

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

dade de condicées.

ARTIGO I1.°

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobreela 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 renincia a qualqueroutro.

ARTIGO 13°

Os anos sociais sero os civis e-os balancos ser%o dados

_ em3i de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de

Marco imediato.

~ ARTIGO 14°
No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demaislegislacao aplicavel. —

(15-4629-L02)

 

Pastelaria Chunira (SU), Limitada

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de3232 Classe

. da Conservatéria do Registo Comercial debeac:2.a Secgfo do
Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi reduerida em peticao apre-
sentada sob 0 n.° 62, do livro-didrio de 24 de Marco do’

_ Corrente ano; a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Maria de Lourdes Sérgio, solteira, maior,

natural do Rangel, Provincia de Luanda, residente habitual-

mente em Luanda, Municipio de Viana, Bairro Viana, casa

sem numero, ruasemnumero,constituiu uma sociedadeuni-

pessoal por quotas denominada. «Pastelaria Chunira (SU), -
- Limitada», registada sob-o n.° 1.416/15, que se vai reger
pelo disposto no documento, em anexo.

"Esta conforme:

" Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 2.° Secgdio

_ do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 24 de Marco de 2015.

—O ajudante, ilegivel.

-. ESTATUTO DA SOCIEDADE

" PASTELARIA CHUNIRA(SU), LIMITADA

ARTIGO 1°

(Denominagiio ¢ sede)

A sociedade adopta a denominacao de «Pastelaria

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

Luanda, Rua 2, Casa n.° 21, Morro da Areia, Km 14, Bairro

Caop, Municipio de Viana, podendo transferi-la livremente

para qualquer outro local do territorio nacional, bem como

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

_ sentag&o dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°

(Duragio)

A sua duragdo é€ por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade,Paratodos os efeitos legais, a partir

do respectivo registo.

ARTIGO 3.°

(Objecto)

A sociedade tem como objecto, social, réstauracio,

comeércio geral a grosso e a retalho, prestacdo de servicos,

consultoria, auditoria, construcdo civil e obras publicas, fis-

calizacdo de obras,serralharia, carpintaria, producao evenda

de caixilharia de aluminio, promo¢&o e media¢ao imobilia~

ria, informatica, telecomunicagGes, electricidade, hotelaria,

turismo, agéncia de viagens, transportes aéreo, maritimo

eterrestres, transporte de passageiros ou de mercadorias,

camionagem,transitarios, despachante, rent-a-car, explora-

¢ao mineira, oficina auto, venda dematerial de escritorio e

escolar, salao de cabeleireiro, modas e confeccées, farmacia,

material € equipamentos hospitalares, perfumaria, ourivesa-

ria, relojoaria, agéncia de viagens, pastelaria, panificagao,

_ geladaria, exploragao de parques de diversdes, realizagao

de eventos culturais, recreativos e‘desportivos, exploragdo

mineira e florestal, exploragéo de bombas de combustiveis

ou estagaode servico, comercializagdo de petréleo e seus

derivados, representagdes comerciais, ensino geral, infan-—

tario, importagdo e exportagdo, podendo aindadedicar-se a

qualquer outro ramo do comércio ou industria em que os

‘sécios acordem e seja permitido porlei.
. i

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), penleneeyte a sécia-tnica Maria de Lourdes

Sireie, ; 
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ARTIGO 102" informatica, telecomunicacdes, publicidade, construcdocivil
(Balangos) " e obras publicas, consultoria, explora¢&o mineira

e

florestal,
Os anossociais sero oscivis e os balangos serao dados

- em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencerrar a 31 de

Marco imediato.

ARTIGO11.°
(Omisso)

“No omisso regularao as deliberagdes sociais, as disposi-

gdes da‘Lei n.° 19/12, de | 1 de Junho e aindaas disposi¢des da

Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de [3 de Fevereiro.

_(15-4628-L.02)
 

Laumari, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Margo de 2015,

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

_ turas diversas n.° 395, do Cartério Notarial do Guiché Unico

da Empresa, a cargo do Notdrio, Lucio Alberto Pires da
Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: —— Antonio Francisco Pereira, solteiro, maior,

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

. tualmente, no Distrito Urbano do Kilamba. Kiaxi, Bairro —

CapoloI, Casa n.° 36 R;

Segundo: —EsperancaAntonio Miguel,solteira, maior,

natural de Malanje, Provincia de Malanje, fesidente habi-

tualmente em Luanda,no Distrito Urbano do KilambaKiaxi,

- Bairro CapoloI, casa‘sem nimero; -

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos .

termosconstantes dosartigos seguintes.

Estconforme.

‘Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 24 de Marco de 2015. — O ajudante, ilegivel. ——

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

LAUMARI, LIMITADA -

ARTIGQ |? -

A sociedade adopta a denominacdo social de «Laumari,

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

Comandante Quartim, Casa n.° 36, Bairro do Capolo 1,

Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Municipio de Luanda,
podendotransferi-la livremente para qualqueroutro local do

‘territério‘nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

*  ¢ias.ou outras formas de representagao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°

_A sua duragao € por tempoindeterminado,contando-seo

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

da data da erletiaete da escritura.

ARTIGO 3°.

A sociedade tem comoobjecto social a prestag4o.de ser-

vigos, consultoria, formagao profissional, comércio geral a.

“grosso € a retalho, serralharia, caixilharia de aluminios, avi-

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

_ mediac¢do imobilidria, perfumaria, relacdes publicas, pas-

telaria, geladaria, panificagdo, representagdes comerciais

. que 0S socios acordem e'seja permitido portei.

- ¢ Esperanga Antonio Miguel, que ficam desde ja nomeados

“em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderesde

‘comoletras de.favor, fianca, abonagdes ou actos semelhan-

~ ausente da sede social, a comunicacao devera serfeita com

‘tempo suficiente para que possa comparecer.

~ comercializaco de telefones e seus acessorios, transporte

‘maritimo, camionagem, agente despachante e transitérios, |

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

ou usadas e seus acessérios, venda e reparacdo deveiculs

automoveis, concessionaria de material e pecas separadas de

transporte, fabricago de blocos e vigotas, material cirdrgica,

gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farmacéuticos,

clinica, perfumaria, plastifica¢&o de documentos, venda de

material de escritério e escolar, decoracées, serigrafia,sala

de cabeleireiro, boutique, agéncia de viagens, promogioe

e industriais, venda de gas de cozinha, desporto e recrea-

go, video clube, discoteca, meios industriais, realizagGes de

actividades culturais e desportivas, manutengdo de espacos

verdes, seguranga de bens patrimoniais, podendoaindadedi-

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

ne 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 sdcios

Anténio Francisco Pereira e Esperanga Antonio Miguel, Tes-

pectivamente. / \

“ ARTIGO 5°

Acessdo> de quotas a estranhosfica dependente do con:

sentimento da sociedade,aa qual é sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele néo

quiser fazer uso.

 
: ARTIGO 6.°

1. Ajgeréncia e administracdo da sociedade, em todos0s.

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

vamente, incumbem aos sécios Antonio. Francisco Pereira

gerentes,comdispensa de caucdo, bastando | (uma)assina-

tura para.obrigar validamente a sociedade. —

2. Os gerentes poderao delegar num dossécios ou mesmo

geréncia, conferindo para 0efeito,o respectivo mandato..

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos .

é contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais

tes.

ARTIGO 7°
As Assembleias Gerais serio. convocadas por simples cartas

registadas,dirigidas aos sécios com pelo menos30(trinta) diasde

antecedéncia, isto quando a lei n&o prescreva formalidades

especiais de comunicacdo. Se qualquer dos sécios estiver

tk

¥ ra t  
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| ARTIGO 8.°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

~ centagem para fundos ou destinos especiais criados em

> Assembleia Geral, seraodivididos pelos sécios na propor-

fo das suas quotas, e em igual proporgao serao suportadas

aS perdas,se as houver. ‘

ARTIGO 9.°

A sociedade nado se dissolvera por morte ou impedimento

- de qualquer dos sdcios, 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 mantliver indivisa. °

ARTIGO 102 -

Dinsolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sécios sero liquidatarios e a

liquidagdo e partilha verificar-se-4 como acordarem.Nafalta

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

licitado em globo com obrigacdo do pagamento do passivo

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

dade de condi¢des.

ARTIGO !1.°

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

qualquer sécio, quandosobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar. .

ARTIGO 12.°

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualqueroutro.

~  ARTIGO 132
Os anos sociais serao os civis e-os balangos serao dados

_ €m3I de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de

~ Margo imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

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

. Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

a 5-4629-L02)

 

Pastelaria Chunira (SU), Limitada

__ Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de 3Classe
da Conservatéria do Registo Comercial deLuanda, 2° Sexodo

Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petigto apre-
. sentada sob o n.° 62, do livro-didrio de 24 de Marco do’. -

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.
Certifico que Maria de Lourdes Sérgio, solteira, maior,

natural do Rangel, Provincia de Luanda, residente habitual-

mente em Luanda, Municipio de Viana, Bairro Viana, casa

_ gem numero,rua semnimero,constituiu uma sociedadeuni-

~ pessoal por quotas denominada «Pastelaria Chunira (SU),-
- Limitada», registada sob-o n.° 1.416/15, que se vai reger
pelo disposto no documentoem anexo.

6111

Esta conforme:
‘Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2.” Secgdo

_ do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 24 de Margo de 2015.
— O ajudante,ilegivel.

“ - ESTATUTO DA SOCIEDADE

" PASTELARIA CHUNIRA(SU), LIMITADA

ARTIGO 1°

(Denominacio c sede)

A sociedade adopta a denominacio de «Pastelaria

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

Luanda, Rua 2, Casa n.° 21, Morro da Areia, Km 14, Bairro

Caop, Municipio de Viana, podendotransferi-la livremente
i . . Fe . . .

_ para qualquer outro local do territério nacional, berm como

abrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras formas de repre-

_ sentagao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°
(Duracio)

A sua duracao é por tempo indetérminado, contando-se o

inicio da sua actividade,, Paratodos os efeitos legais, a partir

do respectivo registo.

ARTIGO 32

(Objecto)

A sociedade tem como objecto, social, réstauracao,

comércio geral a grosso e a retalho, prestagao de servicos,

consultoria, auditoria, construcdo civil e obras publicas, fis-

calizagdo de obras, serralharia, carpintaria, producdo evenda

de caixilharia de aluminio, promogao e mediacdio imobilia-

ria, informatica, telecomunicacées, electricidade, hotelaria,

turismo, agéncia de viagens, transportes aéreo, maritimo

e terrestres, transporte de passageiros ou de mercadorias,

camionagem,transitarios, despachante, rent-a-car, explora-

¢do mineira, oficina auto, venda dematerial de escritério e

escolar, saldo de cabeleireiro, modas e confeccdes, farmacia,

material e equipamentos hospitalares, perfumaria, ourivesa-

ria, relojoaria, agéncia de viagens, pastelaria, panificacao,

_ geladaria, exploragao de parques de diversdes, realizagao

de eventos culturais, recreativos e‘desportivos, exploracao -

mineira e florestal, exploragéo de bombas de combustiveis

ou estagaode servico, comercializacdo de petrdleo e seus

derivados, represéntagdes comerciais, ensino geral, infan-

tario, importac&o e exportagao, podendo ainda dedicar-se a

qualquer outro ramo do comércio ou industria em queos

sdcios acordem eseja 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 sécia-tnica Maria de Lourdes

Sérgio  
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ARTIGO 5.°

(Cessao de quotas)

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

transformacdo da mesma em sociedade pluripessoal. —

ARTIGO 6°
(Geréncia)

\

A geréncia e administragdo da sociedade, em todos 9s

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

vamente, incumbem a sécia-tnica, bastando a suaassinatura

para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,

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

lhantes. .

2. A sécia-tinica poderd nomearpessoa estranha a.socie-

' dade para assumir as fungdesdegeréncia. A

ARTIGO 7.°
. (Decisées)

-As decisées da sécia-Gnica de natureza igual as delibera-

‘gdes da Assembleia Geral deveriio ser registadas em acta por

‘ele assinadas e mantidas em livro deactas. |

ARTIGO 8°
(Dissolugao)

‘A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-

mento da sécia-tnica, continuando a sua existéncia com a .

sobreviva e herdeiros ou representantes da sdcia falecida ou

interdita, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa...

ARTIGO 9°
: (Liquidagao)

A liquidagdo da sociedade far-se-d nos termos da Lei das _

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°

(Balangos)

Osanossociais Serao Os Civis € OS balancos serao dados

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

_ Margo imediato.

ARTIGO 1°
(Omisso)

Noomisso regularao as deliberacées sociais, asdisposi-

¢des da Lei n.° 19/12, de 1} de Junho e ainda as disposigdes da

ae das SeciededesComerciais, n.° 1/04, .de 13 de Fevereiro.

. (15-4630--L02)..

 

I manclik,Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Marco de 2015,

lavrada com inicio afolhas 68, do livro de notas para escri- -

turas diversas n.° 255-A, do Cartério Notarial do Guiché
Unico da Empresa, a cargo do Notério, Licio Alberto Pires
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

-abslitnS=

eee
a

Primeiro: —- Octavio Manuel Garcia Antonio, Solteiro,
maior,’ natural: do Cazenga, Provincia de Luanda, ond

reside habitualmente, no Municipio de Viana, Bairro Zango,-
casa sem numero;

_ Segundo: — Domingos Purificag&o da Costa Fernando,

solteiro, maior, natural do Cazenga, Provincia de Luanda,

onde reside habitualmente, no Municipio de© Viana, Bairro

Caop, Rua 7, Casa n.° 53; -

Uma sociedade comercial por quotas que se regerd nos

termos constantes dos artigos seguintes.

Esta conforme. ;

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 24 de Marco de 2015. —- O ajudante, i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

*. IMANCLIK, LIMITADA

- ARTIGO 1.° ,

A sociedade adopta a denominacao social de «Imanclik,

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda, casa

sem numero, rua sem niimero, Bairro Zango, Municipio de

Viana, podendotransferi-la livremente para qualqueroutro

local do territério nacional,bem como abrir filiais, sucur-

- Sais, agéncias ou outras formas de representagao dentro e

fora do Pais.

‘ ARTIGO 2°
- Asua duracdo é por tempo indeterminado, contando-seo |

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais,a partit

"da data da celebragdo da escritura.

ARTIGO 3.° ;

A sociedade tem como objecto social a prestagao deser-

vicos,-consultoria, formacao profissional, comércio geral a

gfosso e a retalho, serralharia, caixilharia de aluminios,avi-

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

informatica, telecomunicacdes, publicidade, construgao

civil e obras publicas, consultoria, exploragao mineira ¢

florestal, comercializacdo de telefones e seus acessorios,

transporte maritimo, camionagem, agente despachante ¢

transitarios, cabotagem,rent-a-car, compra e vendade via-_

turas, novas ou usadas € seus acessorios, venda e repara¢d0

de veiculos automéveis, concessionaria de material € pecas

separadas de transporte, fabricacdio de blocos e vigotas,

material cirurgico, gastavel e hospitalar, produtos.quimicos
e farmacéuticos, centro médico,clinica, perfumaria, plas-

tificagéo de documentos, venda de material de escritério ¢

.escolar, decoragées, serigrafia, salao.de cabeleireiro, bouti-

que, agéncia de viagens, promogao e mediagao imobiliaria,

perfumaria, relagdes publicas, pastelaria, padaria, geladaria,

‘ panificac4o, representagdes comerciais e industriais, venda

de gas de cozinha, desporto e recreacdo, video clube, disco-
teca, meios industriais; realizagdes de actividades culturais
e desportivas, manutencdo de espacos verdes, seguranca

~ de bens patrimoniais, creche, educacao e cultura, escola de
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conducio, erisino, importagdo e exportacao, saneamento

basico, fabricac&o e vendade gelo,cybercafé,electricidade,

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér- —

cio ou industria em que os sdcios acordem e° seja permitido

porlei. . .

_ ARTIGO42

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: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), perten-

cente ao socio Octavio, Manuel Garcia Antonio e outra quota

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

tencente ao s6cio Domingos Purificag&o da Costa Fernando,

respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con-

' sentimento da sociedade, a qual é sempre reservadoo direito

de preferéncia deferido aos sécios se a sociedade dele nao

- quiser fazer uso.

ARTIGO 62
1. A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

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

mente, incumbe ao sécio Octavio Manuel Garcia Antonio,

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

a0, bastando a sua assinatura, para obrigar validamente a

 sociedade.

2.0 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 vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

econtratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

como letras de favor, fianca, abonacgdes ou actos semelhan-

tes. .

; ARTIGO 7.°

. As Assembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos

30 (trinta) dias de antecedéncia, isto quando lei no pres-

_ creva:formalidades especiais de comunicagao. Se qualquer.

dos sécios estiver ausente da sede social, a comunicacdo

devera ser feita com tempo suficientePara que possa com-

parecer.

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

- Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-

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

“as perdas se as houver. Ee

. : ARTIGO 9.° ee et

A sociedade nao se dissolverd por morte ou impedimento

de qualquer dossécios, continuandoa suaexisténcia com o

‘ sobrevivo e herdeiros ourepresentantes do sécio falecido ou

_ interdito, devendoestés nomearum que a todos represents,

enquanto a quota se mantiver& indivisa,

Se cal

 

~ - ARTIGO 102
Dissolvida a sociedade por acordo dos: sdécios e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e a

liquidacdo¢ partilha verificar-se-4 como acordarem.Nafalta

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

licitado em globo com obrigagaodo pagamento do passivo

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

dade de condigdes.. __ . 7

. ARTIGO I1.°

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 ossécios, 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.anosssociais serao os civis e os balancos serao) dados

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

Marco imediato. :

| _ARTIGO142

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.

(15-463 1-L02)
 

Rimalix Investements,S.A.°

Certifico que, por escritura de 17 de Marco de 2015

lavrada, com inicio a folhas 88, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 254-A do Cartério Notarial do Guiché

‘Unico da Empresa, a cargo do: Notario, Lucio Alberto

Pires da Costa, cujo texto integral fica depositado nesta

Conservatoria nos termosdos n.* 3, 4 e 5.do artigo 169.° da

Lei n.° 1/97, foi constituida umasociedade anonima denomi-

nada «Rimalix Investments, S.A.», com sede em Luanda, no

Municipio de Luanda,Distrito Urbano da Ingombota, Bairro |

Ingombota, Avenida Pedro de Castro Van-Diinem Loy, Vila

Ecocampo,Casa n.° 70, que tem porobjecto e capital social

0 estipulado nos artigos 3.° e 4.° do seu estatuto, que. esta

sociedadese vai reger pelo documento complementar elabo-

rado nostermos doartigo 8.° do Cédigo do Notariado, que

‘fica a fazer parte integrante desta escritura e cujo contetido é

perfeitamenté conhecido de todos os outorgantes.

Esta conforme. |

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em
Luanda, 24 de Marco de 2015. — O ajudante,ilegivel. °
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- ESTATUTOS DA SOCIEDADE : 2: O capital social esta representado por 2.000 (duas mil

RIMALIX INVESTEMENTS,S.A.. acgdes) cada uma, com o valor nominal de Kz:1.000,00 (mi €

CAPITULOI arotenestho de Adiainietaca | gerd. §
Denominagao, Sede, Duragao e Objecto . Conselho de minis ragao podera, com o.parece,

: . ..._- favoravel do Conselho Fiscal, elevar'o capital social, ‘por’
ARTIGO 1.° . a.

(Natureza e denominagio) - umaou mais vezes,€ por entradas em dinheiro, em valoraté

A sociedade é constituida sob a forma de Sociedade

; Anonima e adopta a denominacao de «RimalixInvestements,

. S.A».

ARTIGO 2.°

(Sede)

1A sociedadetem sedesocial em Luanda, na Avenida

Pedro de Castro Van-Dinem Loy, Vila Ecocampo, Casa

° 70,.Municfpio de Luanda, Provincia de Luanda e

.durara por tempo indeterminado. -

. 2. Por deliberagdo do Conselho de Administracao,a ,

sociedade pode criar e manter em qualquer ponto doterrité-

rio nacional, ou fora dela, agéncias, delegagdes ou qualquer:

outra forma de representagao, bemcomo, com a autorizagao

| _ da Assembleia Geral, deslocara sua sedePara qualquer local. ,

doterritério nacional.

ARTIGO32
(Objecto)

LA sociedade. tem por objecto 0 exercicio das activida-

desde: . os -

a) Préstago de servicos de consultotia;

b) Mediacao imobiliaria - compra, venda e arrenda-

mento de imoveis;,

‘¢) Prestaco de servicos de_gestfo de condominios,

clinicas;

- d) Instalagao, “operagao. e manutengao de sistemas .

informaticos;

e) PrestagZo de servicos. de instalagao emanutengo .

de servigos de opera¢ao e manutencao a siste-

.. mas de distribuigao de conteddo multimédia;

fp Gestao de participacdéssociais noutras. sociedades,

2. A sociedade pode, sem restrigdes, adquirir ou deter.

quotas ou accdes de quaisquer sociedades, nos termos da

lei, bem como pode participar em agrupamentos comple-

mentares de empresas e em agrupamentos internacionais de

interesse econdmico e bem assim constituir ou-participar em

quaisquer outras formas de associa¢4o temporaria ou per-. ~

manente entre sociedades e ou entidades de direito publico

ou privado. —- \

CAPITULO II
’ Capital Social, Accées, e enews

“ ARTIGO 42 - ‘
(Capitalsocial)

d. O capital social € de dois milhdes de kwanzas e encon-

tra-se integralmente realizado.

 

. a0 portador..

~ exercido por ordem decrescente de acgdes detidas a da acta

- sao eleitos por um triénio pela Assembleia Geral, podendo

. . s * rs i . ‘ a . . * “el

i Aaaad2 ie = ©

ao limite legal, precedendo deliberagao da Assembleia Geral

quefixe os paraémetros a que fiquem submetidos0 reforgo oy

‘reforcos de capital que estejam em causa.

4. Da definigao pela-Assembleia Geral dos parame.

tros de aumento de capital a deliberar pelo Conselho de

.Administragao constara necessariamente:

a O montante maximo do aumento;

4) A categoria ou categorias de aecdes por emisséo

- das quais sera efectuado o aumento de capital

e, no caso de emissdo de acgdes de mais de uma

categoria, a respectiva propor¢do, sem prejuizo

. das.consequéncias de subscri¢ado incompleta.

ARTIGO 5S.°

_ (Categoria de accics) ~

1. A sociedade distribui o seu capital social em acgdes

~ ARTIGO 6°

(Direito de preferéncia cm aumento de capital)

1. Em cada aumento de capital por novas entradas

.em dinheiro, as pessoas que na acta da deliberagao forem

Accionistas podertio subscrever as novas acces com prefe-

rénciarelativamente a quem nao for Accionista.

2.0 direito de preferéncia referido no nimero devera ser do aumento decapital.

CAPITULO III
Orgios Sociais

SECCAO| ge
_Disposigées Gerais :

ARTIGO 7.°

(Orgiios sociais)-

Os érgios sociais sio a Assembleia Geral, o Conselho de

Administragao, eoConselhoFiscal.

ARTIGO82 °. yey
; _ (Mandatos) .

I. Sem prejuizo do n.°3, do presente artigo, os.membros -

da Mesa daAssembleia Geral, do Conselho deAdministragao

e da Comiss&o de Auditoria e o Revisor Oficial de-Contas

ser reeleitos, umaou mais ‘vezes, dentro dos: limites previs-

tos nalei.

‘2. No termo dos. respectivos mandatos, os membros

eleitos da Mesa da Assembleia Geral dos Orgaos Sociais

mantém-se emfuncdes até adesignacao dos novos mem-

Bras, 2  
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ARTIGO 9.°

(Obrigagées dos accionistas ¢ deveres de informagao)

i |. Os Accionistassao obrigadosa: .
. . : eoi¢

a) Nao emitirem votos que nos termos estatutarios

lugar a limitagao de contagem;

- b) Comunicarem ao Conselho de Administragao a

. ocorréncia de qualquer das situagdes previstas

no n.° 2, do artigo 9.°, n.°2 en.° 11 do artigo 13.°;

- ¢) Comunicarem ao Conselho de Administragao a

celebrac&o e teor integral dos acordos parasso-

ciais que tenham celebrado,respeitantes a socie-

dade; .

d) Prestarem ao Conselho de Administracdo por

forma escrita, verdadeira, completa e elucida-

f tiva e até que este se considere suficientemente

esclarecido, todas as informacdes que este lhe

solicitar sobre as situagées previstas no n.° 4,ali-

nea b) do artigo 9.°e no n.° 11 do artigo 13.°
_2:As informagées previstas nas alineas b) ec) do numero

anterior devem ser prestadas noscinco dias uteis posteriores

a respectiva ocorréncia,.salvo se, no decurso deste prazo, a

Assembleia Geral se reunir, caso em que as mesmas devem

ser prestadas também ao Presidente da Mesa da Assembleia

Geral e até ao momentoda reuniao. . 1

3. As informagoes referidas na alinea d) do n.° | devem

ser prestadas até oito dias antes da data da realizagao da

‘primeira reuniaéo da Assembleia Geral posterior ao pedido

de informagao. A falta de cumprimento deste dever dentro

‘do prazo indicado implica a confissao, pelo Accionista em

causa, dos factos que, no pedido de informagao,lhe tenham

, Sido imputados pelo Conselho de Administracao.

* 4. Salvo disposi¢ao legal ou normativa de entidade

reguladora com natureza imperativa em sentido contrario,

e
e

ae 

quando for requerida informac&o por um Accionista legal- .

. mente habilitado para o efeito, em virtude da detencao de -

ac¢des correspondentes a uma percentagem minima docapi-.

tal social, esta informacg&o sera disponibilizada apenas na

* sede social.-

‘SECCAO JI

Assembleia Geral

~ + ARTIGO 10°
(Maioria dcliberativa) t

“A Assembleia Geral delibera, em ‘primeira convocagaio

: ou em convoca¢ao- subsequente, pela maioria dos,votos emi-

tidos, sem prejuizo da exigéncia de maioria qualificada nos

" casos previstosnalei.

ARTIGO I11.°

(Competéncia da Assembteia Geral).’

Basel,. Compete designadamente a Assembleia Geral:

a) Eleger a Mesa da Assembleia Geral, os membros

do Conselho de Administracado e da Comissao de :

- Auditoria e o Revisor Oficial de Contas;

a
s

“i ili ss hee ~ laiNs ok “at .i Sa eS . seasyalan, :

nao devam ser contados, sem indicarem que ha‘

~ pelo Vice-Presidente.

eat SS: . ci

a 611s

b) Apreciar0 relatorio do Conselho de Administracao,

discutir e votar 0 balanco, as contas e o parecer

da Comissao dé Auditoria e demais documenta-

_ go legalmente exigivel;
’ ¢) Deliberar sobre a aplicacdo dosresultados do exer-

 cicio;
d) Deliberar sobre quaisquer alteragGes dos estatutos

-  “e@ aumentos de capital bem como sobrea limi-

taco ou supressio de direito de preferéncia e a

fixaco, nos termos do artigo 4.° n° 3 e 4, de

paraémetros para aumentos de capital a deliberar

pelo Conselho de Administracao; ,

¢) Deliberar sobre a emiss&o de obriga¢Ges ou outros

valores mobiliarios e fixar o valor daquelas que

o Conselho de Administragao pode autorizar,

nos termos doartigo 8.° n.° 3,-bem como sobre

a limitag4o ou supressdo de direito de preferén- ~

cia na emissdo de obrigacdes convertiveis em

accdes ea fixacdo, nos termos do artigo 8.°, n.os

.3 e 4, de parametros para emissdes pelo Conse-

lho de Administragao de obrigacdes dessa natu-

reza; ,

-  f) Deliberar sobre as autorizagdes a que se referem os

artigos 2.°, n.° 2, e 9.°, n© 1; .

g) Deliberar sobre as remuneragdes dos membros dos

corpossociais, podendo, para o efeito, designar

uma comissdo de vencimentos;

h) Deliberar sobre a existéncia dejustificado interesse

proprio da sociedade para a prestagao de garan-

tias reais ou pessoais a dividas de outras entida-

_ des que com ela se ndo encontrem em relacdo de

dominio ou de grupo;

i) Aprovaros objectivos gerais e os principios funda-

mentais das politicas da sociedade;

D Definir os principios gerais de politica de parti-

< cipa¢des ém sociedades, nos termos do artigo

; terceiro, numero dois, e deliberar sobre as res-

" pectivas aquisigdes e alienagdes, nos.casos em

que aquelesprincipios as condicionem a prévia

autorizacao da Assembleia Geral;

k) Tratar de qualquer outro: assuntopane quetenha

sido convocada..

2. As deliberagdes sobre as matérias arevistas na alinea i)

do nimero anterior sdo tomadds somente sob proposta a apre-

sentar pelo Conselho deAdministracao ou por Accionistas.-

ARTIGO 12°
(Da Mesa ¢ da Convocaciio da Assembleia Geral)

-1. A Mesa da Assembleia Geral é constituida pelo.res-

pectivo Presidente, per.um. Mice-Presidente, e por um

= ae

_ A Assembleia Geral é convocada e dirigida pelo

akda Mesa ou, na sua auséncia ou impedimentos,

'.  
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BS ti Lie 3. A convocagio da Assembleia Geral faz-se com a

P ; antecedéncia e pela forma previstas na lei, com indicacdo

expressa dos assuntosa tratar. ‘

aa, 4, A Assembleia Geral sera realizada 1na sede da socie-

ee .  dade-ou noutrolocal escolhido pelo Presidente da Mesa nos

telematicos. ©
As _

ARTIGO13.° .

(Reunides da Assemblcia Geral)

A Assembleia Geral retine, pelo menos, uma vez por ano-

 

=a ‘Conselho de Administragao, pela Comissao de Auditoria ou

pi porAccionistas que representem, pelo menos, vinte e.cinco

por cento do capital social.

oe ay eso, gP Baa SECCAO HI
ee : Conselho de Administragao0 *
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ARTIGO 14.°
_ (Conselho de Administragao)
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1. O Conselho de Administracao é composto por um

minimo de 3, trés,'e um maximode vinte e cinco membros.

“2, Nas deliberagdes do Conselho, o Presidénte tem voto

dequalidade. : ;

3. O Presidente do Conselho de Administraga0 é esco-’

lhido pela Assembleia Geral, nos: ‘termos -dos presentes

Estatutos.

S
e

N
U
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" ARTIGOIS® -
* (Eleigao dos Administradores)

1. Os Administradores s#o eleitos por maioria dos votos

sds.

ARTIGO16.°

(Comissao Executiva)

 

hy 1. O Conselho de Administrag&o podera delegar a gestao
Be corrente da sociedade numa Comissiio Executiva,composta
i! portrés, cinco ou sete membros:

2. Os membros da Comissao Executiva sao escolhidos

‘pelo Conselho de Administragao dentre os seus membros. _

‘ 3. OConselhode Administragaofixaré as atribui¢des da

Comissao Executiva na gest4o corrente da sociedade, dele-

. gando nela, quando necessario, todas as competéncias cuja
‘- jnclus&o nao esta vedada pela lei em vigor.

4. Presidente da Comisso Executivadeve:
a) Assegurar que seja prestada toda a informagao aos

demais membrosdo Conselho de Administracao
relativamentea actividade e as deliberagdes da’
Comissao Executiva;

b) Assegurar o cumprimento doslimites de delega- .
¢4o, da estratégia da sociedade e-dos deveres de’
colaboragdo perante o Presidente do Conselho

de Administracao.

5. A Comisséo Executiva funcionaraé, em principio,

segundo o definido para o Conselho de Administragao, nos

_ artigos 21.°, 22.°, 23.° e 24.° dos Estatutos, sem prejuizo das
'_ adaptagdes que o Conselho de Administraco delibere intro-

duzir a esse modo de funcionamento.

    

S oa , termos da lei, nado podendoser efectuada através de meios _

Ao Bens ; . a‘

e sempre que requerida a sua convocacio pelo Presidente do

: orgdos da sociedade;

durante um exercicio, seja de forma seguida ouinterpolada,

‘ Tal falta definitiva deve ser declarada pelo Conselho de

26n6 om ea. ES. Oe DIARIO DAREPUBLIC,

6.0 Conselho de Administracaio podera autorizar ,

Comissao Executiva a encarregar um ou mais dos sey

-. membros de se ocuparem decertas matériase a delegar en

_ um ou mais dos seus membros 0 exerciciode alguns do

poderes que Ihe sejam delegados. ©

7. As deliberagdes da Comissao Executiva serao tomadas

por maioria dos votos expressos e 0 respectivo President

tem voto de qualidade.

ARTIGO 172

(Competéncia do Conselho de Administragio

.¢ Caucao dos Administradores) ,

1. Ao Conselho de Administragao compete, designad.

mente:

: a) Gerir os negécios da sociedade e praticar todosos

actos e operagées relativos ao objecto social que

nio caibam na competéncia atribuida a outros

-6) Representar a sociedade, em juizo ¢ fora dele,

eo podendodesistir, transigir e confessar em quais-

- querpleitos, e, bem assim, celebrar convencoes

de arbitragem:

c) Adquirir, vender ou, por qualquer forma, aliena

ou onerar direitos, nomeadamenteos incidentes

‘sobre participagdes sociais, bens méveis ¢ imod-

__Veis, sem prejuizo do disposto no artigo 15.°

d). Estabelecer a organizac&o técnico-administrativa

da sociedade e as suas normasde funcionamento ‘

interno; - ge

-_ e) Constituirmandatarios, judiciais ou outros,com 0s

poderes que julgue convenientes, incluindo os

de substabelecer;
yf ‘Designar o secretario da sociedade efectivo e

_ Suplente; ;

gy Proceder, por cooptacio, a substituicao dos acim

nistradores que faltem definitivamente, durante

~ 9 mandato dos cooptados até ao fim do periodo

‘para o qual os Administradores substituidos

tinham sido eleitos, sem prejuizo da ratificagdo

na primeira Assembleia Geral Seguinte ¢e do dis-

posto non.° 3; .

h) Exercer as demais competéncias que {hesejam

atribuidas pela Assembleia Geral.

"2. falta de qualquer Administrador a mais dé metade
das reunides ordindrias .do’ Conselho de Administracio

sem justificagdo aceite pelo Conselho de Administracao,

considera-se como falta definitiva desse Administrador. Administragéo, devendo proceder-se a substituigao do

Administrador em causa nos isHmos ‘da lei e dos presentes
estatutos. 4 : i wale = 
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3. Quando o Administradorfalte definitivamente, a res-

pectiva substituicdo opera-se nos termos do Codigo das

Sociedades Comerciais.

4. OConselho de Administragao podera encarregar espe- :

cialmente algum ou alguns Administradores de se ocuparem

de certas matérias-de administracao.

5. Quando haja delegaciio de poderes, a mesma opera’

nos termos do Codigo das Sociedades Comerciais..

6. A responsabilidade de cada Administradorsera obriga-

toriamente caucionada, por qualquer das formas legalmente

lei.

ARTIGO 18.°

(Competéncias do Presidente do Conselho de Administracio)

{. Compete especialmente ao Presidente do Conselho de

Administra¢ao:

a) Representar 0 Conselho em juizo e fora dele;

6) Coordenar a actividade do Conselho de Admi-

nistrag4o e procedera distribuigaéo de matérias

pelos Administradores, quando a isso aconse-

lhem as conveniéncias da gestao;

' ¢) Convocare dirigir as reunides do Conselho;

@ Zelar pela correcta execucdo das deliberagdes do

Conselho de Administracao.

2. Na sua falta ou impedimento e nos termos permi-

tidos pela lei, o Presidente sera substituido pelo vogal do

Conselho de Administragao por si indicado parao efeito.

ARTIGO19.°
(Delibcragées)

. O.Conselho de Administracao fixara as datas: ou a

; vricdteideae das suas reunides ordindrias e reunira extraor-

dinariamente sempre que convocadopeloPresidente ou por

dois Administradores ou pela Comissao de Auditoria.

2. O Conselho de Administragao nao pode funcionar sem

~ a participacao da maioria dos seus membros em exercicio,

; podendo o Presidente do Conselho de Administracao, em

° podéndo um Administrador representar mais do que outro .

; | Administragao, bem como as declaragoes de voto,sdo regis-

tadas em acta. :

casos de reconhecida urgéncia, dispensar a presenca dessa

maioria’se esta estiver asseguradaatravés de voto porcor-

respondéncia ou por procura¢a&o, nos termos do ntmero:

seguinte.

3. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, é per-

mitido o voto por correspondéncia e por procuragdo, n&o

administrador. to

4. As deliberacdes do Conselho de Administragio serao

tomadas pormaioria dos votos expressos.

ARTIGO 20° Sone
(Actas)

I. Ass deliberagdes|tomadas nas reunides do Conselho de

2.-As actas sfo assinadas por ‘todos os membros do

.-Conselho de Administrag&o que participem na reuniao.

at

previstas de acordo com as imposigdes minimas fixadas na

3. Os participantes na reuniao podem ditar para a acta a

stimula das suas intervencdes.

ARTIGO 21°

(Vinculagéo da sociedade) _

1. Asociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois membros do Conselho de

 Administrac&o, sendo que um sera o Presidente

do Conselho de Administragao ou o Administra-
dor em que qualquer umdeles delegue;

b) Pela assinatura de um s6 membro do Conselho de

Administragao em que tenham sido delegados ©

poderes para o fazer;

c) Pela assinatura dos mandataérios ou procuradores

_constituidos no ambito e nos termos do corres-

. pondente mandato. .

2. Em assuntos de mero expediente bastara a assinatura

de um s6 Administrador.

3. Sempre que as obrigacdes da sociedade sejam repre-

sentadas por titulos; estes devem ter a .assinatura de dois

Administradores, podendo as assinaturas ser substituidas

por simples reprodugao mecanica ou chancela.

4. O Conselho de Administragéo podera deliberar, nos

termos e dentro dos limites legais, que certos documentos

da sociedade sejam assinadospor. processos mecanicos ou

chancela.

SECGAO IV
Revisor Oficial de Contas _.

-ARTIGO 22°
(Designagig ¢ competéncia)

:1. O exame das contas-da sociedade cabe a um Revisor'

Oficial de Contas ou a uma Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, que poderao ter um suplente, designados pela

Assembleia Geral, sob propésta da Comissao de Auditoria.

2. O RevisorOficial de Contas tem as competéncias esta-

belecidas na lei. :

SECCAO VVv

Dissolucdo.e Liquidagdo-
~—

ARTIGO23.9 eo
(Dissolugiio ¢ Liquidacgdo) -

1. A sociedadedissolve-se nos casos etermos legais.

2. A liquidagdo da sociedade reger-se-a pelas disposi¢des

da leie pelas deliberacdes da Assembleia Geral.

es : -(15-4632-L02)
 

FIRSTCHOICE— It Solutions, Limitada . -

"Certifico que, por escritura de 20 de Marco de 2015,

lavrada com inicio a folhas 72,dolivro de notas para escri-

turas diversas n.° 255-A, do Cartério Notarial do Guiché

Unico da Empresa, a cargo doNotario, Lucio Alberto Pires

da ‘Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:
Primeiro: — Paulo Henrique Marques Timas, casado

com Jolanda Veiga Timas, sob o regime de comunhido de 
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_ adquiridos, natural de Nossa Senhora da Graga, Cabo Verde,

denacionalidade cabo-verdiana, residente habitualmente em

_ Luanda,no Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Rua da

Missao, Prédio n.° 32, 6.° andar, Apartamento I;

. Segundo: — Anildo ManuelTavares Monteiro, solteiro,

maior, natural de Luanda - Angola, de nacionalidade cabo-

-verdiana, residente habitualmente em Luanda, no Municipio

de Luanda, Distrito Urbano e Bairro da Ingombota, Rua

GuilhermePereira Inglés, Prédio n.° 42, 3.° andar, Porta CD;

Terceiro: — Francisco Tavares, solteiro, maior, natural

* . do Senegal, de nacionalidade cabo-verdiana,residente habi-.

” tualmente em Luanda; no Municipio de Luanda, Distrito:

Urbano do Sembizene Bairro Miramar, Rua Feo Tortes,

Casa n.° 40;

» Uma soviedade comercial por quotas que se regera nos

termos constantes dosartigos seguintes.

Esta. conforme. °

Cartorio Notarial do Guiché Unicoda Empresa, em

Luanda, 24 de Margo de 2015. —O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOSDA SOCIEDADE —
-FIRSTCHOICE — IT SOLUTIONS, LIMITADA

28 - CAPITULOI ..
' _Disposicées Gerais

CLAUSULA1.
(Denominagao e sede social)

A sociedade adopta a denominacao de «FIRSTCHOICE

— It Solutions, Limitada», é uma sociedade por quotas, e

tem a sua sede social em Luanda, na Avenida 21 de Janeiro,

- Bloco n.° 93, 3.° andar, Apartamento n.° 7, Bairro.Cassenda,

Distrito Urbano da Maianga, Municipio de Luanda,

Provincia de Luanda - Angola.

‘I. Por simples deliberagdodos sécios, a sede social

_ poderdaser transferida para outro‘local e serem abertas filiais,

sucursais ou qualqueroutra forma de representagao em terri- .

ions nacionalou no estrangeiro. -

CLAUSULA2:
(Duragio)

A durac4o da.sociedade é por tempo indeterminado, con-

tando-se 0 seu inicio para todos os efeitos legal a partir da

data em que for lavradaa escritura pablica.

CLAUSULA32
(Objecto social) |

O objectivo da sociedade consiste na ‘nrestaeto de ser-_

vigos, forma¢do, desenvolvimento. de software, consultoria,

importagao dematerial informatico, informatica, telecomu-

nicagées, publicidade e marketing, comércio geral a grosso’

. € a retalho, industria transformadora, electricidade, ser-:

ralharia, caixilharia de aluminios, agricultura e pecuaria,

pesca, hotelaria e turismo, exploracdo mineira e florestal,

construcdo civil e obras publicas, projectistas de obras,fis-

calizagao de obras, consultoria, contabilidade e auditoria,

/

hd representadopor 3(trés) quotas, assim distribuidos:

_ com Os Novosinvestimentos feitos por cada um deles,ou por
_ incorporagdode reservas, desde quetal seja aprovado pela

DIARIO DA REPUBLICA
= (a,

‘comercializagao de telefones € seus acessGrios,transportes
camionagem, agente despachante e transitdrios, cabotagem,

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

seus acessorios,venda e€ reparacao de veiculos automéveis
concessionaria de material e pecas separadas de transporte,

fabricaco de blocos e vigotas, comercializagao de combus.

tiveis‘e lubrificantes, exploragao de bombas de combustiveis
e. estagao de servico, comercializagdo de medicamentos,
material cirtirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos

'e farmacéuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plas.

tificagao de documentos, venda de material de escritorio

e escolar, decora¢ées, serigrafia, panificagao e pastelaria,

geladaria, boutique, representagdes, salao de cabeleireiro,

-agéncia de viagens, gestéo, promogao e mediacao imo-

bilidria, relagdes publicas, representagdes comerciais ¢

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

video clube, discoteca, meios industriais, realizagdes de

- actividades culturais e desportivas, manuten¢4o de espagos

" verdes, seguranca de bens patrimoniais, educagao e cultura,

escola de condugao, ensino, saneamentobasico,jardinagem,

limpeza, desinfestacdo, fabricagdio e venda de gelo, cyber

café, importac4o e exportagdo, podendo ainda dedicar-se a

qualquer outro ramo do comércio ou indtstria em que os

sdécios acordem e seja permitido porlei. od

CLAUSULA 42
- . (Participagao em sociedades) -

- Fica desde ja expressamente autorizada a aquisi¢ao,pela
sociedade de quaisquer participagdes em sociedade comer-

- ciais independentemente de os seus objectos sociais serem
ou nao iguais, bem como a aquisi¢&o de participagées em

- sociedade reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas, em ambosos casos desdeque

tal seja aprovado pela Assembleia Geral.

CLAUSULA52
(Capital social ¢ responsabilidade)

4

1 O capital social, integralmente subscrito e reali

zado em numerario, é de Kz: 120.000,00 (centoe vinte mil

kwanzas), integralmente realizadoem dinheiro, dividido ¢

a) Primeira, pertencente ao sécio Anildo Manuel
Tavares Monteiro, no valor de Kz: 40.000;00
(quarenta mil kwanzas);

6) Segunda, pertencente ao sécio Francisco Tavares, no

valor de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas);
c) Terceiro, pertencente ‘ao sécio Paulo Henrique

Marques Timas,no valor de Kz: 40.000,00 (que
renta mil kwanzas).

2. O-capital social podera: ser aumentado por contribu

' g&o dos sécios, em dinheiro ou em outros bens de acordo

Assembleia Geral. Naosero exigiveis prestagdes suplemen-
tares de capital, mas os sécios poderdo fazer a sociedade,os
suprimentos de que ela necessitar mediante os juros e nas”
condi¢ées que estipularem. |  
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‘3, Os sécios, gozam na participagao do capital que -

‘detiverem ao tempo do direito de preferéncia em caso de

aumento do capital social, podendo qualquer um deles cha-

mar a si, na mesnia proporgdo a subscrigéo recusado- pela

outra parte. :

4A responsabilidade de cada sécio restringe-se ao valor

da respectiva quota, sem prejuizo de responderem todos,

solidariamente, pela integral realizacao do capital social.

' §. Acessagao de quotasentre os séciosé livre, fica proi-

bida a cessa¢do de quotas a estranhos sem 0 consentimento —

da sociedade:

a) O socio que pretender alienar a sua quota a estra-

nhos prevenira a sociedade com a antecedéncia

de sessenta dias, por carta registada, declarando

o nome do adquirente e as condigées de cessdo.

b) A sociedadereserva-se 0 direito de preferéncia no

x

respectivo contrato directo que, a nao ser usado,

sera atribuido aos sdécios; . i

c) Se mais de um sdcio pretender adquirir a quota,

sera esta dividida por todos os pretendentes, na

proporcao do respectivo capital.

CLAUSULA 62
(Geréncia)

A geréncia e administracdo da sociedade, em todos os ©

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

vamente sera exercida.pelo sdcio Paulo Henrique Marques

‘Timas que dispensado de caucio, fica desde ja nomeado

gerente, bastando a assinatura do gerente para obrigarvali-

damente a sociedade.

I. Caso o gerente nomeado nao poder exercer 0 cargo °

a geréncia sera assumida por um dos sdcios. Na impossibi-

lidade dos:sécios poderem gerir a sociedade sera nomeada

uma pessoa para exercer a funcdo, apds 0 acerto de todos os ~

sécios conferindo para o efeito orespectivo mandato, em

nome da sociedade.

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

“-e contratos estranhos aos negociossociais, taiscomo letras a

favor, fiangas, abonacdes ou documentos semelhantes.

3. Na parte financeira a movimentagao de s6 podera ser.

feita mediante a assinatura dos 3 dos sécios. ‘

CLAUSULA 7! " 2 PAL
i (Assembleia)

1 . As Assembleias Gerais, quando lei nao prescreva outras

formalidades especiais, sera convocada porcarta registada,

dirigida aos sdcios pelo menos com 30 dias de antecedéncia.

~ .  CLAUSULA 8! ;
vs (Divis&o de lucros)

Os jueros liquidos apurados, depois de deduzida a per- -

_centagem de cinco porcentospara o fundodereservalegale
social, serdo distribuidos pelos sécios na propor¢do das suas

quotas e em igual aorserao suportadas as. perdas se

as houver.

6119

- CLAUSULA 92
(Dissolugdo)

Em caso de morte ouinterdi¢do de qualquer dos sécios,.

a sociedade nao se dissolvera, continuando com os sobre-

vivos OU Capazes € os herdeiros ou representantes do sécio

‘falecido ou interdito, devendo este nomear um que a todos

represente enquanto a quota se mantiverindivisa.

CLAUSULA 102
(Liquidacio)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdécios e nos

demais casos legais, todos ser4o liquidatarios e a liquidagao

’ e partilha precederao como estado acordarem.

Na falta de acordo € se algum -deles pretender, sera o

activo social licitado em globo com obrigacao do pagamento

do passivo e adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer .

em igualdade de condicdes.

CLAUSULA 112
(Balango)

Osanossociais serao os civis e os balan¢osserao efectua-

dos em 31 de Dezembro de cada ano devendo-ser encerrados ~~

antes de 31 de Marco do ano seguinte,

CLAUSULA12:3
‘(Foro competente)

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,
quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre elese a prdpria sociedade, fica estipulado o Foro da

Comarca de Luanda, com| expressa renuncia a qualquer

outro.
.

‘

CLAUSULA 132
(Omissos)*

Em tudo quanto ndo-estiver especialmente previsto neste

estatuto, aplicar-se-A a Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro;

‘que aprova a Lei das Sepiedades Comerciais e demais

Legislacoes Aplicaveis.

(15-4633-L02)
 

. Sociedade de Construcées Correia da Silva, (SU), S.A.

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.2 Classe

da Conservatoria do Registo Comercial de Luanda,2.4 Secgao

.do Guiché Unico da Empresa,’

- Satisfazendo ao que me foi requerido em1 peticao apre-

‘sentadasob o n.° 106, do livro-diario de 23 de Marco do

corrente ano, a qual fica arquivadanesta Conservatoria.

Certifico que sob‘o n.° 1.397/15, se acha constituida uma
sociedade unipessoal anénima denominada «Sociedade de

Construcdes Correia da Silva, (SU), S.A.», cujo texto inte-

gral fica depositado nesta Conservatdéria nos termos

dos n.° 3,4 5 do artigo 169.° da Lei n.° 1/79, que se vai

reger pelo seguinte.

Esta conforme.

Conservatoria do RegistoComercial de Luanda, 2. Seccao

doGuiché Unico da Empresa; em Luanda, 23 deeede 2015.

— O ajudante,ilegivel.
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DIARIO DA REPUBLIc,
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e

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
_DE CONSTRUCOES CORREIA DASILVA,
SOCIEDADE UNIPESSOALANONIMA

CAPITULO I ,

Da Firma, Tipo, Sede, Duracio e Objecto Social

ARTIGO 1.°

(Natureza juridica, denominagdo ¢ duracao)

LA sociedade adopta o tipo de sociedade anénimacom

a denominaciio «Sociedade de Construgdes Correia da Silva,-

~ (SU), S.A.». ,

2. A sociedade duraré portempo indeterminado, e com

inicio para todos os efeitos legais a partirdda celebragao da

escritura publica.
.

* -aRNIGO2°.
(Sedesocial)

1. A sociedade tem a sede em Luanda; no Municipio da

Ingombota, na Rua Rainha Ginga, n.° 73...
2. O Conselho de Administragao ou Administrador-

. Unico podera deliberar sobre a. transferéncia ou deslocagao

da sedesocial dentro do Pais, estabelecer delegacées,filiais,

sucursais, agéncias ou outras formas de representagao no |
interior ou exteriordo Pais, nos termos da legislacao Vigente.

= - °° ARTIGO3°
(Objecto) .

LA sociedade tem por objecto social.a gestdo de par-

ticipagdes sociais, a ‘construgao civil e obras piblicas, a

promogao e intermediagao imobilidria, importacao e expor-
. tagdo, comércio a grossoe a retalho, industria, prestagdo-de-

servi¢os, consultadoria e formacio, hotelaria erestauragao,

podendo em geral dedicar-se a outras actividades nodomi-
nio comercial e industrial, por si ou através da associaco ou

participago em sociedades, nos termose amplitude permiti-
dosporlei e mediante decisdo do sécio-tnico.

CAPITULOII
Capital Social, Accées e Obrigacées:

ARTIGO42
(Capitalsocial e constituicdo)

~. 1. O capital social, integralmente subscrito e realizado é
de kwanzas 2.000.000,00 (dois milhdes de kwanzas), divi--

-dido em 1.900 (mil) acgdes com o valor nominal de kwanzas

2.000,00 (dois mil kwanzas) cada uma.

2. O capital social podera ser elevadouma ou mais vezes,

por decisdo do sécio, fixando aquele nos termos legais, as:

_ condigdes de subscricdo, as categorias de accdes,

ARTIGO 5.°
(Representagao docapital)

1. Todas acgdes representativas do capital social, ae

nominativas.

2. As acgdes sao registadas, obrigatoriamente, no iis

de registo de acgdes da sociedade+,

3. Haverdtitulos de 100, 500, 1000, 5000, 10.000 e mdal-

tiplos de 10.000 ac¢ées, mas os accionistas podem a todo

o tempo solicitar 0 desdobramento ou a concentracdo dos-

titulos.

‘ prestar caugdo nos termosda Lei.-

4. Os titulos sao assinados pelos administradores qy
Administrador-Unico, podendoasassinaturas ser Porchap,
cela, por aqueles autorizados.

CAPITULOIII
Orgiaos Sociais

ARTIGO 6.°
; (Enumeragao ¢ mandatos)|

1. Sao 6rgaos da sociedade: _

a) Conselho de Administra¢ao;

b) Conselho Fiscal.

. ARTIGO 7.°

(Competéncia do sécio-unico)

I. Compete ao sdcio-unico, designadamente:

a) Designar os membros do Conselho de Administra

¢4o e do Conselho Fiscale indicar os respectivos

presidentes,

. 6) Apreciar o relatorio do Conselho de Administra

- €0 parecer do Conselho Fiscal. Decidir sobrea

aplicagdo do resultado do exercicio;

o) Decidir sobre quaisquer alteragdes dos estatutos

‘inclusive aumentos de capital social.

Conselho de Administra¢ao _

ARTIGO 8°

(Natureza ¢ com posicio)

LA administragdo da sociedade é exercida por um

Conselho de Administragao ou por Administrador-Unico,

designado pelosécio.

-2.0 mandato dos administradores designados € de 4 anos

renovaveis.

 
3. Nafalta ou impedimento definitivo de qualquer.admi-

nistrador proceder-se-4 4 cooptacéo de um substituto. 0

mandato do novo administrador: terminara nofimdoperiodo

para o qual o administrador substituido tenha sidoeleito..

4. Os administradores designados est&o dispensadosde

ARTIGO 9°
(Atribuigées do Conselho de Administragio)

1. Ao Conselho de Administragéo ou Administrador-

Unico compete, sem prejuizo das demais atribuigdes quelhe

sejam atribuidas porlei ou pelos presentesestatutos:

a) Gerir os negécios sociais praticando todososactos

© operagdes conforme 0 seu objecto Social;

a) Nomeara Direccdo;

Pa) Elaborar os documentosprovisionais da actividade

= da sociedade e os correspondentesrelatérios de

“. execucdo; .
d) Adquirir, onerar ou alienar, quaisquer bense direi-

tos méveis ou: iméveis. sempre que o entered,
conveniente para a sociedade;

e) Decidir sobre a Barieipardo no ‘capital de’ outras

sociedades;  
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as normas de funcionamento interno, contratar

empregados,fixar os seus vencimentos,regalias
sociais e outras prestagdes pecuniarias e exercer

0 correspondente poderdirective e disciplinar; -

; g) Representara sociedade em juizo e fora dele activa

; € -passivamente,: podendo contrair obrigagées,

. propor e seguir pleitos, desistir ou transigir em

processos, comprometer-se em arbitrio, assinar

BS, termos de responsabilidade, cabendo-lhe.os mais

 
| 2 amplos poderes de geréncia assim comodelibe-..

‘rar sobre quaisquer assuntos da sociedade que

nZo caibam na competénciade outros érgdos;

h) Constituir mandatarios para o exercicio de actos

determinados e delegar os poderes ,nos seus

membros, nos termosestatutdrios;

i) Exercer as demais competéncias que Ihe sejam atri-

buidas pelo sdcio. :

2. O Conselho de Administracao estabelecera as regras

do seu funcionamento, por regulamento, incluindo a forma

de suprir os impedimentos do seu presidente. oe

- ARTIGO 10°
(Presidente do Consclho de Administragio) ;

‘Compete especialmente ao Presidente do Conselho de

Administracao: :

a) Representar o Conselho de Administragao;

b) Convocar dirigir as reunides do Conselho de Admi-

nistrag&o e coordenara respectiva actividade;

c) Exercer o voto de qualidade.

ARTIGO I1.°

- (Reuniao e deliberagio)

‘1. O Conselho de Administragao reunira em sessio ordi-

naria pelo menos uma vez em dois meses.

2. O Conselho de Administracdo reunira extraordinaria-

mente sempre que for convocado pelo Presidente ou pela

maioria dos seus membros.

3. As deliberagdes do Conselho de Administragaioserao

tomadas pela maioria dos administradores presentes edevem

constar.de acta. ‘
4. Em caso de empatenas votagdes 0 Presidente ou quem “i

O substituir tera voto de qualidade.

/ ARTIGO 12.° °

(Delegacao de poderes ¢ mandatérios)

‘1. O Conselho de Administragao podera delegar numa ~
comissdo executiva, poderes e competéncias de gesto cor-

rente e de o.Conselho de Administrago podera conferir

mandatos com ou sem a faculdade de substabelecimento

mesmo para pessoas estranhas a sociedadepara 0 exercicio .
dos poderes ou tarefas que julgue conveniente atribuir-Ihes.

ARTIGO 13°” ee
_ (Formade obrigar a sociedade)

‘A sociedadefica obrigada:-

a) Pelo Presidente do Conselho de Administracao

_juntamente com qualquer dos administradorés;

opEstabelecer a organiza¢do internaa da sociedade e

. 6121

*

5).Pela assinatura de um s6 administrador e de um

procuradorou pela assinatura de dois procurado-

‘res dentro doslimites da procura¢ao conferida;

c) Pela assinatura de um s6 administrador agindo

dentro dos poderes que the tenham sido conferi-

dos pordeliberac%o.do Conselho de Administra-

¢ao consignado em acta;

‘d) Pela assinatura de um procurador constituido para

pratica de acto certo e determinado;

¢) Nos actos de mero expediente é suficiente a assi-

natura dos membros do Conselho de Adminis-

tra¢&o a que. tenham. sido ‘delegados. poderes. e

competéncias de gestio corrente e de represen-

_ tagdo social ou de um procurador devidamente

- autorizado para 0 efeito. : so

—ARTIGO 142
(Remuncragées) ;

As remuneracéese outras prestagdes ou beneficios com--

plementares, dos membros dos Orgaos sociais, serao-fixadas

por decisdo do sécio.

ConselhoFiscal

ARTIGO I5.°-
__ (Fiscalizagdo da sociedade)

_1.A Fiscalizagao dos negocios sociais é exercida por um

Conselho Fiscal composto por 3 membros sendo um deles 0

presidente, ou por um Fiscal-Unico no caso de ser uma pes-
soa colectiva.

2. Os membros do Conselho Fiscal serdio designados .
pelo socio-tinico por um periodo de 4 anos, podendoserree-

leitos. O socio devera designar dentre os membroseleitos, 0
Presidente do Orgao.*

3. Um dos membros efectivos tera que ser necessa- ©

riamente técnico de contas ou revisoroficial de contas ou

sociedade de revisores oficiais de contas.

4. O Conselho Fiscal exerce as fun¢des que por lei lhe

‘ sAo acometidas.

ARTIGO 16.9.
(Reunido)

1. O Conselho Fiscal reine ordinariamente nos prazos
estabelecidosporlei e extraordinariamente sempre que con-
vocadopelo seu presidente, pela maioria dos seus ragebros

ou pelo Conselho de Administraco.

_ 2. As deliberagdes.do Consetho Fiscal serao tomadas por
maioria de votos e com a presenga de mais de metade-dos

membros em exercicio.
3. No caso de empate nas votagdes, 0 presidente tem:

voto de qualidade.
.4, Os membros do Conselho Fiscal, sempre que ojul-

guem conveniente, poderaoassistir 4s reunides do Conselho |

de Administragado sem direito de voto.

CAPITULOIV.
Disposigées Finais e Transitérias

~ ARTIGO 17°
(Anosocial)

- Oano social coincide com 0 anocivil.
1   
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ARTIGO 18°
" (Aplicagio de resultados)

Os lucros liquidos apurados em cada exercicio terao a -

aplicagdo que o sécio decidir.

ARTIGO 19. | ‘
i, (Dissolugao)

A sociedadedissolve-se mediante decisao do sécio-

~tnico.

- ’ st ARTIGO 202

(Liquidagio)

Dissolvida a sociedade, sera ela liquidada em conformi-

“ dade com as respectivas disposigéeslegais.

 

- , Total PremierServices Angola, Limitada

' Cess&o de quotas, admissao de novo sécio € alteracdo

parcial do pacto social da sociedade «Total Premier Services

Angola, Limitada».

Certifico que, por escritura de 19 de Mar¢o de 2015,

lavrada com inicio a folhas 10, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 255-A, do Cartério Notarial do Guiché

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

da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro:— Hudson MendoncaRibeiro Watela, solteiro,

maior, natural do Sumbe, Provincia do Kwanza-Sul, resi-

. dente habitualmente na Provincia do Huambo, no Municipio

_ do Huambo, Bairro Kapango, Largo da Igreja Baptista;

Segundo: — Marcia Rosalina -Canda, solteira, maior,

natural do Huambo, Provincia do Huambo, residente habi-

tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota,

Bairro Ingombota, Avenida 4 de Fevereiro, Casa n.° 32;

Terceiro: — Tito Natfico Cambanje, solteiro, maior,

natural do Huambo, Provincia do Huambo,residente habi-

’ tualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Ingombota,

Bairro ingombota, Rua Rainha- Ginga, Prédio n.° 204,

Apartamento 6C; 2 3

Declaram os mesmos. é

_ Que, o primeiro ea segunda outorgante, so os. tnicos

e actuais sécios da sociedade por quotasde responsabili-

dadelimitada, denominada «Total Premier Services Angola,

' Limitada», com sede em Luanda, no Municipio de Luanda,

Distrito Urbano da Ingombota, Avenida 4 de Fevereiro,

Edificio n.° 32, 10.° andar, Apartamento n.° 20-B, consti- -

tuida por escritura datada de 9 dé Julho de 2014, com inicio

a folhas 64, verso ‘a folhas 65, do livro de notas para escri-*

turas diversas n.° 211-A, registada na Conservatéria do

Registo Comercial de Luanda, 2.* SeccZo do Guiché Unico

da Empresa, sob o n.° 2411-14, com o capital social de.

Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), integralmente realizado“

em dinheiro, dividido e representado por duas quotas iguais

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

'

_Zas) cada uma, pertencentes aos sécios, Hudson Mendon

_ uma no valor nominal de trinta mil kwanzas, que cedea
(15-4636-L02) :

_ dos artigos 4.°  6.° n.° 1, do Pactosocial, que passa a sera

’

-~
DIARIO DA REPUBLicy
ag

Ribeiro Watela e Marcia Rosalina Canda, respectivamente,
Que, pela presente escritura e conforme deliberadopo,

Acta de Assembleia Geral datada de 24 de Outubro de 2014

0 primeiro outorgante divide a sua quota pelo seu respectiyy

valor nominal em duas novas, sendo uma novalornoni.

nal de trinta mil kwanzas, que cede aoterceiro outorgang

e outra.no valor nominal de vinte mil kwanzas, quereseng

para si; ai
De igual modo, a segunda outorgante divide aa sua quota

pelo seu respectivo valor nominal em duas novas, send

terceiro outorgante e outra no valor nominal de vinte mil

kwanhzas, que reserva para si, renunciando ainda 0© cargo

gerente que antes exercia;

_ Que, as cessdes foram feitas livres de quaisque onus,

encargos ou obrigagdes;

Que,o terceiro outérgante aceita as referidas cessGesnos

precisos termos exarados e unifica as quotas numatnicano

valor nominal de sessenta mil kwanzas;

_ Que, a sociedade prescinde do seu direito de preferénci

eadmite 0 terceiro outorgante como socio;

Em fungao dos actos praticados, altera-se a redacra0

seguinte:-
 

ARTIGO 4°

_. O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro,

~ dividido e representado portrés quotas, sendo a pri-

" meira no valor nominal de Kz: 60.000,00(sessenta

mil-kwanzas), pertencente ao sdcio Tito Natifico

Cambanje e a segunda e terceira iguais no valor

nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas)cada

uma, pertencentes aos sécios Hudson Mendonga

Ribeiro Watela e Marcia Rosalina Canda,respec-
¢

tivamente.°
 

ARTIGO 6°

I. A geréncia e administragao da sociedade,
em todos os seus actos e contratos, em juizoe fora

dele, activa e passivamente incumbem ao socio

Tito Naufico Cambanje, que fica desde j4 nomeado
gerente, com dispensa de caugao, bastando a sua

assinatura para obrigar validamente a sociedade;

Declaram ainda que os sdcios que mantém-se firmes e

validas as demais disposigdes doacto Secial n&o alteradas

pela presente escritura.

Assim 0 disseram e outorgaram,

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Eimpreia, em
Luanda,23 de Margo de 2015. —-O ajjudante,ilegivel.

i | (15-4637-L02)
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Angovivo, Limitada

‘Certifico que, por escritura de 23 de Marco de 2015,
lavrada com inicio a folhas 19, do liyro de notas para escri-
turas diversas n.° 395, do Cartorio Notarial do Guiché Unico

_da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da.
Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

 Primeiro: — José Pedro Domingos Fernandés, casado

comClaudeth Sousa Tchizungo Fernandes, sob o regime de

comunhdo de adquiridos, natural do Lobito, Provincia de

Benguela, residente habitualmente em Luanda,no Distrito

Urbano da Maianga, Bairro Maianga, Avenida Comandante
- Gika, Casa n.° 74, Zona 5; .

Segundo: — Claudeth Sousa Tehizungo Fernandes,

casada com José Pedro Domingos Fernandes, sob 0 regime

de comunhao adquiridos, natural da Maianga, Provincia de
‘ Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da °

. Maianga, Bairro Maianga, Avenida Comandante Gika, Casa
n° 74; .

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos
‘lermos constantes dos artigos s¢guintes.

_+ Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, 24 de Marco de 2015. — O ajudante,ilegivel. ©

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

_ANGOVIVO, LIMITADA

ARTIGO 1°
(Denominacao escde)

A sociedade adopta a denominacio de «Angovivo,
Limitada», com’sede social na Provincia de Luanda,Avenida

Comandante Gika, Casa n.° 74, Bairro Militar, Distrito
Urbano da Maianga, podendotransferi-la livremente para

"qualquer outro local do territério nacional, bem comoabrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representagao

dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

(Duragiio)

Asua duragao é por tempo indeterminado, contando-se o .
inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, apartir

- da data da celebracao da presente escritura.

ARTIGO32
(Objecto)

A kociedade tem como objecto, servigos, comércip

geral a grosso e a retalho, empreitadas de construcaocivil

€ obras ptiblicas, promo¢ao e mediagao imobiliaria, venda

de equipamentos dos servicos de seguranca privada, pres-

taco. de servicos de seguranga privada, infantario, creches,

importagfo e€ comercializacao de medicamentos, produtos

hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico

e distribui¢o de medicamentos, equipamentos_e produ- :

tos hospitalares, manutengao ¢ assisténcia a equipamentos

diversos, educag¢do, ensino geral, escola de linguas, desporto —

e cultura, escola de conducao, informatica, telecomuni-

cacées, hotelaria e turismo, restauracdo, casino, industria .

SL in
eeee

. pesada e ligeira, pescas, agro-pecudria, industria de pani-

ficagéo, camionagem, transitarios, cabotagem, rent-a-car,

compra e venda de viaturas novase usadas, transporte de

.passageiros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina

de frio, fiscalizago de obras publicas, venda de material de

escritério e escolar, venda e instalacdo de material indus-

trial, vendae assisténcia a viaturas, comercializagao de

material de construgdo, comercializagdo de. lubrificantes,

salao de cabeleireiro, barbearia, botequim, comercializagao

de gas de cozinha, petrdleo iluminante, pegas sobressalen-.
tes, perfumaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria,

relojoaria, agéncia de viagens, farmacia, centro médico,

clinica geral, geladaria, exploracio de parques de diver-

sdo, exploracdo mineira, exploracao florestal, exploracao de

bombas de combustiveis, estagao de servico, representagdes

_ comerciais, serralharia, carpintaria, marcenaria, importagao

e exportacao, podendo dedicar-se a qualquer outro ramo do

comércio ou industria em que os sécios acordem e seja per-

mitido porlei.

. '. ARTIGO 42°
: (Capital)

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 2 (duas) quotas iguais, no valor nominal de’ -

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

tencentes aos sdcios, José Pedro Domingos. Fernandes e

Claudeth Sousa Tchizungo Fernandes, respectivamente.

ARTIGO 5.°

(Cessio de quotas)

. Accesso de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade, a qual €é sempre reservado 0 direito —

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao
quiser fazer uso.

ARTIGO 6°
“(Geréncia)

Ageréncia e administragtio da sociedade, %em todos os

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

sivamente, incumbem aos sécios José Pedro Domingos —

Fernandes e Claudeth Sousa Tchizungo Fernandes, que
ficam desde ja nomeados gerentes, com dispensa de caugdo,

bastando uma assinatura da geréncia para obrigar valida-

mente a sociedade.

1. O gerente podera delegar 1mesmo em pessoa estranha

a sociedade parte dos seus poderes de geréncia, conferindo

para 0 efeito‘o respectivo mandato.

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

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fian¢a, abonagdes ou actos semelhan-

. tes.

ARTIGO 7.°
(Assembleia)

As AssembleiasGerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos trinta

(30) dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva
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formalidades especiais de comunicacao, Se qualquer dos

sécios estiver ausente da sedesocial, a comunicagao devera

ser feita com temposuficiente para que possa comparecer.:

ARTIGO 8°"

(Divisio dos lucros)

"Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelossdcios na propor-

. Gao das suas quotas, e em igual proporcdo seraéo suportadas

as perdas se ashouver. +

ARTIGO 92 _
(Dissolugdo) : *

« ..  Asociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

~ de.qualquerdos sécios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio falecido ou

" interdito,-devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

+” ARTIGO 102
(Liquidagao)- y

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios € nos

demais casos legais, todos os sécios serdo liquidatarios e a

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

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

licitado em bloco com obrigagao do pagamento do passivo

e adjudicado ao sécio que melhorprego oferecer, emn igual-

dadede condigées.

. ARTIGO 11°
(Preferéncia na amortizagao)

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

- _ qualquer sécio,quandosobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

, ' ARTIGO 12°
+ (Foro competente)

Para todas as questdes emergentesdo presente contrato,

; quer entre os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade, ficaestipulado o Foroda

Comarca de Luanda, com expressarenincia a qualquer

outro.

ARTIGO 13°
wm i . (Balangos) :

Os anossociais sero os civis € 0s balangos serao dados

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

Margoimediato. : |
t

ARTIGO 14°
(Omisso)

No omisso regularao as deliberacdes sociais, as dispo- ©

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel. ‘

(15-4639-L02)

" turas diversas n.° 255-A, do Cartério Notarial do Guid

-adquiridos, natural do Uige, Provincia do Uige, resideng

natural da Ingombota, Provincia de Luanda, onde reside

termos constantes dos artigos seguintes.

- Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,

"para qualqueroutro localdo territorio nacional, bem como

* da data da celebracdo da escritura.

,€ turismo, restauragdo, pescas, agro-pecuaria, informatica,

7,

DIARIO DA REPUBLic,
eS

Priscifil, Limitada | -

Certifico ‘que; por escritura de 23 de Marcode 2015
lavrada com inicio a folhas 93, do livro de notas Para ese;

Unico da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pite
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

' Primeiro: — Priscila Vua Maria Zuani Luis, casada coy

Castelo Jacinto Luis, sob o regime de comunhio de adauig.

dos, natural do Cazenga, Provincia de Luanda,onderesig

habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Neliy
Soares, Rua Buco Zau, Bloco 12;-

Segundo: — Castelo Jacinto Luis, casado com Priscik |
Vua Maria Zuani Luis, sob o regime de comunhio & 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano. do Range,

Bairro Nelito Soares, Rua Buco Zau, Casa n.° 12;

Terceiro: — Kiesse Maria ZuaniLuis, de 1 anode idace,

habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelit

Soares, Rua Buco Zau, Casa n.° 12; ,

Uma sociedade comercial por quotas que se regera no

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Emprése, en

Luanda, 24 de Marco de 2015. —O ajudante,ilegivel.

_- ESTATUTOS DA SOCIEDADE

. PRISCIFIL, LIMITADA

ARTIGO 1.°

/ (Denominagao ce scde)

A. sociedade adopta a denominacao de «Priscifi,

‘Municipio de Belas, Bairro: Kalemba II, Rua Direita do

CalembaII, Casa n.° B-42, podendo transferi-la livremente

abrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas.derepre

- ‘sentacdo dentro e fora do Pais.

‘ARTIGO 2°
(Duragiio) .

Assua duracdo €por tempo indeterminado, contando-seo

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

ARTIGO3.°
(Objecto) ° 5

A. sociedade tem como objecto social o. comércio geral |’

a grosso e a retalho, consultoria, auditoria, prestagdo deset

vi¢os, montagem e desmontagem. de stands, organizacao de

eventos, publicidade, marketing, promogao e€ intermediagéo —

imobiliaria, viagens,, hotelaria e turismo, comercializaciig de

diamantes, servi¢os de telecomunicacao, industria, hotelaria

telecomunicagées, electricidade, construcdo civil e-obras

‘publicas, fiscalizaco de obras, saneamento basico, modas
£ confecgies, transportes maritimo aéreo e terrestres de pas- ma srellie ti “tea

Ds,
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i ; met

’ sageiros ou de mercadorias, transitarios, oficina auto, salao

de cabeleireiro, botequim, assisténcia técnica, comercia-

lizagéio de petroleo e lubrificantes, exploragao de bombas:

de combustiveis, deposito e distribuicgao de medicamentos,

farmacia, prestagdo de servigos médico,clinica geral, perfu-

maria, agéncia de viagens, promogao e mediacaoimobilidria, .

“felacdes publicas, pastelaria e panificagdo, exploracdo de
parques de diversdes, realiza¢&o de espectaculos culturais,

recreativos e .desportivos, exploragéo mineira e florestal,

estacio de servicos, representacdes .comerciais, serralha-

ria, carpiitaria, venda de aluminio e sua utilizacdo, cultura,

educacdo e ensino geral, seguranga de bens patrimoniais,

. importagao e exportagao, podendoainda dedicar-se a qual-

~ quer outro ramo do comércio ou industria em que 0s sdcios

acordem¢ seja permitido porlei,

ARTIGO 48
(Capital) :

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 3 (trés) quotas, sendo uma quota no valor nominal

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

sécia, Priscila Vua Maria Zuani Luis e outras 2 (duas) quotas

iguais no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwan-

- zas) cada uma, pertencentes aos socios, Kiesse Maria Zuani

_ Luis e Castelo Jacinto Luis, respectivamente.

ARTIGO 5.°

(Cessiio de quotas)

A cessao de quotas a estranhosfica 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,

a ARTIGO 62
; (Geréncia)

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

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

_vamente, incumbe4 sécia, Priscila Vua Maria Zuani Luis,

que fica desde ja nomeada gerentes, com dispensa de cau-

¢ao, bastando a sua assinatura para obrigar validaments 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, abona¢des ou actos semelhan-

tes, oo eos
3. A gerente podera delegar mesmo a pessoas estranhas

.asociedade parte dos seus poderes de geréncia, conferindo

para o efeito oO respectivo mandato.

. ARTIGO 72°. -
7 ys ; (Assembleia) -

As Assembieias Gerais serao convocadas por simples

éartas registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menostrinta

(30) dias de antecedéncia, isto quando

a

lei nao prescreva

formalidades especiais de:comunicag&o. Se qualquer dos

sdcios estiver ausente da sedesocial, a comunicacdo devera

ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.
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ARTIGO 82
(Divisao dos lucros) ;

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-

“¢&o das suas quotas, e em’ igual’Proporcao sero suportadas

as perdas se as houver. ~

* ARTIGO 9°
(Dissolugio)

A sociedadenaose dissolveré por morte ou impedimento ~

. de qualquer dos sdcios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

"  ARTIGO 10°
(Liquidacio)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios e nos:

demais casoslegais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

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

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

licitado em bloco com obrigaco do pagamento do passivo

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

dade de condicées.

ARTIGO I1.°

(Preferéncia na amortizacao).

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

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

providéncia cautetar.

ARTIGO 12.°
_ (Foro competente) ©

Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualquer.

_ outro.-

-ARTIGO 13°
(Balangos)

’ Os anos sociais serao os civis e os balancos serao dados

em 31 de Dezembro de cada ano, devendoencerrar a 31 de

Marco imediato:

ARTIGO 14°
(Omisso) ;

No omisso regularao as deliberacdes sociais, as dispo-

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

Soetedades Comerciais,.¢ demais legislagao aplicavel.

(15-4640-L02)

 

D.s.KE Senvice: Limitada

‘Certifico que, por escritura de 23 de Marco dde 2015,

lavrada com inicio a folhas 9, do livro de notas para éscritu-

ras diversas n.° 395, do Cartério Notarial do Guiché Unico

da Empresa, a cargodo Notario, Lucio Alberto Pires da:
’ Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:
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6126 : DIARIO DAREPUBLIC
: a,

' Primeira:— Noémia Isabel Santana, solteira maior, 2.A sociedade poderd,pordeliberacdo da Assemblei,
natural da Ingombota, Provincia de Luanda, onde reside

_habitualmente, no Distrito Urbano da Ingombota, Rua Che

Guevara, n.° 197, 5.° andar, Apartamento A;.

- Segunda: — Wilma Gizela da Cruz Franco, solteira,

natural da Ingombota, Provincia de‘Luanda, onde reside-

_ habitualmente, no. Distrito Urbano da Ingombota, Bairro

 Maculusso, Rua Comandante Kwenha,n.° 15, Zona 8;

"Umasociedade comercial por quotas que se regerd nos

termos constantes dosartigos seguintes.

- Esta conforme. '

Cartorio Notarial do Guiché Unico da-Empresa, ent

Luanda, 24 de Margo de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE .
D.S.F. SERVICE, LIMITADA

ARTIGO 1.°

(Denominagioesede)

A sociedade adopta a denominacdo de «DSF, Service, |

Limitada», e tem a sua sede em Luanda, ‘no Bloco 12,

Entrada B, Apartamento 702, Centralidade -de Cacuaco,

Municipio de Cacuaco, podendoa geréncia deslocar a sede

social para qualqueroutra parte do territério angolano, bem

comoabrirfiliais, sucursais, agéncias, delegacdes ou qual-

quer outra forma de representacao em territdrioangolano ou

no estrangeiro.

ARTIGO 2°
(Objecto)

1. Asociedade temcomoobjecto Sociala participacao em

investimentos, ‘prestagao de servigos, consultoria de negd-
- cios, importagdo e exportacdo, comércio geral a grossoea .
retalho, gestéo de empresa&, treinamento e fornecimento de

“tecnologia e know-how,venda de material de escritério e de
construcao civil, fiscalizagao de obras, prestacdo de servicos

aosector petrolifero, auditoria, hotelaria e turismo,pastela-

ria, restauragdo, exploragéo de saldes de beleza,prestacao
de servicos de telecomunicacdes, contabilidade e gestio,

assessoria juridica, intermediacado imobiliaria, consultoria

financeira e fiscal, construcdo civil e obras publicas, gestao
de participagdes e negécios, serralharia, carpintaria, produ-
gao e venda de caixilharia de aluminio, informatica, agéncia .

de viagens, transportes aéreos, transitarios, despachantes,
rent-a-car, venda de material de escritério é escolar, centro

médico e farmacéutico; perfumaria, relojoaria, panificacdo,
geladaria, pastelaria, realizagao de eventosculturais, recrea-
tivos e desportivos, exploracao de bombas de combustivel,

ensino geral, representagdes comerciais, ourivesaria, explo-
rac4o mineira florestal, material e equipamento hospitalar,
o exercicio de actividades nas areas do comercio, designada-
mente venda de vestudrio, acessérios e calgados,industria,

transporte, agricultura e pecudria, prestacaode servigos e
representacdes comerciais, podendoexerceroutras activida-
des de natureza acesséria, complementarou diversa da sua

actividade principal, desde que as sécias acordem e sejam
permitidas porlei,  

Geral, criar empresas sectoriais, aceitar ou adquirir, sen

_ outras sociedades, mesmo ‘que reguladas porleis especiais,

-€ cinquenta mil kwanzas), esta integralmente realizado em

- valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), per-

'* tencente a sécia Noémia Isabel Santana, e outra no valor

‘tempo, gozam do direito de preferéncia em qualquer caso

de aumento do capital social através de novas entradas,

podendo qualquer um deles chamara si, na mesmapropor

de quotas.

capital, suprimentos ou outras prestagdes acessdrias nos

.sentagdo, em jufzo ou fora dele, activa e passivamente

sécia ou ainda a terceiros.

limites, participagdes ou, de qualquer forma colaborar com

comobjecto igual ou diferente do seu e/ou em agrupamentas
de empresas. e/ou em associagdes sob qualquer formani

proibida porlei bem comoparticipar, directamenteouing.

rectamente em projectos de desenvolvimento que dealguma

forma concorram para o objecto da sociedade.

ARTIGO 32
(Capital social)

1. O capital social, no valor de Kz: 150.000,00 (cento

numerario e corresponde a duas quotas nominais | (uma)n

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

cente a sécia Wilma Gizela da Cruz Franco.

2. As sécias, 4 propor¢do do capital que detiverem ao

¢4o, a subscri¢&o escusada por qualqueroutro. .

LO, ; ~ ARTIGO 4°
; (Cessio de quotas)

|. A cessfo de quotas, total ou parcial, entre as sécias

livre, ficando as mesmas socias, para esse efeito, autorizadas

a proceder a divisao. Todavia, em relacdo a terceiros a ces-

sio depende do consentimento da sociedade.

2. As socias em primeiro lugar e 4 sociedade em segundo

gozam do direito de preferéncia em qualquer.casode cesstio 
ARTIGO 5.°

' (Prestagdes suplementares)

l. As sdcias poderdo ‘fazer prestagdes suplementares de

termos, pelos prazos e nas condigédes que |vierem a ser esta-

belecidos em Assembleia Geral.

: 2. Os suprimentos, bem como as prestacdes acessdrias

poderao ser remunerados e/ou transformados em. capital

social e/ou ter outro destino, conforme op¢ao da propria

sécia no momento do contrato respectivo.

3. Os suprimentos com cardcter permanente, excedendo

um ano, deverao constar de contrato escrito.

- ARTIGO 6°
4 ;

(Geréncia)

1. Agestdo ¢ administragao da sociedade e a sua repre-

incumbe a sécia Noémia Isabel Santana, que é constituida

gerente, bastando a assinatura da gerente para obrigar vali-

damente a sociedade; mas podevir a ser conferida a’outra '
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2. A geréncia sera exercida com ou sem cau¢ao e com ou

sem remuneracdo conforme o que vier a ser deliberadoem

Assembleia Geral.

.3. A nomeagao da gerente em pacto social nao constitui .

um direito especial das sécias.

4, A sociedade podeconstituir mandatarios/procuradores

da propria sociedadee a sécia-gerente, nas suas auséncias ou

impedimentos, pode delegar todos ou alguns dosseus pode- .

res de gerénciaa outra sécia ou a terceiro.

ARTIGO 7°
(Vinculagao)

. |. Asociedade obriga-se pela ‘assinatura da gerente.

2. E vedado a gerente e mandatarios comprometerem a

sociedade em actos ou contratos estranhos ao objecto social,

nomeadamente em fianga ou aval.

ARTIGO 8°

(Amortizagae de quotas)

1. A sociedade podera amortizar quotas, por acordo com

Oo respectivo titular.

2. A sociedade pode amortizar uma quota contra a von-

tade do respectivo titular, quando tenham ocorrido os factos

aseguir enumerados, que o presente contrato considera fun-

damento de amortizagao compulsiva:

a) Fraude, accdo ou acusagdo, devidamente compro-

vadas, atentatdrias dos direitos e do bom-nome

da sociedade ou das sécias;

b) Condenagao da sécia em acgdo movida pela socie-

dade; 2

_¢) Arrolamenta penhora ouarresto da quota ou risco

de alienagao judicial ou, qualquer outro motivo

queretire ao titular da quota a respectiva livre

disponibilidade;

_d) Partilhas em vida da sécia, por motivo de divércio °

"OU Outro, tendo comoresultado que a quota ou

parte dele seja adjudicadaa quem nao seja sécia;;. -

e) Falecimento da sécia se, no prazo de 180 dias os

_ herdeiros nao indicarem o seu representante com

os poderesbastantespara praticar os actos ine-

rentés 4 qualidade da sécia ou interdi¢&o ou ina-

bilitagdo da séciatitular;

J) Exclusao da sécia;

g N&o comparéncia da sécia (que, simultaneamente,

também n&o se faca validamente represen-

tar), por duas vezes sucessivas, as Assembleias

Gerais regularmente convocadas, extracrdiné-

rias ou cuja ordem detrabalhos imponha uma

- maioria qualificada para deliberar. _ ,

3 A amortizagao é precedida de uma Assembleia Geral

(que constatara a verificac&o dos respectivos pressupostos

legais e contratuais e que. devera ter lugardentro dosseis

meses posteriores ao conhecimento de qualquer dos funda- .

mentos) e torna-se eficaz através da comunicagdo a sécia -

acute, por carta registada.:

ci - ean : s& star ‘cg A 4 ° ox. sk % it wily ‘ia si née mn
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4. Salvo acordo daspartes ou disposi¢ao legal imperativa

.€m contrario, a contrapartida da amortizac&o da quota sera:

‘ a) O seu valor nominal nos casos das alineas a), b), :

d), f) e g);
* 6) O valor que resultar do ultimo balango aprovado,

tidas em contas as reservas e demais fundos

. existentes, nos restantes casos.

‘5. Esta contrapartida sera paga em prestacdes iguaise

sucessivas, cujos nimerose datas de vencimento serdo esta-

belecides nos actos e data da decisao de.amortizar.

ARTIGO 92
(Distribuicio de resultados)

Qs lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para o fundo de reserva legal, quando devida, e

. quaisquer outras percentagens para fundos ou reservas espe-

ciais, criados em Assembleia Geral, serio divididos pelas

sdcias na propor¢ao das suas quotas, e em igual propor¢ao |

serao suportadas as perdas se as houver.

ARTIGO 10°
7 (Ano social) -

O ano sécial coincide com o ano civil, reportando-se o

balanco.anual a 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 112 |
(Inicio)

1. As operagéessociais iniciam-se na data de celebragao

da escritura de constitui¢ao da sociedade, ficando a geréncia

autorizada a celebrar quaisquer negocios juridicosem nome

da sociedade que os assumira como seus logo que se encon-

tre registada.

2. A sociedade podera proceder ao levantamento das.

entregas por capital que se encontrem depositadas, mesmo .

antes do seu registo, nomeadamente para pagamento de des-

pesas de constitui¢ao, de publica¢do ede registo.

ARTIGO 122°.
* (Omissées)

Em tudo 0 mais nao previsto no presente estatutos, apli-

’ car-se-4 0 disposto na Lei das Sociedades Comerciais (Lei

n.° 1/04, de 13 de Fevereiro); epemais legislagao seamgele

mentar.

(15-4641 -L.02)
 

LOBE SAT— Empreendimentos (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 mefoi requerido em petigao apre-

sentada sob 0 n.°'52, do livro-didrio de 24 de Marco do

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.
Certifico que, Joao Cambuia ‘Manuel, solteiro, maior, .

natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, onde
reside habitualmente, no Municipio de Belas, Golf 2,

Bairro Alegre,.Rua 4, casa s/n.°, Zona 20, constituiu uma °
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sociedade unipessoal por quotas “denominada «LOBE | geral, infantario, importacao € exportacdo, podendo aing

SAT — Empreendimentos (SU), Limitada», .com sede dedicar-se a qualquer outro ramo do comeércio ou industi,

em Luanda, no Municipio de Luanda, Distrito Urbano do

Kilamba Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, Rua Manuel do

_ Nascimento Oliveira, casa s/n.°, registada sob 0 n.° 1.41 1/15,

quese vaireger pelo disposto no documento em anexo.

Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 23 Seociio

doGuiché Unico da‘Empresa, em Luende, 24 deaNde 2015.

—Oajudante, ilegivel.

ESTATUTOSDA SOCIEDADE °

LOBE SAT— EMPREENDIMENTOS(SU), LIMITADA

ARTIGO 1. °

‘ (Denominacao escde)

A sociedade adopta a denominagao de «LOBE SAT _—

; Empreendimentos (SU), Limitada», comsede social na

Provincia de Luanda, Rua Manuel do Nascimento Oliveira, ~

casa s/n.°, Bairro: Neves Bendinha, Distrito Urbano do

_-Kilamba Kiaxi, Municipio de Luanda, podendotransferi-la

livremente para qualquer outro local do territério nacional,

bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras formas

de representagao dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°.
’. (Duragio)

- €contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tas

_ dade para assumir as fungdes de geréncia.

- Asua duracdo é portempo 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 objectosocial, prestagdo de ser-

vigos, comércio gerala grossoe a retalho, construgiocivil e

obras publicas,fiscalizacao de obras, serralharia, carpintaria,

producdo e venda decaixilharia dealuminio, electricidade,

promo¢do'e mediag¢ao imobiliaria, gestao-e armazenamento,

logistica, consultoria, auditoria, contabilidade, industria,

informatica, telecomunicagoes, agro--pecuéria, _ pescas,

hotelaria, turismo, agéncia de viagens, transportes aéreo,

maritimoe terrestres, transporte de passageiros ou de mer-

cadorias, camionageni,transitarios, despachante, rent-a-car,

oficina auto, venda de material de escritdrio € escolar,

sal4o de cabeleireiro, modas e confecgées, botequim, cen-.

tro médico; farmacia, material e equipamentos hospitalar,

depésito de medicamentos,. perfumaria, ourivesaria, relo-

joaria, agéncia de viagens, pastelaria, panificacao, geladaria,

- exploracdo de parques dediversdes, realizagao de eventos

culturais, recreativos e desportivos, exploragdo mineirae

florestal, exploragdo de bombas de-combustfveis ou estacZo

. de servico, comercializagdo de petréleo e seus derivados,

representacdes comerciais, prestagdes de servi¢os, ensino

~ ele assinadas e mantidas em livro de actas.

¢

 

em que0 sdcio-tnico acorde e seja permitido porlei,

ARTIGO 4.°
4 , (Capital) ;

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kva,
zas), integralmente realizado em dinheiro, representado py

‘uma (1) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cen

mil kwanzas), pertencente ao socio-tnico, Joao Camby,

Manuel. | .

ARTIGO5°
’ (Cessiio de quotas)

A cessao da quotaimplica a saida do sécio cedente qua

, tansformarao da mesma em sociedade pluripessoal.

- ARTIGO 6.°

(Geréncia)

A geréncia e administragado da sociedade, em todos os

seus actos € contratos, em juizo e fora dele, activa e passive

mente,incumbem ao sécio-tnico, bastando a suaassinatur

"para obrigar validamente a sociedade.

|. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

comoletras de favor, fianga, abonacGes ou actos semelhan-

tes. 2 ‘

2. O sécio-tinico podera nomear pessoaestranhaa socie

ARTIGO 7.°

(Decisées)

’ As decisdes do sécio-tinico de natureza|igual as delibere- |

ges da Assembleia Geral deverdo ser registadas em acta por

ARTIGO 8.°

(Dissolugao)  
A sociedade ndo se dissolvera por morte ou impediment

do sécio-tinico; continuando a sua existéncia com os herdei-

ros ou representantes do sécio falecido ou interdito, devendo

estes nomear um que a todos represente, enquanto aquolas:

mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
-(Liquidagao)

A liquidagiio da sociedade far-se-A nos termosda Leidas

Sociedades Comerciais. a

ARTIGOIO® os,
(Balancos) ;

Osanossociais serdo.oscivis ¢ os balangos serao dados
em 31 de Dezembrodecadaano, devendoencerrara 31 de

Margoimediato.

ARTIGO 11.°
ays (Omisso) _

No omisso regularao as deliberacdes sociais, as disposi-
ges da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposigdes da
Lei:das SociedadesComerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-4643-L02)

oS al : 
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Colégio Polivalente do Mepa, Limitada_

-lavrada com inicio a folhas 26, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 395, do Cartorio Notarial do Guiché Unico

da Empresa, a cargo do Notario, Lucio Alberto Pires da
Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: —— Isaac Kipanda de Oliveira, casado com

Vanda Maria dos Santos Pedro de Oliveira, sob o regime de

comunhao de adquiridos, natural do Cazenga, Provincia de

Luanda, residente em Luanda, no Municipio do Cazenga,:

‘ Bairro Cazenga, Rua Patricio, Casa n.°14;
Segundo: — Mateus Joao Coba, casado com Branca.

_ Domingos Anténio Soares Coba, sob 0 regime de comunhao

de adquiridos, natural de Cacusso, Provincia de Malanje,

residente em Luanda, no Municipio de Viana,Bairro Viana,

. casa s/n.°;

Uma sociedade comercial por. quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes. .

_ Esta conforme.

. Cartério Notarial do Guiché Unico da Emipresa, em

. Luanda, 24 de Marco de 2015. — O ajudante, ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
- ‘COLEGIO POLIVALENTEDO MEPA, LIMITADA

ARTIGO TS .
A sociedade adopta a denominacdo social de «Colégio

Polivalente do Mepa, Limitada», com sede social na

Provincia de Luanda, 7.* Avenida, Casa n.° 246, Municipio

do Cazenga, Bairro Grafanil, podendo transferi-la livre-

mente para qualqueroutro local doterritério nacional, bem

comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de.

representagao dentro e fora doPais.

ARTIGO 2°

Asua dura¢ao é por tempo'indeterminado, contando-se 0.

inicio da sua actividade,para todososefeitos legais, a partir

da data da celebracdo daescritura. -

ARTIGO 3° ;
A sociedade tem como objecto social a prestagdo dé ser-

vigos, consultoria, formacao profissional, comércio geral

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

-

agro-pecuaria, industria, pesca, hotelaria e turismo, infor-”

.matica, telecomunicagées, publicidade, construcao civil e

obras publicas, consultoria, exploragado mineira e florestal,

comercializagao de telefones e seus acessérios, transporte

maritimo, camionagem, agente despachante transitdrios,~

cabotagem, rent-a-car, compra e venda deviaturas, novas:

ou usadas e seus acessdrios, venda e reparaciio de veiculos

automéveis, concessionaria de material e pecas separa-

das de transporte, fabricagdo de blocos e vigotas, material

cirargico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farma-

céiticos, centro médico,clinica, perfumaria,plastificagao de

documentos, venda de material de escritério € escolar, deco-

Certifico que,- por escritura de 23, dé Marco de 2015, ‘

 

ragées, serigrafia, saldo de cabeleireiro, boutique, agéncia

de viagens, promogio e mediacaio imobilidria, perfumaria,
relagdes ptiblicas, pastelaria, geladaria, panificagao, repre-

sentacdes comerciais e industriais, venda de gas de cozinha,

desporto e récreacdo, video clube, discoteca, meios indus-

triais, realizagdes de actividades culturais e desportivas,

manutengdo de espacos verdes, segurangade benspatri-

moniais, creche, educacio e cultura, escola de conducdo,

ensino, importacao e exportacdo, saneamento basico, fabri-

cagao e venda de gelo, cybercafé, electricidade, podendo

ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou

industria ¢emque os sécios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO4°

O0 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 ao sdcio, Mateus Joao Coba e outra quota no valor

nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), perten-

cente ao socio Isac Kipanda de Oliveira,-respectivamente.

ARTIGO 5°

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

sentimento da sociedade, a qual €é sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nado

quiser fazer uso.

 ARTIGO62 |
1.A geréncia e administra¢ao da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbem ao sécio, Mateus Jo&o Coba quefica

desde ja nomeado gerente, com dispensa de caugao, bas-

tandoa suaassinatura. .

2. Para obrigar validamentea sociedade.: .

3. O gerente poderd delegar num dos sécios ou mesmo

* em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

geréncia, conferindo para 0 efeito o respectivo mandato.

'. 4, Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

_ e contratos estranhos aos negéciossociais da sociédade,tais ~

comoletras de favor, fiariga, abonagdes ou actos semelhan-

tes. of i ele ..

. ARTIGO 7.9 _

AsAssembleias Gerais serao convocadas por simples

cartas registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos

30 (trinta) dias de anteced€ncia, isto quandoa lei nao pres-

creva formalidades especiais de comunicagado. Se qualquer

"” dos sécios estiver ausente da sede social, a comunicagao

devera ser feita com tempo suficiente para que poss‘com-

parecer,

re ARTIGO 8°

Os luctos liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serio divididos pelos sécios na propor-

 ¢&o das: suas quotas, e em igual. prepomsee serdo suportadas

as he se as houver.
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ARTIGO 9.
-A sociedade naose dissolvera por morte ouimpedimento

- de qualquer dos s6cios, continuando a sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou
interdito, devendo estes nomear um quea todos represente,

enquanto a quota sse mantiver indivisa. -

ARTIGO 10°

Dissolvida a sociedade por acordo dos: sécios e nos

demais casoslegais, todos os sdécios serao liquidatarios.e a

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

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

licitado em globo com obrigacao do pagamento do passivo __

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

dade decondigdes.

ARTIGO 112

A sociedadereserva-se 0direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quandosobreela recaia arresto, Penhora ou

providéncia cautelar.

. "> ARTIGO 12° oP
Para todas as quest6es 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 rentincia a qualquer .

outro.

ARTIGO 132 ,
Os anossociais serao os civis eos balancos serao dados

_ em 31 de Dezembro decada ano, devendo encerrar a 31 de.

' Margo imediato.

ARTIGO 142

No omisso regularao ‘as. deliberacdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

*.  (15-4644-L02)

 

_ Monte-Cayman,Oil & Gas, Limitada

" Certifico que, por escritura de 20 de Marco de 2015,

lavrada cominicio a folhas 5, do livro de notas para escritu-

ras diversas n.°395, do Cartério Notarial do Guiché Unico

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

Costa, Licenciado em Direito,foi constituida entre:

Primeiro: — Artur José Valente de Oliveira Caio, sol-
teiro, maior, natural do Namibe, Provincia do Namibe,

residente em Luanda; no Distrito Urbano. da Ingombota,

Bairro Ingombota, Rua Joaquim Kapango n.* 8/10; |,

Segundo: — Jackson Leandro Lucas Jodo, solteiro,
maior, natural da Ingombota, Provincia de Luanda, resi-

dente em Luanda, Sambizanga, Bairro Comandante Valddia,
Avenida Comandante Valédia n.° 59, 6.° A, Apartamento;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes.

Cartério-Notarial do Guiché Unico rt Empresa, em

Luanda, 20 deMargo de 2015. — O ajudante,ilegivel.

-a industria petrolifera de servigos maritimos, engenharia, |

. Cujo objecto seja igual’ ou diferente do seu.

- éde Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) equivalentesnesta

“ seguinte forma:

; * i é . a »

“im. —_->
DIARIO DAREPUB

~

_ ESTATUTOS DA SOCIEDADE
» MONTE-CAYMAN,OIL & GAS,LIMITDA

+
ARTIGO I.°

(Denominagao)

_ Apresente sociedade adopta a denominagao de «Mont.
-Cayman, Oil & Gas, Limitada» e tera a sua sede Social ty
Provincia de.Luanda, Via AL 4, Lote 8-7, Bairro de Talatong

Municipio de Belas, podendo ser transferida por simple

decisdo da geréncia, sem necessidade de escritura palblicg

para qualqueroutro local do territorio nacional.

ARTIGO 2°
: / (Duragiio)

A sua duracao é por tempo indeterminado,contando-sey

inicio da sua actividade, para todosos efeitos legais, a Pat

da data da celebracao da presente escritura.

ARTIGO3.°
(Objecto social)

1..A sociedade tem por objecto social o forneciment

as”: companhias ‘petroliferas e entidades relacionadas com

logistica, operagdes de material e.equipamento especiali-

zado e nao especializado e cadeia de fornecimento em gerd,

bem comoa prestacdo de servicos em geral a empresas do

sector petrolifero e o exercicio de quaisquer outrasacliv:-

dades acessérias que se revelem necessdarias a prossecucdo

do seu objecto social, incluindo a importagao e exportacio,

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro rafno deactivi-
dade em queos sdcios acordeme seja permitido porlei.

_ 2. E permitido a sociedade adquirir e alienarlivremente
participacdes da propria sociedade e.de outras sociedades

- ARTIGO 4.°

' (Capitalsocial)

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, 
altura a USD 1.000,00 (mil dolares norte americanos), divi-

dido e representado por 2 (duas) quotas distribuldas da

a) Uma novalor néininal de Kz: 50.000,00 (cin-

‘ quenta mil kwanzas) correspondentenestaaltura

aUSD 500,00 (quinhentos délares aorte amet
". canos), representativa de 50% do capitalsocial,

pertencente ao sdcio Artur José Valente de Oli

" veira Caio, e outra;

y No valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil

kwanzas), correspondente nesta altura a USD 500,00

-(quinhentos ddélares norte americanos), repre

sentativa de 50% do capital social, pertencente

ao sécio Jackson Leandro Lucas Jodo.

ARTIGO 5.2
; (Cessao de quotas)

i cessfio de quotas a estranhos depende deconsenti-

mento da sociedade, sendo reservado a esta, emprimeiro
lugar e aos sécios ndo cedentes,.em segundo, o direito de
preferéncia.

%
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ARTIGO 6°
(Geréncia)

_ A administragéo da sociedade e a sua representa-

gio, em juizo e fora dele, pertence a dois gerentes, ficando

desde ja nomeados comotal os sécios Artur José Valente

” de Oliveira Caio e Jackson Leandra Lucas Joao, os quais

exercerdio 0 seu cargo sem direito 4 remuneragao e serao dis-

pensados da presta¢aio de qualquer cauc¢ao. =

~ + 2.Ageréncia subsequente sera designada por Assembleia

' Geral, sem necessidade de outorga de escritura pliblica para

oefeito. .

3. Fica vedado a geréncia obrigar a sociedade em actos

econtratos estranhos aos negociossociais da sociedade,tais

como letras’ de favor, fianca, abonacGes ou actos semelhan-

- tes. , .

4. Para obrigar a sociedade é necessaria a assinalura da

. geréncia ou de mandalario ou mandatdrios bastantes, mas

neste caso nos limites e termos expressos no mandato.

5. Os sécios-gerentes poderdo delegar a pessoas estra-

_ nhas a sociedade parte ou a totalidade dos seus poderes de

“geréncia, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

ARTIGO 7°
, (Assembleia Geral)

_ |. As Assembleias Gerais, quando a lei nao exige outras

formalidades, seraio convocadas por meio de cartas regista-

_ das, com aviso de recepcao,dirigidas aos sécios, com pelo

menos 15 (quinze) dias de antecedéncia, para os domicilios

_ constantes dos registos da sociedade.

2. Sem prejuizo do disposto'no numero anterior, as

Assembleias Gerais poderao ser igualmente convocadas

através de qualqueroutro meio escrito, desde que com com-

. provativo de entrega da. comunica¢do (carta protocolar ou

e-mail com aviso de recep¢ao).

ARTIGO 8°

(Distribuigio de lucros de exercicio).

Oslucrosliquidos do exercicio sero destinados 4reserva

" legal e outras reservas, conformedeliberacdo da Assembleia

Geral e o remanescentesera distribuido pelos sécios napro-

porgdo das suas quotas, ou conforme deliberado.'

ARTIGO 92 |
(Dissolucao da sociedade)

1. A sociedade dissolve-se nos casos previstosnalei.

2. Os termos de liquidacao e partilha serao deliberados
t

(15-4648-02
pelos Socios. —

 

FABIO LIMA—Arquitectura e Construsdes

GU), Limitada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservadorde 3.* Classe _
da Conservatéria do RegistoComercial de Luanda, 2.* Seccfio

_do.Guiché Unico da Empresa.

6131. -

Satisfazendo ao que’ me foi requerido em peticao. apre-

sentada sob 0 n° 122, do livro-didrio de 24 de Marco do

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Fabio Vanderlei André Lima, solteiro,

maior, de nacionalidade angolana, natural da Maianga,

Provincia de Luanda, residente em Luanda, Distrito Urbano

da Maianga, Bairro Sagrada Esperanga, Casa n.° 34, Zona 6,

constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denomi-

nada «FABIO LIMA — Arquitectura e Construgdes (SU),-

Limitada»,registada sob o n.° /15, quese vai reger pelo dis-

posto no documento em anexo:

Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 22 Secgao

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, 24 dete Margo de 2015.

— O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
FABIO LIMA—ARQUITECTURA E CONSTRUCOES

(SU), LIMITADA

ARTIGO1.°
(Denominagio c sede)

A sociedade adopta a denominacao social de «FABIO

LIMA— Arquitectura e Construcdes (SU), Limitada», com

sede social na Provincia de Luanda, Municipio Luanda,

Distrito Urbano da.Maianga, Casa n.° 34, Bairro Sagrada

Esperanca, podendo transferi-la livremente para qualquer

outro local do territério nacional, -bem comoabrirfiliais,

sucursais, agéncias ou outras formas de representacao den-

tro e fora do Pais, :

* .ARTIGO 2° °

(Duragao)

Asua duracdio éé por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todosos efeitos legais, a partir

_do respectivo registo.

ARTIGO 3°

(Objecto) — .

A sociedade tem como objecto social o comércio geral, a

grosso e a retalho,prestacao de servicos, consultoria, audito-

tia, constru¢do civil e obras publicas,fiscalizacaio de obras,

serralharia, carpintaria, produgao e venda de caixilharia de

aluminio, promogao € mediacao imobilidria, informatica,

telecomunicagées, electricidade, agro-pecuaria, hotelaria,

turismo, agéncia de viagens, transportes aéreo,; maritimo

e tefrestre, transporte de passageiros ou de mercadorias,

camionagem, transitarios, despachante, rent-a-car, oficina.

auto, venda de material de escritério e escolar, salao de’

cabeleireiro, modas e confecgdes, batequim, centro médico,

farmacia, material e equipamentos hospitalar, perfuma-

ria, ourivesaria, relojoaria, agéncia de viagens, pastelaria,

panificagao, geladaria, exploragado de parques de diversdes,

realizado de eventos culturais, recreativos:e desportivos,

* exploragao,mineira e florestal, exploragdo de bombas de

combustivels ou ‘estaco de servigo, comercializagao de

2a
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petrdleo e seus derivados, representacdes comerciais, ensino

geral, infantario, importagao e exportagado, podendo ainda

dedicar-se a qualqueroutro ramo do comércio ou industria

em que 0 sécio-tinico decida e seja permitido porlei.

ARTIGO 4°
: (Capital)

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

integralmente realizado em dinheiro, representado por uma

quota novalor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan-

Zas),.- pertencente o sécio-tmico Fabio Vanderlei André Lima.

ARTIGOS2
(Cessiio|de Quotas)

‘Acessio da quota implica a saida do sécio cedente oua

transformacao da mesma em sociedade pluripessoal.

: =e ‘ARTIGO 62 *
a (Geréncia)

A geréncia e administragao da sociedade, em todos os

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

mente, incumbem ao sécio-tinico, bastando a sua assinatura

para obrigar validamente a sociedade:

|. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos*

e conitratos estranhos aos negocios sociais da sociedade,tais

comoletras defavor, fianca, abona¢Ges ou actos semelhan- -

tes.

2. 0 sécio-tinico podera nomear- pessoa estranha 2a socie-

dade para assumir as funcdesde geréncia.

ARTIGO7.°_
; (Decisées)

Asdecisées do sécio-tnico de natureza igual as delibera-

_ gdes da Assembleia Geral deverao ser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro de atas.

, ARTIGO 8°

(Dissolugio)

A sociedade nao se dissolverd por morte ou_impedi-:

mento do sdcio-tnico, continuando a sua existéncia com 0°

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou.,

" interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 9°
:.(Liquidagao) .

A liquida¢ao da sociedadefar-se-4 nos termos da Lei das

', Sociedades Comerciais. :

ARTIGO 10.°

. (Balangos)

Os anossociais sero os civis e os balangos serdio dados.

em 31 de Dezembro de cada ano, sevendo) encerrara3! de

Mane imediato.

ARTIGO 11.°
(Omisso)

No omissoregularao as deliberagdes.sociais, as disposi-.

gdes da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho eainda as disposigdes da

Lei das Sociedades Comersiais, 1/04, de 13 de Fevereiro.

ix-4650-L02) |

-_Cassenda, Rua n.° 6, Casa 20;

termosconstantes dosartigos seguintes.

-& D.C. — Corporation, Limitada», com sede social m

. dentro e fora do Pais.

-_ 2

-DIARIO DA REPURig
oN

C.F. & D.C. — Corporation, Limitada |

Certifico que, por escritura de 23 de Marco de a

_ lavrada com inicio a folhas 21 do livro de notas para

turas diversas n.° 395, do Cartério Notarial do Guiché{Unig

da Empresa, a cargo do Notdrio, Lucio Alberto Pites &

Costa, Licenciado.em Direito, foi constituida entre:

Primeiro: — Dario Anténio Fernandes Capita,soltn

maior, natural do Cazenga, Provincia de Luanda, ny

dente em Luanda,:no Distrito Urbano da Ingombota, Bir,

Maculusso, Rua Rei Katyavala, Prédio n.° 168, 5° and

‘Apartamento A;

Segundo: — Cecilia Alexandra de Oliveira Francis
solteira, maior, natural da Maianga, Provincia de Luan

residente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Baim

Umasociedade comercial por quotas que se. regerd ig

Esta conforme. .

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 24 de Marco de 2015. —O ajudante, ilegivel.

-

. _ESTATUTOS DA SOCIEDADE..
C.F.& D.C. — CORPORATION,LIMITADA

ARTIGO 1.°

A sociedade .adopta a denominac&o social de «Cl

Provincia de Luanda; Rua 1, Casa n.° 29, Bairro Talaton,

Municipio de Belas, podendo transferi-la livremente pat

qualqueroutro local do territério nacional, bem como abnt

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de representagit 
ARTIGO 2°

Asua durago épor tempo indeterminado, contando-seo

- inicio da suaactividade, para todosos efeitos legis, a pari

da data da celebracdo da escritura:

. / ARTIGO 3:°

A sociedade tem como objecto social a prestagaode set

vicos, consultoria, formacao profissional, comércio geral,i |

grossoe a retalho, serralharia, caixilharia de aluminios, av

cultura, agro-pecudria, industria, pesca, hotelaria e turism®,

informatica, telecomunicacées, publicidade, construgiocivil 4.

e obras publicas, consultoria, exploragao mineirae florestal

comercializagdo de telefones e seus acessdrios, transport?

maritimio, camionagem, agente despachante e transitarios,

_ cabotagem,-rent-a-car, compra e venda de viaturas, nova

ou usadase seus acessdrios, venda e reparacio de veiculos |

automéveis, concessionéria de material e pecas separt-

das de transporte, fabricag&o de blocos e vigotas,- material
cirurgico, gastavel e hospitalar, produtosquimicose fart
céuticos, clinica, perfumaria, plastificagao de documentos,
venda de material de escritério'e escolar, decoracdes, seri:
grafia, impress6es, saldo de cabeleireiro, boutique, agéncia 

ae ay
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de viagens, promo¢gao ¢€ mediacéio imobiliaria, perfumaria,.

relagdes pUiblicas, pastelaria, padaria, geladaria, panifica-

gio, representagdes comerciais e industriais, venda de gas.

’ de cozinha, desporto e recreagdo, video clube, discoteca,

meios industriais, realizagdes de actividades culturais e

desportivas, manuten¢ao de espa¢os verdes, importacao e

exportagao, saneamento basico, podendo ainda dedicar-se'a

qualquer outro ramo do comércio ou industria em que os

socios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 42 -

-0 ay 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

Cecilia Alexandra de Oliveira Francisco e Dario Anténio

Fernandes Capita, respectivamente.

ARTIGO 5°

Acessao de quotas a estranhosfica dependente do con-

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nao

quiser fazer uso.

ARTIGO 6°

‘1. A geréncia e administrago da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbeao sdcio Cecilia Alexandra de Oliveira

Francisco e Dario Anténio: Fernandes Capita, que ficam

desde j4 nomeados gerentes, com dispensa de caucio,

bastando as suas assinaturas para obrigar validamente a

sociedade.

2. Os gerentes poderdio delegar num dossdcios 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 negocios sociais da sociedade, tais

como,letras de favor, fianca, abonacdes ou actos semelhan-

tes. _@ ° °

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 n&opres-

creva formalidades especiais de comunicacdo. Se qualquer

dos sdécios estiver ausente da sede social, a comunica¢ado

devera serfeita com tempo suficiente para que possa com- :

parecer. ’

~ ARTIGO 8° _ :

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

centagem para fundos oudestinos especiais criados em.

Assembleia Geral, serdo divididos pelossécios na propor-

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

as perdas se as houver.

es ' ARTIGO 92
Asociedade nao se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando asua existéncia com o

e adjudicado ao socio que melhorprego oferecer, em igual-

‘ termos constantes dos artigos seguintes,

 

6133

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

DO * —.. ARTIGO 10°

* Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sdcios sero liquidatarios e a

liquidacdoe partilha verificar-se-4 como acordarem.Nafalta

de acordo, e se algum deles o pretender, sera 0 activo social
licitado em globo com obrigac&o do pagamento do passivo

dade de condi¢des.

ARTIGO I1°

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

qualquer sécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar. © ;

ARTIGO 12.° ~ Be Se
Para todas as questdes emergentes do presente 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- renincia a qualquer.

outro.

ARTIGO 13°

Osanossociais sero os civis e os balancos serao dados’ <*

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

Marco imediato.   
ARTIGO 142°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

(15-465 1-L02)

 

Tic Freez, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Marco de2015,

. lavrada com inicio a folhas 97, do livro de notas para escri-

turas diversas n.°-255-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: — JoioFernando Brandéo Domingos, sol-

' teiro, maior, natural do Cazenga, Provincia de Luanda,

residente em Luanda, no Municipio do Cazenga, Bairro.

Hoji-ya-Henda,Casa n.° 31;

Segundo: — Mario Diogo Tandala, casado com

Margarida Tomas Quizunda Tandala, sob o regime de. -&

comunhao de adquiridos, natural do Cazenga, Provincia -. ,

de Luanda, residenteem Luanda, no Municipio de Viana,

Bairro Luanda-Sul, Casa n.° 36; ‘

Umasociedade comercial por quotas que se regera nos :

 

   

   
Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em

Luanda, aos 24 de Marco de 2015. — O ajudante, ilegivel.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE 3 ARTIGO62 os
TIC FREEZ, LIMITADA 1. A geréncia e administracao da sociedade, em todos g

 ARTIGO 12 seus actos e contratos,-em juizo e fora dele, activa e pa,

A sociedade adopta a denominacdo social de «Tic

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

Municipio do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Rua do

_ Moncorvo, Casa n.° 37, Zona 17, podendotransferi-la livre-

mente para qualquer outro local do territério nacional, bem

_ comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras formas de

representa¢do dentro e fora do Pais.

ARTIGO22°

Asua duragiioéépor tempoindeterminado, contando-“Se 0 -

__ inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

_ da data da celebragdo daescritura.
~~

ARTIGO 3°
A sociedade tem como objecto social prestaco de

servicos,consultoria, formacao profissional, industria trans-

formadora e mineira, comércio geral, a grosso e a retalho,

serralharia, caixilharia de aluminios, avicultura, agro-pecua-
tia; industria, pesca, hotelaria e turismo,

publicas, consultoria, exploracao mineira e florestal, comer-

cializagdo de telefones e seus acessorios, transporte maritimo,
camionagem, agente despachante transitarios, cabotagem,
rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas € -.
seus acessorios,venda e reparacao de veiculos automéveis, ©
_concessionaria de material e pegas separadas de transporte, '

fabricagao de blocos e vigotas, material cirdirgico, gasta-

vel e hospitalar, produtos quimicos e farmacéuticos, centro

médico, clinica, perfumaria, plastificagdo- de documentos,

..venda de material de escritdrio e escolar, decoragées, seri-
grafia, salaode cabeleireiro, boutique, agéncia de viagens,

promocgao e mediagdo ‘imobilidria, perfumaria, relacdes —
publicas, pastelaria, geladaria, panificagdo, representagdes
comerciais e industriais, venda de gas de cozinha, desporto
e recreacdo, video clube, discoteca, meios industriais, reali--

zac6es de actividadesculturais e desportivas, manuten¢ao

de espagos verdes, seguranga de benspatrimoniais, creche,
educag¢ao e cultura, escola de condugao, ensino, importa-

¢40 e exportagdo, saneamento basico, fabricacao e venda de.
gelo, cyber café, electricidade, podendo ainda dedicar-sea
qualquer outro ramodo comércio ou indéstria aemque os
sdcios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4°

.O capital social € de Kz: 100.000,00 (cem 1mil kwanzas),

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

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

nominal de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), perten-
cente ao sécio Joao Fernando Brand’o Domingos e outra

quota no valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwan-

Zas), pertencente ao s6cio Mario Diogo Tandala.

ARTIGO 5.°

A cessdo de quotas a estranhosfica dependente do con- -

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a soeconde ale nao

aust fazer uso.

* * . - . . *

- geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato,

-e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade, tas

~ comoletras de favor, fianca, abona¢des ou actos semelhantes,

informatica,

telecomunicagGes, publicidade, construgdo civil e obras ©

‘Assembleia Geral, serado divididos pelos sdécios na propor:

’ gao das suas quotas, e em igual propor¢ao serao suportadas

- qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto,» penhora ou

‘providénciacautelar. —.

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

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualqueroutro.

sivamente, -incumbem ao sdcio Jo&o Fernando Brandig

Domingos, que fica desdeja nomeadogerente, comdispeng

de caugdo, bastando a sua assinatura, para obrigar valid

mente a sociedade.

2. O gerente poderad delegar num dos sécios ou mest

em pessoa estranha-a sociedade parte dos seus poderes &

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em acto;

ARTIGO 7°

As Assembleias Gerais sero convocadas por simples Cattas

registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos30 (trinta) dias de

antecedéncia, isto quando a lei nao prescreva formalidades

especiais de comunicagao. Se qualquer dos sdciosestiver

ausente da sede social, a comunicagdo devera ser feita com

temposuficiente para que possa comparecer.

~ ARTIGO 8°

Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade naose dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia como

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecidoo

interdito, devendo estes nomear um quea todosrepresente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios € no

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatariosea

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

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

licitado em globo com obrigac4o do pagamento dopassivo

e adjudicado ao sécio que melhorprego oferecer, em igual-

dade de condigées.

 
ARTIGO.11°

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

ARTIGO 12.°

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

ARTIGO 13.°

Os anossociais serdo os civis e os balangos serao dados

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

Margoimediato.  
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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-~4652-L02)

 

Delservicgos (SU), Limitada

israel Carlos de Sousa Nambi, Conservadorde 3." Classe

da Conservatoria do Registo Comercial deLuanda, 2 Sec¢ao

do Guiché Unico da Empresa.

_. Certifico que Francisco Delgado Luis, casado com Maria

BrancaAndré Sango Luis, sob o regime de comunhaode bens

adquiridos, de nacionalidade angolana,natural daMaianga,

Provincia de Luanda, residente em Luanda, Distrito Urbano

da Samba, Avenida 21 de.Janeiro, casa s/n.°, constituiu uma

sociedade unipessoal por quotas denominada, «Delservi¢os

(SU), Limitada», registada sob 0 n.° 1.430/15, que se vai

reger pelo disposto nos termosseguintes. . /

Esta conforme.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, 223 Seccao

do Guiché Unico da Empresa, Luanda, 24 de Marco de 2015.

_<0 ajudante, ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

DELSERVICOS(SU), LIMITADA.

ARTIGO 1.°

(Denominagio ec sede)

Asociedade adopta a denominagaosocial de «Delservicos

(SU), Limitada», com sedesocial na Provincia de Luanda, |
Municipio de Belas, Bairro Onga, Casa.n.° 752, Comunado-

Benfica, podendotransferi-la livremente para qualquer outro

local do territério nacional, bem comoabrirfiliais, sucur-

sais, agéncias ou outras formas de representacdo dentro e

. forado Pais. .

ARTIGO 2°
‘(Duracio)

Asua duracdo é por tempoindeterminado, contando-se 0
inicio da sua actividade, para todososefeitos legais,a partir

do respectivo fegisto. . ~

. ARTIGO 3°
(Objecto)

. Asociedade tem comoobjecto social o comércio geral, 2a

’ grosso ea retalho, prestacgdo de servi¢gos, consultoria, audito-

tia, construcao civil-e obraspublicas, fiscalizacdo de obras,

serralharia, carpintaria, produg&o e venda decaixilhariade -

aluminio, promogao e mediacgao imobilidria, informatica,

_telecomunicagées, electricidade, agro-pecudtia, hotelaria,
turismo, agéncia de’ viagens, transportes aéreo, maritimo .

e terrestres, transporte de passageiros ou de mercadorias,

camionagem, transitarios, despachante, rent-a-car, oficina

auto, venda de material de, escritério e escolar, salao de

cabeleireiro, modas e confecgdes, botequim,¢centro médico,

4,2 ees ‘ c aedeaitcoy.”TS an

farmacia, material e equipamentos hospitalar, perfuma-

ria, ourivesaria, relojoaria, agéncia de viagens, pastelaria,
panificagao, geladaria, exploragao de parques de diversdes,

realizacaio de eventos culturais, recreativos e desportivos,

exploracao mineira e florestal, exploragéo de bombas de

combustiveis ou estacdo de servico, comercializagao de

petrdleo e seus derivados, representagdes comerciais, ensino-

., geéral, infantario, importacdo € exportagao, podendo ainda

dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria ©

em que o sécio-tinico decida e seja permitido Por lei.

ARTIGO 4°
(Capital)

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

intégralmente realizado em dinheiro, representado por uma

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

zas), pertencente ao sdécio-tnito, Francisco DelgadoLuis.

ARTIGO 5° ,
(Cessao de quotas)

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

transformagao da mesma em sociedadepluripessoal.

ARTIGO 62.
, (Geréncia)

A geréncia e administracao da sociedade, em todos Os

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

mente, incumbem ao sdcio-tnico, bastando a sua assinatura-

para obrigar validamente a sociedade. .

_ |. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negdcios sociais da sociedade, tais

como,letras de favor, fianca, abonacées ou actos semelhan-

tes.

2. O sécio-tnico podera nomearpessoa estranha a.socie-

dade para assumir as fungdes de geréncia.

: _- ARTIGO7"
(Decisées) :

_ As decisdes do socio-tmicodenatureza igual as delite- -

tacdes da Assembleia Geral, deverdo ser registadas em acta

por.ele assinadas e mantidas em livro deactas.

ARTIGO 8° .

(Dissoluga&o)

Z

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-

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

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.

‘ ARTIGO 92 —
; : (Liquidacao)

A liquidagao da sociedade far-se-a nos termos da Lei das

Sociedades Comerciais.

' ARTIGO 102°

. ; (Balancgos) ;

Os anossociais serio oscivis e os balangos serao dados

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

Margoimediato..   
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‘ARTIGO 11°.

(Omisso)

‘No omissoregularao as deliberacdes sociais, as disposi- .

" gdes da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposigdes da

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

(15-4653-L02)

 

Organizacées Frankap, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Margo de 2015,

‘avrada cominicio a folhas 28 do livro de notas para escri-"

turas diversasn.° 395, do Cartério Notarial do Guiché Unico

' da Empresa, a cargo do Notério, Liicto Alberto: Pires da

Costa, Licenciado em Direito, foi constituida entre:

Onélio Francisco Kapunga, solteiro; maior, natural

da Samba, Provincia de Luanda, residente em Luanda, no

Distrito Urbano do’ Rangel, Bairro Nelito ‘Soares, Largo
Teixeira dos Pascoaes, que outorga neste acto porsi indi--

vidualmente e em nome e em representagdo de. sua filha

menor, Jéssica Gabriela Vantroi Kapunga, de 2 anos de |

" idade, natural da Ingombota, Provincia de Luanda e consigo

- convivente;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade ‘limitada, que se regera nos_termos ‘constantes dos

artigos seguintes. | ee Dos
Esta conforme. :

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa, em
Luanda,24 de Margo de 2015. —O ajudante,ilegivel. .

-ESTATUTOSDA SOCIEDADE |
ORGANIZACOES FRANKAP, LIMITADA

ARTIGO 1.°

--Asociedadeadoptaadenominagaosocial de«Organizactes

Frankap, Limitada» com sedesocial naProvincia de Luanda,

Distrito Urbano da ingombota, Rua Francisco Tavares, n.° 10,

1.° direito, Ingombota, Municipio de Luanda, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do territé-

rio nacional, bem comoabrirfiliais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representacdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°
Asua duracao é€ por tempo indeterminado, contando-se o

inicio da sua actividade, para todososefeitoslegais, a parti

.da data da celebragdo da escritura.

ARTIGO 3.:

A sociedade tem comoobjecto social a prestacao de ser-

es vigos, consultoria, formacaoprofissional, comércio geral, a

grosso ¢ a retalho, serralharia; caixilharia de aluminios,avi-

cultura, agro-pecudria, industria, pesca, hotelariae turismo,

informatica, telecomunicagées,publicidade, construgaocivil

_ e obras publicas, consultoria, exploracdo mineira florestal, -

comercializacao de telefones e seus acessérios, transporte

 

 

- céuticos, centro médico, clinica, perfumaria, plastificacy

"valor nominal de, Kz: 990.000,00 (Novecentos e Novenla

- Kapunga e outra quota no valor nominal de Kz: 10.000,00

Mente,incumbem ao sécio, Onélio Francisco Kapunga, qué

‘tes.

‘Tegistadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos 30 (trinta)dias de

———_

DIARIO DA REPUB
\

=H

smaritimo, camionagem, agente despachante e transitario,
cabotagem, rent-a-car, compra e vendade viaturas, novy
ou usadas e seus acessorios, aluguer de viaturas, com oy

sem condutor, venda e repara¢ao de veiculos automdveis

concessionaria de material e pecas separadasde transport,
fabricagao de blocos e vigotas, medicamentos, materia
cirirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicose fam.

de documentos, venda de material de escritério e escola,

decoracgées, serigrafia, impressGes, salfo de cabeleircin,

‘boutique,-agéncia de viagens, promogdo e mediacao imo.

bilidria, perfumaria, relagdes publicas, pastelaria,.padaria

geladaria, panificagdo, representagdes comerciais e indus

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

clube, discoteca, meios industriais, realizagdes de activide-

des culturais e desportivas, manutencao de espagos verdes,

seguranca de bens patrimoniais, colégio, creche, educagaoe

cultura, escola de condug¢ao, ensino, importagao € exports

¢40, saneamento basico, fabricagao e vendade gelo,cyber

café, electricidade, podendo ainda dedicar-se a qualquer

outro ramo do comércio ou industria em que os sdcios acor- |

dem e seja permitido porlei. :

ARTIGQ 42
0 capital social é de Kz: 1.000.000,00 (um milhao de

kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, divididoe.

representado por 2 (duas) quotas, sendo | (uma) quota n0

Mil Kwanzas), pertencente ao sdcio, Onélio Francisco

(dez mil kwanzas)pertencente 4 sdcia Jéssica Gabriela

Vantroi Kapunga.  . . ARTIGO 5.°

A cessao de quotas a estranhosfica dependente docor

sentimento da sociedade, 4 qual é sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedadedele nie

quiserfazer uso.

ARTIGO 6°

LA geréncia e administracao da sociedade, em todos0

seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passive

fica desdeja nomeado gerente, com dispensa.de caucao,bas-

tandouma assinatura da geréncia, para obrigar validamente

a Sociedade. -

2. O gerente poderé delegar num dos sdcios ou mesmo.

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderesdé

geréncia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato:

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
€ contratos estranhos aos negociossociais da sociedade,tais
comoletras de favor, fianca, abonagdes ou actos semelhat-

ARTIGO 7°

As Assembleias Gerais serdio convocadas por simples cartes

antecedéncia, isto quande a lei nao prescreva formalidades 
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|
especiais de comunicacao. Se qualquer dos sdcios estiver

ausente da sede social, a comunica¢do deveraser feita com

. tempo suficiente para que possa comparecer. ; .

* ARTIGO 8°

‘Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a per-

centagem para. fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, sero divididos pelos sécios na propor-

. tao das suas quotas, e em igual proporcdo serao suportadas°

as perdas seas houver. 7

. ARTIGO 92° .
Asociedaden4ose dissolvera por morte ou impedimento

' de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com o ©

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um quea todosrepresente,

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

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

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

licitado em globo com obrigagao do pagamento do passivo

’ eadjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em igual-

dade de condigGes.

_ ARTIGO HH

A sociedadereserva-se 0 direito de amortizar a quota de

qualquer sécio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar.

ARTIGO 12°

Para todas as questdées emergentes do presente contrato,

quer entre os sécios, seus herdeiros ou representantes, quer

entre eles e a propria sociedade, fica estipuladoo Foro da

Comarca de Luanda, com .expressa Tentncia a qualquer °

, outro.

; ARTIGO13.°

Os anossociais serao os civis e os balangos sero dados

em31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de

Marco imediato. :

ARTIGO 14°

No omisso regularao as deliberagdes sociais, ass dispo-
: si¢des da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro que é a Lei das

_ Sociedades Comerciais, e demais legislagdo aplicavel.

(54654-L02)

 

Oreqnizaches./Africa Sanotao, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Marco de 2015,

lavrada com inicio a folhas 78, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 255-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: — José Germano Janota, solteiro, maior, natu-

ral do Kwanza-Sul, Provincia do Kwanza-Sul, residente em

- Luanda, no Municipio de Viana, Bairro Esperanca,.Rua da

ee - 6137

Finotel, casa.s/n.°, que oulorga neste acto porsi individual- -
mente e em nomerepresentagao de seu filho menor,Josemar.

Adriano Janota, de dezasseis anos de idade, natural. de

Luanda, € consigo convivente;

Segundo: — Ad&o Mateus Joao Gomes,solteiro, maior,

- natural de Malanje, Provincia de Malanje, residente em

Luanda,. no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Maianga,

RuaSerpa Pinto, casa s/n.°;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-. ‘

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguintes. .
Esta conforme. °

Cartério Notarial do .Guiché Unico da Empresa, em

Luanda; aos 24 de Marco de'2015. — O ajudante, ilegivel.

'

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ORGANIZACOESAFRICA JANOTAO, LIMITADA ~

ARTIGO 1

. Asociedade adopta a denominac&osocial.de «Organizagdes

Africa Janotao, Limitada», com sede social na Provincia de

Luanda, Rua Principal do Zango | Junto ao Mercado do

Zango, Bairro do Zango 1, Municipio de Viana, podendo

transferi-la livremente para qualquer outro local do: territd-

rio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representagao dentro e fora doPais.

ARTIGO 2.°

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

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

da data da celebracao da presenteescritura. ’

ARTIGO32 + . ;
A sociedade tem como objecto social a prestagao de

servi¢os, ensino superior, universitario, educa¢do e ensino

geral, enfermagem, satde, livraria e tabacaria, tipografia,

fotocopiadora, publicagao de revistas, jornais cientificos,

consultoria ambiental, energia renovaveis, electricidade e

electricistas, consultoria, contabilidade e auditoria, gestao

‘de empreendimentos, armazenamento, fiscalidade, elabo-

racao de projectos de arquitectura e engenharia, selecgao e

recrutamento de mao-de-obra para todas as areas, cedéncia

temporaria de miio-de-obra paratodas as areas, comércio

geral, a grosso ea retalho, empreitadas de construcao civil e

obras publicas, promo¢ao e.mediacdo imobilidria; venda de

equipamentos dos servicos de seguranca privada, prestagao—

_ de servicos de seguranca privada, servicos de infantario, pré-
-escolar, importagao e comercializacio de medicamentos,

produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos,

_ fabrico e distribuicdo de medicamentos, manutengaoe assis-

téncia a equipamentos diversos, escola de linguas, desporto

e cultura, servicos de conducao, informatica, telecomuni-

cacgées, hotelaria e ‘turismo,_ restaura¢do, casino, industria

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

ficagdo, camionagem, transitarios, cabotagem, rent-a-car,  
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compra e venda de viaturas.novas e usadas, transporte de

passageiros,transporte de mercadorias, oficina-auto, oficina

’ defrio, fiscalizagdo de obras publicas, venda de material de

escritério e escolar, venda e instalacao de material industrial,

vendae assisténcia a viaturas, comercializagao de material

- de construc%o, comercializagao de lubrificantes, saléo de

cabeleireiro, barbearia, botequim, comercializacdo de gds

‘ de cozinha, petréleo iluminante, pegas sobressalentes, perfu- °

maria, artigos de toucadore higiene, ourivesaria, relojoaria,

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

geladaria, exploragao de parques de diversao, exploragao

mineira e seus derivados, exploracaoflorestal, explora¢do de:

bombas de combustiveis, estacdo de‘servico, represéntagdes, .

comerciais e industriais, serralharia, carpintaria, marcenaria,.

centro de formacdoprofissional, importac4o e exporta¢ao,

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér-

cio ou industria em queOs sdécios acordem e seja permitido

porlei.

ARTIGO 4:°

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

- integralmenterealizado em dinheiro,dividido e representado .

por 3 (trés) quotas, sendo. I (uma) quota no valor nominal

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

sécio José Germano Janota,€2 (duas) quotas iguais no valor

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

uma, pertencentes aos socios Addo Mateus Jo&o Gomes e |

JosemarAdriano Janota, respectivamente..

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

- sentimento da:‘sociedade,a qual € semprereservadoo direito

de preferéncia, deferido a0s sdcios se a Sociedadedele nao.

quiser fazer uso.

‘ ARTIGO6.° :

A geréncia e administragdo da. sociedade;' em"isdas®os

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

sivamente, incumbem aosdcio, José Germano Janota, que

fica desde ja nomeado gerente, com dispensa de caucdo,

bastande a assinatura do gerente para obrigarnai #

_ Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.a sociedade.: 7 ,

1. O gerente poderd delegar num dos sdécios ou mesmo

em pessoa estranha a sociedade parte dos seus poderes de

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

2. Fica vedado ao gerenteobrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos aos negécios.sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianga, abonagdes ou actos semelhan-

tes.

ARTIGO vias

A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos30(trinta)

dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescreva forma-

lidadgs especiais.de comunicagao. Se qualquer dos. sécios

_ estiver ausente da sede social, a comunicacdo deverd ser .
feita com tempo suficiente para qué possa.comparecer.

 

-demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios ea

Jiquidacdo e partilha realizar-se-4 como acordarem.Nafala

- licitado em bloco com obrigacao do pagamentodopassive

qualquer sQcio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

, quer entre os sdocios, seus herdeiros ou representantes, quer

‘Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualquet

diato. eo €

‘Domingos Catenda, Primeiro Ajudante do Notério no refe-

—_—_
DIARIO DA REPUBLIC,———=

—_ARTIGO 82° |
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a pe,

" centagem para fundos ou destinos especiais Criados ey
Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na Proper.

¢ao das suas quotas, e em igual propor¢ao serao Suporta
as perdasse as houver. Jt

ARTIGO9.°

A sociedade no se dissolvera por morte ou impedimeny

de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia coma

sobrevivo e herdeiros ou representantes do séciofalecido w

interdito, devendo estes nomear um queatodos repre

enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO10.2

Dissolvida a sociedade- por acordo dos sdcios e 10s

de acordo, e se algum deles o pretender, sera o activosocial

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

dade de condigées. ©

. ARTIGO 11.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar aa quota de

providéricia cautelar.

. ">." ARTIGO 12°
Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

entre eles € a propria sociedade, fica estipulado o Foro da outro, LS

: ARTIGO 13.°

' Os balangos serio dados em 31 de Dezembrode cada

ano, devendoestar aprovados até 31 de Margo doanoime

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

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

(4655-102)
 

Jeemp, Limitada -

‘Certifico que, por escritura de 23 -de Marco de 2015,

lavrada com inicio a folhas 47, do livro de notas para escri-

turas diversas n° 21-B, do Cartério Notarial do Guiche |

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

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

rido Cartério, foi constituida entre:
Primeiro: — José André Malungo, casado comEngracia

Manuel Malungo, sob 0 regime de comunhaode adquiridos, 
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natural de Cangola, Provincia de Uige, residente habitual-

| mente em Luanda, Municipio de Viana, Bairro Estalagem,

casa sem numero;

| Segundo: — Elvino Domingos Fernandes Mariano, casado

com Mariana Damas Fernandes Mariano, sob 0 regime de comu-

nhdo de adquiridos, natural de Malanje, Provincia de Malanje,

residente habitualmente em Luanda, Municipio de Viana, Bairro

Viana, Rua 11 de Novembro n.° 4, Q 1; Edificio 15; :
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

" fidade limitada, que se regera nos termos constantes.dos

artigos seguintes.

Esta conforme. . :

CartérioNotarial do Guiché Unico da Empresa—ANIFIL,
-' em Luanda,23 de Marco de 2015. —O ajudante, ilegivel. ,

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

JEEMP, LIMITADA

ARTIGO 1°

(Denominagio da sede)

Asociedade adopta a denominacao de «Jeemp, Limitada»,

com sede na Provincia de Luanda, Municipio de Belas,Bairro

Urbanizac&o Nova Vida, Rua 53, Bloco n.° 116, rés-do-chao,

esquerdo, podendo mudara sede, instalar sucursais, agén-

cias, delegagdes ou outras formas de representacdo, onde for

mais conveniente aos interesses sociais, dentro ou fora do

Pais...

: ARTIGO 2°
A sua durag&o € por tempo indeterminado e 0 seuini-

cio, para todos osefeitos legais, apartir da data da escritura

publica notarial. : .

ARTIGO3.°

A sociedade tem por objecto social a industria e comer-

cializacao de aguas, sumos, exploracao mineira, prestacao :

‘de servigos, restauragao, pescas, agro-pecuaria, hotelaria.

€ turismo, agéncia de 'viagens, gest%o de empreendimen-
tos, representacdes, promocao e mediacéo de negocios,

transporte, perfumaria, relacdes publicas, pastelaria e pani-:

ficagdo, explorac&o de parques de diversio, industria de -

madeira, comérciogeral a grosso e a retalho, importacdo e

: exportagado, podendo ainda dedicar-se a outras actividades.

.comerciais e industriais, sempre que os sdcios aeorarem e

aleio permita.

ARTIGO4°

Para prossecucdo do seu objecto social, a sociedade

poderdassociar-se ou participar‘no capital de outras socie-

 dades ou-empresas, sob qualquer forma adquirir ou alienar

participagdes de outras sociedades oun1 empresas, por simplgs

geliberagHo da Assembleia Geral.

ARTIGO 5.°

0 capital social é de Kz: 200.000,00 (duzentos mil

kwanzas), ° integralmente realizado em dinheiro, dividido e

_ representado por 2 (duas) quotas, sendo | (uma) quota no
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valor nominalde Kz: 120.000,00 (cento e vinte mil kwanzas)

pertencente ao sécio Elvino Domingos Fernandes Mariano,'

e outra quota no valor nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil

kwanzas), pertencente ao sécio José André Malungo.

: ARTIGO 6.°

Por deliberacdo dos sécios e na propor¢aio das quotas .

de cada sécio, 0 capital social podera ser aumentadotantas

vezes quantas se mostrar necessdrio 4 prossecucdo dosinte- -

resses da sociedade. Os sécios poderaofazer suprimentos

a sociedade quandoesta deles carecer e nas condiches que.

' forem acordados.

. - ARTIGO 7°”
_d. A geréncia e administragao da sociedade, bem como

a sua representacao, em juizo e fora-dele, activa e passiva-

mente, sera exercida pelo sécio Elvino Domingos Fernandes

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

assinatura para tornar obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar asociedade em actos

ou contratos de interesse alheios aos negécios sociais, tais -

comoletras de favor, fiangas, abonagGes ou outras.operagdes

da mesmaindole. :

ARTIGO 8°. ee

A convocagao da Assembleia Geral € feita por meio de

anuncios ou carta registada com 30 (trinta) dias de antece-

déncia, salvo quandoa lei impuser prazo superior.

- ARTIGO 9.°

1. Dissolvida a sociedade ‘por acordo dos sécios, e nos"

demais casos legais, todos os sdcios serao liquidatarios e a

liquidacgao e partilha proceder-se-do como paraela acorda-"

rem.

2. Na falta de acordo ou sealgum dos sécios assim o

pretender, sera 9activo sociallicitado em globo, com a obri-

gacao do pagamento do passivo e adjudicado ao sdcio que...

melhorprego oferecer em igualdade de condicdes.

.ARTIGO10.°

A sociedade naosedissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dossécios, continuandoa sua existéncia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecido ou

interdito, deévendo estes nomear um que a todos represente,

enquanto a quota :se mantiver indivisa.

ARTIGO112

A sociedade reserva-se 0direito de amortizara quota de

qualquer sécio, quandosobreela recaia penhora, arresto'ou

qualquer providéncid cautelar.

ARTIGO 12°

No omisso. regulardoas deliberagdessociais tomadas

em formaslegais, as disposices da Lei n.° 1/04, de 13 de

“Fevereiro (Lei das Sociedades Comerciais), em vigor e

demais legislacao aplicavel. ves

ee ae! Mg. Gingerive),
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Marcijanio (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes, Licenciado
em Direito, Conservadora de 3.* Classe da Conservatoria do

Registo Comercial de Luanda, 2.*Secco do.Guiché Unico

da Empresa —ANIFIL.

Satisfazendo a0 quemefoi requerido emi petic¢ao apre- .
Zas), integralmente realizado’ em dinheiro, representado pysentada sob o n.° 6, do livro-didrio de 23. de Marco do

corrente ano, a qual fica’ arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Marcelina Luis Manuel Janota, solteira,

maior, residente habitualmente em Luanda, Distrito Urbano.

do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua do Ribatejo, Casa

n.° 159-B, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas

denominada «Marcijanio (SU), Limitada», registada sob 0

-n.° 298/15, que se vai reger nos termosconstantes do docu-
mento em anexo.

Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial deLuanda, 23 Seogiio

do Guiché Unico da Empresa —:ANIFIL, em Luanda,23 de

_ Margode20 15. —O. ajudante; ilegivel.

ESTATUTOS DASOCIEDADE
MARCIJANIO (SU), LIMITADA

ARTIGO1°
(Denominagaoe sede)

A sociedade adopta a denominagao de «Marcijénio (SU),

" -Limitada», com sede social na Provincia e Municipio de

Luanda, Distrito Urbano do.Rangel, Bairro Nelito Soares,

Rua do Ribatejo, n.° 159, podendotransferi-la livremente
" para qualqueroutro local’ doterritério nacional, bem como

- abrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras formas deFepre-

asertayao dentro e fora do Pais.

ARTIGO2° ©
" (Duragao)

‘ Asua duragao é por tempo indeterminado, contando-s“Se 0

“inicio da suaactividade, para todososefeitos legais, a partir

. do respectivo registo.

ARTIGO3*
(Objecto)

A sociedadé tem-como objecto social a prestagao de

servigos, consultoria, comércio geral a grosso e a retalho,’

construgdo civil e obras piblicas, representagdo de firmas

e de marcas, hotelaria e turismo, decoracdo, promocao.

de eventos, inddstria, pescas, informatica, telecomunica--

gées, fiscalizagdo de obras, saneamento basico,; promog&o

- imobilidria, modas e confecgdes, transportes maritimo,

a€reo e terrestre de passageiros ou de mercadorias, camio-

nagem, transitérios, oficina-auto, assisténcia . técnica,

comercializagao de petrdéleo e lubrificantes, exploragao de

bombas de combustiveis, farmacia, centro médico, perfuma-

fia, agenciamento de viagens, relagdes publicas, pastelariae

panifica¢ao, exploragiio de parques de diversdes, realizagao —

de espectaculosculturais, recreativos e desportivos, explora-

- g&o mineira, estacdo de servicos, representacdes comerciais,

venda de aluminio, cultura e ensino geral, seguranga de bens

_vamente, incumbem a sdcia-unica Marcelina Luis Manuel

‘Janota, bastando a sua assinatura para obrigar validamente

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

- ges da Assembleia Geral deverdo ser registadas.emacta pa

abe, enquan> a quota se mantiver indivisa.

‘ges da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho,e ainda as disposicdes da

a lia,

_- , DIARIO DAREPUBLig,

patrimoniais, importagao e exportacao, podendo ainda de
car-se a qualquer outro ramo de comércio ou indistria ¢y
que a sécia acorde e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.° - .
(Capital) . she 3

O capital social € de Kz: 100.000,00 (cem mil kwa.

1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00(cem nj

kwanzas), pertencente a sécia-tnica Marcelina Luis Man

Janota,

ARTIGO 5.°
(Cessiio de quotas)

A cesséo da quota implica a saida da sdcia-cedente ova

transformacao da mesma em sociedadepluripessoal.

, ARTIGO 6°
i . (Geréncia)

1. A geréncia e administragao da sociedade, em todos

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

a sociedade.

_2. Fica vedado a gerente obrigar a sociedade em actose

contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade, tas

3. A socia-tinica podera nomearpessoa ‘estranhaa socie

dade para assumir as fungdes de geréncia.

ARTIGO 7.°

(DecisGes)

As decisdes da sécia-tmnica de natureza igualas deliber-

ela assinadas e mantidas em livro de actas. C

ARTIGO 8.°
. (Dissolu¢do)

Asociedade nao se dissolvera por morte ou impedi-

mento da sécia-tinica, continuando a sua existéncia coma |;

sobreviva e herdeiros ou representantes da sécia falecida ou
interdita, devendo estes nomear um quea todosrepresente,

ARTIGO 9.°

(Liquidacgao) |
 

: A liquidacao da sociedade far-se-é nos termos daLei das

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°

_ (Balangos)

Os anossociais. serdio, os civis € o§ balan¢os serie dados

em 31-:de Dezembro de cada ano, devendo encerrara3 de

Margo imediato. :

ARTIGO 11.° :
(Omisso) : ak A \

No omisso regulardo as deliberacdes sociais, as dispos-

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

| | (15-4668-L03) 
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AHS— Prestacdo de Servigos (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbode Almeida Gomes,Licenciada
’ . . 24a .

Conservadora de 3.* Classe da Conservatoria do . . gs .em Direito, ’ bens alimenticios diversos, venda de automoveis, pecas auto

__ € acessdrios, oficina de repara¢&o e manutengao de auto,Registo Comercial de Luanda,2.7 Sec¢&o do Guiché Unico
da Empresa — ANIFIL.

' Satisfazendo ao que mefoi requerido em petigao apre-
sentada sob o n.° 8, do fivro-didrio de 24 de Marco do -

¢ao de parques de diversao tabacaria.
-corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Ahmad Hussein Cheaito, solteiro, maior,

residente em Luanda, no Municipio de Luanda, Distrito

. Urbano eBairro da Maianga, Rua 28 de Maio, sem numero,

constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denominada

«AHS — Prestacao de Servicos (SU), Limitada», registada_

sob o n.° 313/15, que se vai reger nos termos constantes do

‘documento em anexo.

Esta conforme.

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 22 Seccéo

‘do Guiché Unico.da Empresa — ANIFIL, em Luanda, 24 de

Marco de 2015. — O ajudante,ilegivel.

é

ESTATUTOSDA SOCIEDADE.
AHS — PRESTACAODESERVICOS

(SU), LIMITADA.

ARTIGO 1.°

(Denominacio e duragio)

1. A sociedade adopta 0 tipo de sociedade por quotas e ©

4 denominagao de «AHS —- Prestagao .de Servigos (SU),

‘Limitadan.

2. A sociedade durara por tempo indeterminado, con-

, tando-se 0 seu inicio, para todos os efeitos legais, desde a -

data de celebragao da escritura publica do acto de consti-
tuigdo.

ARTIGO2.° °
(Sedesocial)

'. L, A sociedade tem a sua sede social na- Provincia de

Luanda, Municipio e Bairro de Viana, na Estrada Nacional 230,

rés-do-chdo (junto.4 HMS).

2. A geréncia, por simples deliberacdo, oder transfe-

tira sede social para qualqueroutro local, dentro da mesma

‘provincia ou para provincias limitrofes, bem como criar

sucursais, filiais, ou quaisquer outras formas de representa-

¢4o, no territério nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3." -

* (Objecto social)

1. A sociedade tem comoobjectoprincipala prestacao de .

‘servicos, decoracdo, design, catering, cash &carry, restaura-_

g4o e bar, hotelaria e turismo, educacdo e formagao técnico

profissional, servicos de satide publica e farmacia, gest&o

hospitalar, gestéo ambiental, elaboragao e gestao de pro-

jectos de investimentos, estudo de viabilidade econdmica,

importagdo e exportacao, formagio na area de informatica,

servi¢os no ambito das igenclegeas de informacao, eonets

i *  a ec ee a get
hile,

sis a ae . t
ge — emi
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cio geral a grosso e a retalho de electrodomésticos diversos,

construgao civil e obras publicas, venda de matérias de cons-
~ os . . ‘ . . 4 ° . = -

trugdo civil, moéveis e iméveis, material eléctrico, venda de

boutique, barbearia, gestaéo imobilidria, gestéo de frotas,

transitarios, camionagem, bombas de combustivel, explora-.

__ 2. A sociedade poderda,ainda, dedicar-se a importago e

comercializagao de material ceramico, granito e seus deriva-

dos no ambito da sua actividade social. _
3. A sociedade podera associar-se a outras entidades com

vista 4 constituic&o de sociedades, agrupamentos comple-

mentares de empresas, parcerias, consércios e associagdes

em participacdo, bem como adquirir participacdes em qual-

quer sociedade, mesmo com objecto social diferente do

referido no numero anterior e mesmo em sociedades regula-

das porleis especiais. :

4. A sociedade,por deliberagaio dos sécios,‘podera dedi-°

Car-se a outro ramo de actividade permitido porlei.

“ARTIGO 4°

(Capital social)

1. O capital social, integralmente subscrito e realizado

em dinheiro, € de Kz: 100.000,00 (cem mi! kwanzas), nesta

”- data equivalente a USS 1.000,00 (mil délares americanos),

pertencente ao s6cio-tinico Ahmad Hussein Cheaito.

2. Compete ao sdcio-tinico decidir sobre os aumentos do

capital social. :

3. A sociedade podera adquirir e alienar quotas proprias,

por decisao do sécio. Sendo adquiridas quotasprdprias, os

direitos sociais a elas inerentes ficardio suspensos enquanto

estas permanecerem natitularidade da sociedade, excep-

_ tuando-se 0 direito de participar nos aumentos de capital

- por incorpora¢ao de reservas € 0direito a participaco nos.

lucros. :

- ARTIGO 5°
(Prestagses suplementares de capital e suprimentos)

N&o s&o exigidas prestagdes suplementares de capital, .

mas0 sécio podera fazer empréstimos a sociedade, na moda-

- lidade de suprimentos, conforme venha.a ser decidido pela
2 : Ve .

assembleia do sécio, na qual serdo ainda fixados os termos

econdi¢des a que ficam sujeitos, designadamente no que se

refere ao prazo de reembolsoe a sua eventual onerosidade.

ARTIGO 6.a
(Cessio de quotas)

A cessio da quota implica a saida do sdcio-cedente oua

transformagao da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 7.°
: (Amortizagdo de quotas) ;

‘A sociedade pode amortizar qualquer quota, sem0 con-

sentimento do seu tespectivo titular, quando tenha ocorrido-

- um-dos factos a seguir enumerados, desde ja considerados

fundamentosuficiente para a amortizagao compulsiva.
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a)- Fraude ou qualquer outra acc4o e/ou omissiao,

devidamente comprovada,lesiva de direitos ou

i ~ do bom-nome da sociedadeoudossécios;

6) Interdigao, inibigao, faléncia ouinsolvéncia dotitu-

lar de qualquer das quotas, bem comopenhora,

confisco, arrematacdo ou adjudicagaojudicial de

quotas, ou ainda venda em execucaooutransfe- ”

réncia da titularidade da quota imposta por meio

judicial ou administrativo; * ig

c¢) Condenacao do sécio em procéssojudicial movido

pela sociedade ou em que se comproveapratica

de actos contra a sociedade; ©

d) Quandoa quotaséja dada em garantia de qualquer

obrigagao estranha a sociedade ou sem autoriza-

“¢a0 da mesma; .

-@) Em‘caso de transmissao da quota sem observancia

do disposto no artigo 6.°

: ~  * “ARTIGO 8.2 |
(Assembleia Geral)

‘1. As Assembleias Gerais seraio convocadaspelos geren-

tes, por meio de carta registada com aviso de recepcdo, ou ©
P s Pe - reportada a 31 de Dezembro de cada ano.

enviada sob protocolo, expedida com uma antecedéncia

minimade 30(trinta) dias dadata fixada para a realizacao

da Assembleia Geral, salvo quandoa lei dispuser de forma- i

diferente.

ARTIGO 9.°

(Geréncia) ‘

1. A geréncia da Sociedadesera exercida por um ou mais

gerentes, eleitos em Assembleia Geral, que exerceraoos

- cargos com ou sem remuneragdo, consoante o que for deli-

berado em Assembleia Geral. A sociedade obriga-se:

a) Pela assinatura de um gerente nomeado em Assem-

bleia Geral; © : :

b) Pela assinatura de um procurador e detum gerente,

nos termose limites dos respectivos mandatos;

c)Pela assinatura conjunta de dois procuradores, nos

termose limites dos respectivos mandatos..
2. A sociedade e os gerentes poderao constituir pro-

curadores ou mandatdarios, os quais poderao ser: pessoas

estranhas a.sociedade, com poderespara a pratica de deter- .

minadosactos ou categoria de actos.

3. Einteiramente vedado a. geréncia fazer, por conta

da sociedade, operacd¢s alheias ao seu fim social e ao-seu

objecto, ou por qualquer forma obrigar a sociedade por essas

operagGes, sob pena de imediata destituig&o e sem prejuizo

da sua responsabilidade pessoale soliddria por todos os pre-

juizos que daf decorram para a sociedade ou para terceiros.

ARTIGO 10.°
(Lucros)

1. Aos fucros liquidos anualmente apurados, depois de.

‘deduzida, nos termoslegais, a percentagem para areserva

legal, sera dado o destino que viera ser deliberado em

Assembleia Geral. :

- por mandatos de trés anos.

"gesda Lei n.° 19/12, de 11 de Junho,e aindaas disposigéest

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

‘ de Luanda, residente habitualmente em Luanda,Distrito

‘Ingombota, Provincia de Luanda, e Kelvin de Jesus Alberto

. lidade limitada, que se regerd nos termos constantes dos

_"emLuanda, 24 de Marco de 2015. —O ajudante, ilegivel.

—_
DIARIO DA REPUB

~ 2. No decurso do exercicio, poderdo serfeitos ad;
mento sobre lucros, nos termoslegais, mediante delibe
daAssembleia Gerale parecer favordvel do Orgao de fisey

lizaco,caso exista.

ARTIGO 11.°

_ (Dissolugio)

A sociedade no se dissolvera por morte ou impeg,

mento do sécio-tnico, continuando a sua existéncia com,

' sobrevivo e herdeiros ou representantes do sécio falecidog,
interdito, devendo estes nomear um quea todos represen.

enquanto a quota se mantiverindivisa. °

- ARTIGO 12.°

(Orgiio de fiscalizacgao)

A fiscalizag&o da sociedade compete, quando obrigag.

ria por lei ou quando assim for deliberado em Assemble

Geral, a um fiscal-unico, a designar pela Assemble Gefe,

ARTIGO 13.°

(Anosocial)

- O ano social corresponde ao anocivil, fechando-se a

contas sociais e efectuado o balanco doexercicio, com daa

ARTIGO 14.°

. (Casos omissos)

No omisso regularao as deliberacdessociais,as dispos-

(15-4669-L03)
 

Organizagées Da-Vanisia Pegado & Filhos, Limitada " Certifico que, por escritura de 23 de Margo de 2015,
lavradacom inicio a-folhas 53, do livro de notas para esc

turas diversas n.° 21-B, do Cartétio Notarial do Guiché
Unico da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notario,Licie
Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim,

Eduardo Sapalo,. Notario-Adjunto do referido Cartério, foi
constituida entre Vanisia Pegado Alberto Rosario, casada

com. Leandro Ibrahim Ferreira Rosario, sob 0. regime de
comunhiao de adquiridos, natural da Ingombota, Provincia

Urbano e Bairro Maianga, Rua Samuel Bernardo, que

. outorga neste acto por si individualmente e comorepresef-
tante legal dos seus filhos menores consigo conviventes
nomeadamente Leonisia Ciara Alberto Rosario, de 9 anos de

idade, natural da Ingombota, Provincia de Luanda; Stélvio

Danilo Alberto Rosario, de 4 anos de idade, natural da

Rosario, de | ano deidade, natural da Ingombota, Provincia
de Luanda;

Uma sociedade comercial por quotas de responsi

artigos seguintes.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa—ANIL 
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE -
- ORGANIZACOES DA-VANISIA PEGADO

& FILHOS, LIMITADA

. ARTIGO 1°

A sociedade adopta a denominagao de «Organizacdes

Da-Vanisia Pegado & Filhos, Limitada», com sede social na

Provincia de Luanda, Municipio de Luanda,Distrito Urbano

do Rangel, Bairro da Terra Nova, Rua do Alentejo, Casan.° 113, podendotransferi-la livremente para qualqueroutro local do

territorio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-
.. cias ou outras formas de representacdo dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2°

Asua duracao é por tempo indeterminado, contando-se o

_ inicio da sua actividade, para todos osefeitoslegais, a partir

_da data da celebracao da presente escritura. °

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestagao de
servicos, comércio geral a grosso e a retalho, hotelaria e

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

matica, telecomunica¢ées, publicidade, construgao civil e

‘obras publicas, exploracdo mineira e florestal, comerciali-

zacéode telefones e seus acessorios, transporte maritimo,

camionagem, agente despachantee transitarios, cabotagem, _

Tent-a-car, compra e vendade viaturas novas ou usadas e seus

acessdrios, repara¢ado de veiculos aulomdveis, concessiona-
ria de material e pegas separadas de transporte, fabricagao

de blocos e vigotas, comercializagéo de combustiveis e

_ lubrificantes, explorac¢%o de bombas de combustiveise esta-

¢ao de servi¢o,.comercializagao de medicamentos, material

cirirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicos e farma-

céuticos, centro médico,clinica, perfumaria, plastificagao de

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

races, serigrafia, padaria, geladaria, pastelaria, boutique,

representacdes, impressdes, saléo de cabeleireiro, agén-

cia de viagens, promocdo e mediagao imobilidria, relagdes
publicas, representagSes comerciaise industriais, venda de

gas de cozinha, desporto e recreacdo, videoclube, discoteca,

tealizegdes de actividades culturais e desportivas, manu-

tengdo de espacos verdes, seguranga de bens patrimoniais,

colégio, creche, educagao e cultura, escola de condu¢ao,

_ ensino, saneamento basico, jardinagem, limpeza, desinfes-.
tagado, fabricagao e venda de gelo, cibercafé, electricidade, °

. Importag&o e exportac&o, podendo ainda dedicar-se a qual-

* quer outro ramo de comércio ouindustria emi que os sécios

‘ acordem e seja| permitido porlei.

ARTIGO 4°

* Ocapital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), .

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen-

tado por 4 (quatro) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor

nominal de Kz: 40.000,00, (quarenta mil kwanzas), per-
tencentea sécia Vanisia Pegado Alberto Rosario, ¢ 3 (trés) "
quotas iguais no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil
kwanzas) cada uma, pertencentes aos sécios Leonisia Ciara

_ Alberto Rosario, Kelvin de Jesus Alberto Rosario e Stélvio
Danilo Alberto Rosario, respectivamente.

quiser fazer uso.

as perdas se as houver.
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« ARTIGO 52

A cesséo de quotas a: estranhos fica dependente do con- °

sentimentoda sociedade, a qual é sempre reservado 0 direito

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedade dele nado

"- ARTIGO 6° °
1. A geréncia e administracao da sociedade, em todos os

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

vamente, incumbe a sécia Vanisia Pegado Alberto Rosario,

quefica desde ja nomeada gerente, bastando a sua assinatura

para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado aAgerenteobrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos aos negécios sociais da sociedade,tais

comoletras de favor, fianca, abonacdes ou actos semelhan-

tes. _ wy  ¢ oo
ARTIGO7® .

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-

lidades especiais de comunicag&o. Se qualquer dos sdcios

estiver ausente da sede social, a comunicacao devera ser

feita comtempo suficiente paraque possacomparecer.

ARTIGO 8°
‘

Os lucros liquidos apurados, depois dededuzida a per- .

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, seréo divididos pelos sdécios na propor- :

gao das suas quotas, € em igual proporgao seraoo suportadas :

ARTIGO 9°

A sociedadenao se dissolvera por morte ou impedimento-

" de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com os

sobrevivos e herdeiros ou representantes do sdécio falecido |

ou interdito, devendo estes nomear um que a todosrepre-

sente, enquanto a quota se mantiverindivisa.

ARTIGO 102)

, Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios, e nos

demais casos legais, todos os sécios serao liquidatarios e

a liquidacao,d partilha verificar-se-do como acordarem. Na

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

social licitado em globo,com obrigagdo do pagamento do

passivo-e adjudicado ao sdcio que melhor precooferecer em

. igualdade de condigdes.

? ~ ARTIGO 11.°

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

qualquer sécio, quandosobreela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar. —

~5 ARTIGO 122
Para todas as questdes emergentes do presente contrato,

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

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualhuch

outro,

quer entre os sécios,seus herdeiros ou representantes, quer.

a
|
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. artigos seguintes. ea

“ARTIGO 13.°

Os anossociais serdo oscivis e os balangos serdo dados

em 31 de Dezembrode cada ano, devendo.encerrar a31 de

Marcoimediato. ,

-. .. ARTIGO 14° 7

; No omisso regularfo as deliberagdes sociais, as dispo- ,

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

Sociedades Comerciais, e demaislegislacao aplicavel.

(15-4670--L03)

 

.

MAJOCO— Marketing, Jogos

e Comunicacao, Limitada —

_ Certifico que, por escritura de 20 de Margo de 2015,.

| Javrada com inicio a folhas 41, do livro de notas para-escri-

turas diversas n.° 21-B, do Cartério Notarial do Guiché
Unico da Empresa — ANIFIL, a cargo do Notario, Lucio
Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim,.

Domingos Catenda, Primeiro Ajudante do Notario no refe- _

rido Cartério, foi constituida entre: Fe,

Primeiro: — Jocelino Mateus da-Silva, solteiro, maior,

natural do_Cazenga, Provincia de Luanda, residente habi-

tualmente em Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi,

' Bairro Centralidade do Kilamba, Prédio $13, 3.° andar, apar-

tamento 31; “ -

Segundo: —Jucélia Domingos da Silva; solteira, maior,.

natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda, residente

_habitualmente. em Luanda, Distrito Urbano do Kilamba

‘Kiaxi, Bairro Kilamba Kiaxi, Casa n.° 3, Rua Rei Katyavala;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos°

Esta conforme.

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Bripresd _

ANIFIL,em Luanda, 24 ce Margo dde 2015. — O ajudante,

ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
MAJOCO— MARKETING,JOGOS°
E COMUNICACAO, LIMITADA

ARTIGO 1.
.. A sociedade adopta a denominagao de «MAJOCO —

Marketing, Jogos e Comunicacdo, Limitada», com sede

‘ social na Provincia de Luanda, Municipio e Bairro do
Cacuaco,Rua 1, Bloco 3, Edificio n.° 15, 2.° andar, 201, na

Centralidade de Cacuaco,. podendo transferi-la livremente.

para qualquer outro local doterritério nacional, bem como

abrirfiliais, sucursais, agéncias ou outras formasde repre- .

sentacdo dentro e fora.do Pais.

ARTIGO 2°2

Asua dura¢4o é por tempo indeterminado, contando-se:o

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir

da data da celebragdo da presente escritura.

publicas, representacdes comerciais e industriais, venda de

‘realizacdes de actividades culturais e desportivas, manu

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represet-

" tado por 2 (duas) quotas, sendo | (uma) quota no- valot

cente ao sdcio Jocelino Mateus.daSilva, e outra quota 0

-cente a sécia Jucélia Domingos da Silva, respectivament

—__ -
DIARIO DA REPUBLc

_ ARTIGO 3°

A sociedade tem como objecto social a prestacao ¢
servicos, comércio geral a grosso € ‘a retalho, hotelaria

turismo e similares, industria, agro-pecudria, pesca,infy.
matica, telecomunicagées, publicidade, construgao civil,

obras ptiblicas, explorac&o mineira e florestal, comerciaj

zagio de telefones e seus acessorios, transporte maritimg

camionagem, agente despachante e transitdrios, cabotagen

rent-a-car, compra e venda de viaturas novas ou usadasesey

acessorios, reparagdo de veiculos automéveis, concession,

ria de material e pegas separadas de transporte, fabricar

de blocos. e vigotas, comercializagao de combustiveis

lubrificantes, exploragao de bombas de combustiveis e ext.

cao de servico, comercializagdo de medicamentos, materi

cirlirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicose fama.

céuticos, centro médico,clinica, perfuraria,plastificacaode

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

ragées, serigrafia, padaria, peladaria, pastelaria, boutique,

representag6es, impressdes, saléo de cabeleireiro, agén

cia de.viagens, promo¢4o e mediac&o imobilidria, relacées

gas de cozinha, desporto e recrea¢do, videoclube,discotecs,

tencdo de espacos verdes, seguranca de bens patrimoniais,

colégio, creche, educagao e cultura, escola de conduct,

ensino, saneamentobasico, jardinagem, limpeza, desinfes-

tacao, fabricacao e venda de gelo, cibercafé, electricidade,

importagao e exportacdo, podendo ainda dedicar-se a qu

quer outro‘ramo de comércio ou industria em que os sécias

acordem e seja permitidoporlei. ,

ARTIGO'4°

-O0 capital ssocial é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas},

 
nominal de Kz: 90.000,00 (noventa mil. kwanzas), pertet-

valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), pertet-

‘ARTIGO 5.°

A cesséo de quotas a estranhosfica dependente do cor-

sentimento da sociedade,aqual € sempre reservado0 direito

" de.preferéncia, deferido aossécios se a sociedade dele nao

quiser Hees uso. , - bs

ARTIGO6® =
1. A geréncia e administragao da sociedade, em todosos

Seus actos € contratos, em juizoe fora dele, activa e passiva--

mente, incumbeaosécio Jocelino MateusdaSilva, quefica
desde j4 nomeadogerente, bastando a sua assinatura pa,
obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negocios sociais da sdciedade, tais
comoletras de favor, fianga, abonagées ou actos semelhan-
tes:

\  
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“ARTIGO 7. -
A Assembleia Geral sera convocada por simples cartas

registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos30(trinta)

lidades especiais de comunicagao. Se qualquer dos sécios

estiver ausente da sede social, a comunicac&o devera ser

feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados em

Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor-
cao das suas quotas, e em igual proporcao serao 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 sdcio falecido'‘ou

interdito, devendo estes nomear um que a todosrepresente,

enquanto a quota se mantiver indivisa.
-

ARTIGO 10.9

Dissolvida a sociedade por acordo dos socios, € nos

demais casos legais, todos os sdcios’serao liquidatarios e

a liquidagao e partilha verificar-se-40 como acordarem. Na

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

social licitado em globo, com obrigacao do pagamento do

-passivo e adjudicado aosécio que melhor prego oferecerem |

igualdade de condic¢ées.

; ARTIGO 11°
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 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 anossociais sero os civis € 0s balangos serao dados

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

Margo imediato.

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 legislagao aplicavel.

(15-4671-L.03).
 

i

~ Multi-Elephant, Limitada

Certifico que, por escritura de 23 de Margo de 2015,

lavrada com inicio afolhas 51, do livro de.notas para escri-

turas diversas n.° 21-B, do Cartério Notarial do Guiché

‘Unico da Empresa — ANIFIL,a cargo do Notario, Lucio

dias de antecedéncia, isto quandoa lei nao prescrevaforma- .
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Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim,

Domingos Catenda, 1.° Ajudante do Notdario no referido

Cartdrio, foi constituida entre: :

Primeiro: — Virendra Carsandas, casado com Raguini-

Tarun Parbudas, sob o regime de comunhiao de adquiridos,

natural de Mogambique, mas de nacionalidade portuguesa,

tesidente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano de

- Ingombota,Bairro Maculusso, Rua Nicolau Gomes Spencer,

n.° 46;

Segundo: —Jéssica Isadora Pereira Afonso, solteira,

maior, natural de’ Ingombota, Provincia de Luanda, resi-

dente habitualmente no Municipio e Bairro de Viana,Rua de

Mogambique, Casa n.°* 11/12, que outorga neste acto como

mandataria da sociedade «MULTIAFRICA — Comeércio,

Restauracaéo e Hotelaria, Limitada», com sede em Luanda,

no Municipio de Viana, na Zona da Caop B;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

artigos seguirites.

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa—ANIFIL,

em Luanda, 24 de Margo de 2015. — O ajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
. MULTI-ELEPHANT, LIMITADA

CAPITULO 1

Denominacao, Sedee Objecto Social _

i ARTIGOIS oe
(Natureza juridica, dcnominacio, sede @.duragio)

| A sociedade adopta a natureza juridica de sociedade

comercial por quotas e a denominacdo social de «Multi-

“Elephant Limitada». : <a
2 A geréncia fica desdeja autorizada, sem carecer de

consentimento de outros 6rgaos,a deslocar a sede da socie-

dade dentroda Provincia de Luanda. ;

* 3 A sociedade durara por tempo indeterminadoe tera a

sua sede definitiva em Luanda, no Municipio e Bairro de

Viana, Condominio Viana Park, Armazém n.° 3, Quarteirao 9

(3Q9), podendo sertransferida para outra localidade dentro

do territério nacional ou no estrangeiro, por celtoeecte da
- Assembleia Geral.

ARTIGO 2°
(Representacées e participagées sociais)

i

' 1A sociedade poder, por simples deliberacao da gerén-

cia, éstabelécer delegacées,filiais, sucursais, agéncias ou

outras formas de representa¢do, noPais ou estrangeiro, nos

termos da legislagao aplicavel.

"2. A gerénciafica desde ja autorizada a subscrever, em

nome da sociedade, participagdes sociais noutras socieda-

des, anénimas ou por quotase com elas se coligar sob a

formade relago de participagao ou em relacao de grupo nos

‘termos dos artigos 463.°e seguintes da Lei das Sociedades

Comerciais.  
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3.Os sécios poderdo celebrar entre si acordos parasso-

ciais, com respeito pelo disposto no artigo 19.° da Lei das-

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 3°
(Objecto social)

' 1. A sociedade tem por objecto social o exercicio da

actividade industrial, construgao civil e obras ptblicas,

comercializacdo e representagao deviaturas, comérciogeral,

a grosso e.a retalho, agro-pecuaria, transporte de passageiros.

_e de mercadorias, revenda de combustiveis, lubrificantes,

exploragao florestal, pescas, rent-a-car, prestagao de servi-

gos, pesquisa e exploracdo de diamantes,petréleo, farmacia,

rochas ornamentais e metais raros, representacdes comer-

ciais, importago e exportagéo, podendo ainda deditar-se
a qualquer outro ramo. de comércio e industria, em weos

’ sécios acordem e seja permitido porlei. :

2. A sociedade podera ainda desenvolver outras acti-

- vidades afins ou complementares do seu .objecto social _

principal desde que nao proibidas porlei e autorizadas pela

Assembleia Geral:

CAPITULO II .
Capital Social e Quotas. -

ARTIGO 4° eee
(Capital social) '

1 O capital social é de Kz:1.000.000,00 (um milhaode

kwanzas), integralmente subscrito e realizado pelossdécios

dividido em 2 (duas) quotas:

a) | (uma) quota pertencente a sdcia «MULTIA-.

’ FRIGA — Comércio, Restauracdo e Hotelaria,

Limitada», no valor equivalente a 5% (setenta .

e cinco por cento), do capital social, correspon-

dente a Kz: 750.000,00 (setecentos e cinquenta

mil kwanzas); -

’) Outra quota pertencente ao sdécio Virendra Carsan-'

das, no valor equivalente a 25% (vinte. e cinco

' por cento), do capital social; correspondente a

Kz: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil kwan-.

Zas).
2. Nos aumentos de capital social, sera sempre dada

preferéncia aos actuais sécios, sendo aplicdvel, com as

necessarias adaptacdes, o disposto nos n.* 2 e 3, do artigo 6.°

ARTIGO 5°
(Quotas)

1. As quotas poderdovira pertencera pessoas singulares

ou colectivas, ou privadas, ou estrangeiras, devendo neste

_ caso ser respeitado o quadro legal aplicavel oe investi-

“mento privado em Angola.

2. Os sécios titulares poderio,. a qualquer momento,

constituir direitos de usufruto em beneficio de terceiros
assim como dar as suas quotas como penhor nos termos da

_ Lei Civil, ficando a sociedade com o direito de as amortizar

pelo valor nominal, no caso de virem ser executadas judi-

cial ou extrajudicialmente pelo credorpignoraticio.

‘gac&o de efectuarem prestacdes suplementares deliberani

. dade.

 

—_— *
DIARIO DA REPUBL,.

Sue

ARTIGO 6.°

(Transmissiio de quotas)

1. As quotas poderdo transmitir-se:

. a) Por cess&o entre vivos;

b) Por transmissao aos sucessores, no caso de falegi

mento do socio.

2.E livre a cess&o de quotas entre sdciose entre ests,
os seus conjugues, ascendentes ou descendentes.

3. A Assembleia Geral pode deliberar, por maioria qu,

lificada, limitar 0 direito de preferéncia dos sécios, semp

que o interesse da sociedade ou razdes de forga maiorassin

0 exijam no respeito pelo disposto no artigo 296.° n°3,4

Lei das Sociedades Comerciais.

ARTIGO.7°

(Suprimentos ¢ prestacgdes suplementares)

_¥. Os sécios poderao efectuar suprimentosa sociedate

sempre que esta delibere nesse sentido pornmaioria qualif-

cada.
2. AAssembleia Geral fixara Os juros, 0 prazo dereen-

‘bolso e eventualmente as garantias no reais associadas #
cumprimento das obrigagdes que vierem a constar do con

trato de suprimento a celebrar.

3. A Assembleia Geral podera exigir aos sécios a obi

nesse sentido por maioria qualificada.
4, Os sécios que n&o realizarem as prestagdes suple

mentares que lhes competirem nao serao abrangidos
proporcionalmente pela eventual incorporagao dessas pres
tagdes suplementarem num aumento do capital.

ARTIGO 8.°
. - (Convocagio e quérum) : :

1. A Assembleia Geral considera-se regularmentt

constituida e podera deliberar validamente em primeira cot

vocacdo, desde que se encontrem presentes os sdcios qu

representem mais de 50% do capital social.

2. No caso de, em primeira convocatoria, nao estar repre

sentado o capital social suficiente para fazer funcionat 4

Assembleia Geral, podera esta reunir, emsegunda convoct

¢40, com qualquer numero de sécios.

_ 3. Sempre que da ordem de trabalhos constar aeleicao ou

substituigao de membros dos érgiossociais, deverdio esta

presentes sécios que representem umamaioria qualificad

do capital social. 3

 

CAPITULO II
Administragao da Sociedade |

“ARTIGO 9°
(Natureza c composicao da geréncia)

1. A administracdo e representacdo da sociedade ¢ cot

fiada a geréncia, nomeada em Assembleia Geral, constituida

por um ou mais gerentes que, quando sdcios serdo dis-

pensados de caucgdo e remunerados ou nao, conforme for

deliberado pelos sécios, podendotal remunera¢ao consistit,

total ou parcialmente, em participagdo, nos lucros da socie- 
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2. A sociedade obriga-se:

a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes;

b) Pela assinatura de um procuradoroupela assina-

~ tura conjunta e dois ou mais procuradores, nos

termos e limites dos respectivos mandatos-..

3. Os gerentes ndd-sdécios poder&o ou nao ser dispensados

de caucao conformefor deliberado em Assembleia Geral.

4. Os gerentes nao poderao nessa qualidade, obrigar a

' sociedade em actos alheios aos negocios sociais, designa-

'. damente em fiancas, avales, abonagéese letras de favor, sob

pena de se tornarem pessoalmente responsaveis pelo que

assinarem € responderem pelos prejuizos causados.. '

ARTIGO 10.°

(Delegagdo de poderes c mandatdrios)

 
A geréncia podera ainda outorgar procuragGes a tercei-

. fos, sem a faculdade de substabelecimento, para a pratica de

-actos especificos ou determinados.

CAPITULO HI
Disposicées Finais

ARTIGO IT.° ;

(Relatérios de gestao ¢ contas de exercicio)

1.O ano social coincide com o anocivil, devendo obser-

var-se as disposi¢des legais em vigor quanto ao relatério,°

balango e contas de exercicio, que sero sempre acompa-

nhadas de parecer de umainstitui¢&o independente ou de um

contabilista conforme for 0 caso.

2. A geréncia deve observar o disposto no artigo 70.° e

seguintes da Lei.das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12°
(Resultados ¢ reservas legais) ;

I. Os lucros liquidos de impostos apurados em cada

exercicio,teraio a aplicagao que a Assembleia Geral determi-

nar, deduzida que sejaa parte que,porlei, tenha de ser afecta
4 constituicao ou reforgo das reservaslegais ate ao montante
equivalente a 30% docapital realizado.

. 2, A Assembleia Geral pode, em cada exercicio,delibe-

rar por maioria qualificada, nao distribuir a potecane dos
lucros liquidos.

ARTIGO 13°
(Dissolugdo)

A sociedade nao se dissolverd, por morte, interdigaio

ou inabilitagao de qualquer dos sdécios, continuando com o

sobrevivo, ou capaze, os herdeiros do falecido ou represen-

_ tante legal do sécio falecido ou inabilitado, devendo estés
" nomear um que a todosrepresenteenquanto a quota sese man-

, itiver indivisa.

ARTIGO 14°.
(Actos ¢€ contratts anteriores a0 registo)

1. Por deliberagdo dos sécios na-sua primeira Assembleia

e apés notificagdo as respectivas contrapartes, serao assu-

midos em nomeenointeresse da sociedade, os direitos e

‘obrigacdes decorrentes dos negéciesjuridicos que hajam

sido celebrados antes5 do competente registo comercial da

sociedade.

2. A geréncia da sociedade podera logo apés ser nomeada,

. movimentar a conta bancaria onde capital social haja sido

depositado de modoa fazer face aos pagamentosinerentes.

ao inicio de actividade.

3. A conta bancaria podera :ser movimentada com umaa(1)

assinatura do gerente-da sociedade.

ARTIGO 15.°

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

13 de Fevereiro e, tomadas em Assembleia Geral as disposi-

ges da Let das Sociedades Comerciais e demais legisla¢ao

aplicavel avulsa em vigor.

, (15-4672-L03)

 

Sinus-Solution, Limitada °

Certifico que, por escritura de 19 de Marco de 2015,

‘lavrada com inicio a folhas 27, do livro de notas para escri-

turas diversas n.° 21-B, do Cartério ‘Notarial do Guiché

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

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

Domingos Catenda, Primeiro Ajudante do Notariono refe-

ridoCartério, foiconstituida entre:

Primeiro: — Osvaldo Miguel Jodo, casado com Paula

da Costa Guimaraes Joao, sob o regime de comunhio de

adquiridos, natural de Viana, Provincia de Luanda, residente

habitualmente em Luanda, no Municipio'do Cazenga, Bairro

Tala Hady, Casa n.° 4; ;

Segundo: — Lucas de Almeida Paulo, solteiro, maior,

natural do Cazenga, Provincia de Luanda, residente habi-

tualmente em Luanda, no Municipio e Bairro do Cazenga, .

Casa n.° 14, Zona 183 ,

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera tnos. termos constantes dos -

artigos seguintes,

Esta conforme. . —

Cartorio Notarial do Guiché Unico da Empresa—ANIFIL,

em Luanda, 23 de Margo de 2015. — Oajudante,ilegivel.

- -ESTATUTOS DA SOCIEDADE
SINUS-SOLUTION,LIMITADA

_ ARTIGO 12 _
- A sociedade adopta a denominagao. de «Sinus-Solution,

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,-

Municipio de’ Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro

"da Maianga, Rua Marien Ngouabi, sem numero, (perto do_

Hotel Maianga), podendotransferi-lalivremente para qual-

quer outro local do territério nacional, bem como abrir

filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de Tepresenta-_

cdo dentro e fora do Pais.  
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‘ARTIGO 2°
Asua duragao é por tempoindeterminado, contando-se 0

inicio da sua actividade,para todososefeitos legais, a partir .

da data da celebracdo da presente escritura.

» ARTIGO 3°

A sociedade tem como objecto social servicos de

. logistica, comércio’ geral a grosso e-a retalho, presta-

¢4o de servigos, hotelaria e turismo e similares, industria,

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

cidade, construcao civil e obras publicas, exploragdo mineira

_ e@ florestal, comercializagdo de telefones e seus acessorios,

transporte maritimo, camionagem, agente despachante e

transitarios, cabotagem,rent-a-car, compra e venda de viatu- .

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

automoveis, concessionaria de material e pegas separadas de .

‘ transporte, fabricago de blocos e vigotas, comercializagao.-

-de combustiveis e lubrificantes, exploracdo de bombas de
combustiveis e éstacao de servico, comercializagao de.medi-

camentos, material cirurgico, gastavel e hospitalar, produtos

quimicos -e farmacéuticos, centro médico, clinica, perfu- .
maria, plastificagao de documentos, venda de material de

" escritério e escolar, decoragées, serigrafia, padaria, gelada-

ria, pastelaria,. boutique, representagdes, impresses, salao

de cabeleireiro, agéncia de viagens, promocio e mediacao
imobilidria, relagdes publicas, representacdes comerciais e

industriais, venda de gds de cozinha, desporto e recreaco,

video clube, discoteca, realizacgdes de actividades culturais

e-desportivas, manutencdo de espacos verdes, seguranca

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

escola de condugao,ensino, saneamento basico, jardinagem, |

limpeza, desinfestago, fabricagao e venda de gelo, cyber - -

- café, electricidade, importacdo e exportacdo, podendo ainda
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indistria

em que os sdcios acordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 4°-

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido erepresentado

por2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000,00

(cinquenta mil kwanzas) cada uma,.pertencentes aos sdcios

Osvaldo MiguelJoao e Lucas de Almeida Paulo,respectiva-

mente.

ARTIGO. 5°

_A cessdo de quotas a estranhos fica dependente do con-

sentimento da sociedade,a qual é sempre reservado0 direito”

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedadedele nao

quiser fazer uso.:

: ARTIGO 6.2 |

_ J. Ageréncia e administracdo da sociedade, em todos os

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

sivamente, incumbem a ambossdcios, que ficam desde ja |

nomeados gerentes, bastando assuas assinaturas, para obri- -

gar validamente a sociedade.

2: Fica vedado aos gerentes obrigare a sociedade em

: actos e contratos estranhos aos negéciassociais da socie-
dade, tais comoletras de favor, fianca, abonacdes ou actos’

semelhantes.

 

a weErte hitue :Ss ed

_demais casos legais, todos os sécios ser&o liquidatérios ea

_ liquidagaio e partilha verificar-se-A como acordarem.Nafala

‘de.acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activo socid

- providéncia cautelar.

’ quer entre os sécios, seus herdeiros ou representantes,quer

Sociedades Comerciais, e demais legislaao aplicavel.

——
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” ARTIGO 7°
A Assembleia Geral sera convocada por‘simples cat

registadas, dirigidas aos sécios com pelo menos 30 (tent
_ dias de antecedéncia, isto quando

a

lei nao prescreva fom

lidades especiais de comunicac¢ao. Se qualquer dos SOcigg

estiver ausente da sede social, a comunicacdo devera gm

feita com temposuficiente para que possa comparecer,

ARTIGO 8° 8
Os lucros liquidos apurados, depois de deduzida a pe:

centagem para fundos ou destinos especiais criados ey

Assembleia Geral, serao divididos pelos sdcios na propy.

¢do das suas quotas, e em igual proporgaossserdo Suportady

as perdas se as houver.

ARTIGO 9°

A sociedade nao se dissolvera por morte ou impediment|

de qualquer ‘dos sdécios, continuando a sua existéncia como

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecidoou

interdito, devendo estes nomear um quea todosrepresent,

enquanto a quota se mantiverindivisa.:

; ARTIGO 10.° ‘

Dissolvida a sociedade por acordo dos sdcios € nos

licitado em globo com obrigac4o do pagamento dopassivo

e adjudicado ao sécio que melhor prego oferecer, em igual

dade de condicGes.

ARTIGO 11.°

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

qualquer sécio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ov

ARTIGO 12.° |

Para todas as quest6es emergentes do presente contralto,
 

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

Comarca de Luanda, com expressa renuncia a qualquet

outro.

io “ARTIGO 13.°

-Os anos sociais sero os civis e os balancosseraodado

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

Margoimediato. .

: ARTIGO 14° °

No omisso regular&o as deliberagdes sociais, as dispo-°

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

(15-4673-L03)
 

Nechil (SU), Limitada

Leandra Augusto Sumbo de Almeida Gomes,Licenciada

em Direito, Conservadora de 3.2 Classe da Coniservatoria do

Registo Comercial de Luanda, 2." Seca ddo Guiché Unico

daPyne—Lisa  
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Satisfazendo ao que me foi requérido em peticao apre-

sentada sob 0 n.° 8, do livro-didrio de 23 de Margo do

corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que Neemias Estevao Chilulo, casado com

Emilia Etna Isafas Castro Chilulo, sob o regime de comu-

Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Sao Paulo,

Rua Garcia da Horta, n.° 46, Zona ‘13, constituiu uma socie-

"dade unipessoal por quotas denominada «Nechil (SU),

Limitada», registada sob 0 n.° 299/15, que se vai reger nos

termos constantes do documento em anexo.

_ Esta conforme.

 
‘Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 22 Secedo

do Guiché Unico da Empresa — ANIFIL, em Luanda, 23 de _

Margo de 2015. — O ajudante,i/egivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE

NECHIL(SU), LIMITADA

ARTIGO L.°
' . (Denominacido e sede)

A sociedade adopta a denominacao de «Nechil (SU),

Limitada», com sede social na Provincia de Luanda,

Municipio de Viana, Bairro Luanda Sul, Ruado Imbondeiro

_50, rés-do-chéo, no Centro Comercial Viana Shoping,

podendotransféri-la livremente para qualqueroutro local do

territorio nacional, bem comoabrir filiais, sucursais, agén-

Cias ou outras formas de representa¢do dentro e fora do Pais.

ARTIGO 2.°

(Duragéo)

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

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

do respectivo registo.

ARTIGO 3.°

(Objecto)

A sociedade tem comoobjecto social consultoria, media-*

¢a0, -prestagéo de servigos, comércio geral a grosso.e a

retalho, construgao civil € obras publicas, representagdo de . -

. firmas e de marcas, hotelaria e turismo, industria, pescas,

informatica, telecomunicagées,fiscalizagao de obras, sanea- .

mento basico, promogao imobiliaria, modas e confeccées,

transporte, maritimo, aéreo e terrestre de passageiros ou de

mercadorias, camionagem, transitarios, oficina auto, assis-

téncia ‘técnica, comercializacao dé petrdleo e lubrificantes,

explora¢éo de bombas de combustiveis, farmacia, centro

- médico, perfumaria,. agenciamento de viagens, relagdes

publicas, pastelaria e panificag&o, exploracao de parques de

diversdes, realizagao de espectaculos culturais, recreativos e

desportivos, exploragao mineira, estagdo de servicos, repre-

sentacdes comerciais, venda de aluminio, cultura e ensino .

“'geral, seguranga de.bens patrimoniais, importacdo e expor-

a Made 6 eslaal

nhdo de bens adquiridos, residente habitualmente’ em —

-- _4§« 6149

_ tagao, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do

* comércio ou industria em que 0 sécio acorde e seja permi-

tido por lei,

+ ARTIGO 4°

(Capital)

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

zas), integralmente realizado em dinheiro, representado por

1 (uma) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem

- mil kwanzas), pertencente ao sécio-tinico Neemias Estevdo

, Chilulo :

ARTIGO 5°
(Cessiio de quotas)

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

transformacio da mesma em sociedadepluripessoal.

_ ARTIGO 62
(Geréncia)

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

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

mente, incumbem ao sdcio-tinico Neemias Estevao Chilulo,

bastando a suaassinatura para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhosaos negocios sociais dasociedade,tais

tes.

3. O sdcio-tinico poderd nomearpessoa estranha a socie- ©

dade para assumiras fungdes de geréncia. _

. ARTIGO 7.°

‘(Decisdes)

Asdecisdes do sécio-tinico de naturezaigual as delibera- —

¢des da Assembleia Geral deverdo ser registadas em acta por

ele assinadas e mantidas em livro de actas. '

ARTIGO 8.?

issolusao)

A sociedade nao se dissolveré 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 indivisa. -

ARTIGO 9°

(Liquida¢ao)

A liquidagao. da sociedade far-se-a nos termosda Lei das

Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10°.
<Balangas)

" Os anos sociais serdo oscivis e os balancos serao dados

, em 3] de Dezembro de cada ano,pjoanende: encerrar aia de

Marco imediato.

ARTIGO U1"
* (Omisso)

‘No omissoregularao as deliberagdes sociais, as disposi-

ges daLei n° 19/12, de 11 de Junho ¢ aindaas disposigdes da
Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

f ek — (15-4674-1.03)

comoletrasde favor, fianga, abonagSes ou actos semelhan-
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Royal--Prisma, Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Marco de 2015,

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

turas diversas n.° 21-B, do Cartério Notarial do Guiché

'. Unico da Empresa— ANIFIL, a cargo do Notario, Lucio

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

Domingos Catenda, 1.° Ajudante do Notario no referido

Cartério, foiconstituida entre: ’ .

Primeiro: — José do Rosario Bandeira da Silva, casado

* com Ilza Victorina Chissende Mackenzie da Silva, sob 0

regime de comunhao de adquiridos, hatural da Ingombota,

Provincia. de Luanda, residente habitualmente no Distrito

' Urbano daIngombota, Bairro Maculusso, Rua Comangate®

Kwenha,,Casa n.° 229;

' Segundo: — Felicio Bandeira Neves, casado com1 Liicial

Becker Lima Neves, sob o regime de comunhio de adqui-

ridos,. natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda,

residente habitualmente no- Distrito Urbanoda Ingombota,

Bairro Maculusso, Rua Salvador Allende, n.° 76, rés-do- ©

-chao;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regerd nos termos constantes dos

artigos seguintes. -

Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unico da Empresa—ANIFIL,

em Luanda, 23 de Marcode 2015. —Oajudante,ilegivel.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE-
* ROYAL-PRISMA,LIMITADA

_ ARTIGO1°

A sociedade adopta a denominacao de «Royal-Prisma,-

Limitada», com sede social’ na Provincia e Municipio de

Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Azul, Rua

Direita da Samba, Casa n.° 79, podendotransferi-la livre- -
mente para qualquer outro local doterritério nacional, bem

.comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou, outras formas de

fepresentaee dentro e fora do Pais. :

ARTIGO2.° é

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

inicio da sua actividade, para todososefeitos legais, a partir .

da data da celebracdo da presenteescritura.

ARTIGO3° |
A sociedade tem como objecto social 0 comércio geral

a grosso e a retalho, prestacdo deservicos, hotelaria &

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

‘matica, telecomunicagées, publicidade, construgdo civil e

.obras piblicas, exploragdo mineira e florestal, comerciali-

za¢4o de telefones e seus acessdrios, transporte maritimo,

camionagem,agente despachantee transitarios, cabotagem,

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

seus acessérios, reparacdo de veiculos automéveis, con-

cessionaria de material e pecas separadas de transporte,

“-que os sdcios acordem e seja permitidoporlei.

._(cinquenta‘mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sécia

". sentimento da sociedade,a qual é semprereservado0 direito

_ comoletras de favor, fianga, abonagdes ou actos semelhar

“as perdas se as houver.
: .
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DIARIO DA REPUBL
* -

fabricacao de blocos e vigotas, comercializacdo de Comby
tiveis e lubrificantes, exploracao de bombas de combustiyg
e estagao de servi¢o, comercializacao de medicamenig
material ciruirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicy
e farmacéuticos, centro médico, clinica, ‘perfumaria, pl
tificagao de documentos, venda de material de escritérig,
escolar, decorag6es, serigrafia, padaria, geladaria, pastelary

boutique, representagdes, impressGes, salo de cabeleirein

. agéncia de viagens, promog¢do e mediagao imobiliaria, rey

goes’ publicas, representagdes comerciais e industria

venda de gas de cozinha, desporto e recreagao,video clu

discoteca, realizagdes deactividades culturais e. despy.

tivas, manuteng¢ao de espacos verdes, seguranga- de be;

' patrimoniais, colégio, creche, educagdoe cultura, escoh
de-condug4o, ensino, saneamento basico, jardinagem,lin.

peza, desinfestacao, fabricagao e venda de gelo, cybercaf,

electricidade, importac4o e exporta¢do, podendoaindadedi.

car-se a qualquer outro ramo do comércio ouindistria en

ARTIGO 4.°

O capital social 6 de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzs

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representa

por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.0000

José do Rosario Bandeirada Silva e Felicio Bandeira Neva,

respectivamente.

_ ARTIGO 5.°

-. Acess&o de quotas a estranhos fica dependentedo cor

de preferéncia, deferido aos sdcios se a sociedade dele néo

quiser fazer uso.  ARTIGO6.°

AA geréncia e administragdo da sociedade, em todos

seus actos e contratos, em juizo’e fora dele, activa e pass:

vamente, incumbem ao sécio José do Rosario Bandeira é

Silva, que fica desde ja nomeado gerente, bastando a sw

assinatura, para obrigar validamentea sociedade.

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

e contratos estranhos aos negocios sociais da sociedade, tais

tes.

ARTIGO 72 .

A Assembleia Geral sera convocada por simples carta 1°

registadas, ditigidas aos sécios com pelo menos 30 (trinta) |

dias de antecedéncia,isto quandoa lei n&o prescrevaforms

lidades especiais de comunicac&o. Se qualquer dos sécias

estiver ausente da sede social, a comunicacao devera set

feita com temposuficiente para que possa comparecer,

* ARTIGO82 |”

Os lucrosliquidos apurados, depois de deduzida a per
centagempara fundos ou deéstinos espéciais criados em |
Assembleia Geral, serao divididos pelos sécias na propor |.
g4o das suas quotas,.e em igual propor¢do sero suportadas {

> 
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- ARTIGO 9.° :

Asociedadenéio se dissolvera por morte ou impedimento

de qualquer dos sécios, continuando suaexisténcia com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdcio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um quea todos‘Tepresente,

“enquantoa quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sécios e nos

demais casos legais, todos os sdécios serao liquidatarios e

- a liquidago e partilha verificar-se-40 como acordarem. Na
| falta de acordo, e se algum deles o pretender sera 0 activo

' social licitado em globo com obrigac4o do pagamento do 
1 passivo e adjudicado ao sécio que melhorpreco oferecer, em

igualdade de condig6es.

ARTIGO 112

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

qualquer sdcio, quando sobreela recaia arresto, penhora ou

: providéncia cautelar.

ARTIGO 12° '

Para todas as questGes emergentes do presente contrato,

quer entre os sdécios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa rentincia a qualquer outro.

_ ARTIGO 132°

Osanos sociais serao os civis e os balancos serao dados

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

_ Margo imediato.

ARTIGO 142 -

“No omisso regulardo as deliberagdes sociais, as dispo-

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

’ Sociedades Comerciais, e demais legislacao aplicavel.

(15-4705-L03)

 

Rita & Deolinda, Limitada

- Certifico que, por escritura de 23 de Marco de 2015, com
inicio a folhas 43, a folhas 44, do Livro de Notas n.° I-A,

- para escrituras diversas, do 2.° Cartorio Notarial da Comarca

do Huambo, perante mim, David Manuel da Silva Velhas,

Licenciado em Direito, Notario do referido Cartério, com-

pareceram:

_ Primeira: — Rita Francisca Jesus Domingos,solteira,

‘maior, de nacionalidade angolana, natural da Ganda,

Provincia de. Benguela, onde residenté habitualmente

no Bairro Navegantes,titular do Bilhete de Identidade

n.° 002901360BA033, emitido pela Direcc&o Nacional do

Arquivode IdentificagdoCivil e Criminal, em Luanda,aos 6

“deAgosto de 2013, que outorga neste acto porsi individual-

mente e em representacao deseusfilhos menores Kriana Kir

Domingos Martins, de 9 anos de idade, natural do Huambo, |

Provincia do Huambo e José Inacio Domingas Martins, de

3-anos deidade, natural do Huambo, Provincia do Huambo,

- com ela conviventes;

a bs
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Segunda: — Deolinda Lourdes Domingos Martins, sol-

‘teira, maior, de nacionalidade angolana, natural do Huambo,

Provincia do Huambo, onde reside habitualmente no Bairro,

Sao Joao Popular, Rua K,titular do Bilhete de Identidade

n.° 002633236HO035, emitido pela Direcgao Nacional do

Arquivo.de Identificagao Civil eCriminal, em Luanda, aos 18 ©.

de Agosto de 2014; ‘

Terceira: — Juliana Isabel Domingos Martins, solteira,

maior, de ‘nacionalidade angolana, natural do Huambo,

Provincia do Huambo, onde reside habitualmente no .

Bairro Sao Jodo Popular, titular do Bilhete de Identidade

n.° 002633237HO036, emitido pela Direcgao Nacional do

Arquivo de Identificagao Civil e Criminal, em Luanda, aos 26

de Setembro de 2014; :

Declararam as mesmas:

Que, a primeira e a segunda outorgantes, sao as Unicas

e actuais sécias da sociedade por quotas de responsabili-

dade limitada, denominada «Rita & Deolinda, Limitada»,

abreviadamente «R.F.J.D. & D.M., Limitada», tem a sua

sede no Municipio do Huambo, Zona da Quissala, consti-

tuida por escritura datad4 de 13 de Outubro de 2012, com

inicio de folhas 15.a folhas 16, do livro denotas para escri-_

turas diversas n.° 86-A, do I.° Cartorio Notarial da Comarca

do Huambo, matriculada na Conservatéria dos Registos da

Comarca do Huambo — SIAC, sob 0 n.° 108/2012, com o
Numero de Identificagdo Fiscal 5128000125, com @ capital

~. social de Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas), integral-

mente realizado em dinheiro, dividido e representado pelas

sécias em duas quotas divididas da seguinte forma: uma

quota do valor nominal de Kz: 140.000,00 (cento e quarenta _

mil kwanzas), para a sécia Rita Francisca Jesus Domingos

e outra quota do valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta

mil kwanzas), para a socia Deolinda Lourdes Domingos

Martins, respectivamente. .

Que,pela presente escritura, a primeira e a segundaoutor-

gantes, conformeacta de 19 de Marco de 2015, deliberaram

de comum acordo aumentar0 capital social de (duzentosmil

. kwanzas) para (quinhentos mil kwanzas), sendo o valor do

aumento de (trezentes mil kwanzas), valor este que ja deu

- entrada na caixa social, subscrito pelos sécios da seguinte

forma: ;

A socia Rita Francisca Jesus Domingos une aquota‘que
ja detinha na sociedade no valor nominal de (cento e qua-

renta mil kwanzas) com a actual quota no valor nominal de

(duzentos e dez mil kwanzas), passando a deter uma quota

_ Unica.no valor nominal de ramae cinquenta mil kwan-

zas).

Porsua vez a socia Deolinda Lourdes Domingos Martins,

une.a quota que ja detinha na sociedadeno valor nominal de

(sessenta mil kwanzas) com a actual quota no valor nominal

de (noventa mil kwanzas), passando a deter uma quota Unica

no valor nominalde (centoe cinquenta ‘mil kwanzas);  
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Royal-Prisma, Limitada

Certifico que, por escritura de 20 de Marco de 2015,

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

turas diversas n.° 21-B, do Cartério Notarial do Guiché

- Unico da Empresa— ANIFIL, a cargo do Notdrio, Lucio
' Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, perante mim,

Domingos Catenda, 1.° Ajudante do Notario no referido

Cartorio, foi constituida entre:

Primeiro: — José do Rosario Bandeira da Silva, casado

com Ilza‘Victorina Chissende Mackenzie da Silva, sob o

regime de comunhdo de adquiridos, natural da Ingombota,

Provincia de ‘Luanda, residente habitualmente no Distrito

’ Urbano daIngombota, Bairro Maculusso,|Rua Comandante

Kwenha, Casa n.° 229;

+ Segundo: — Felicio Bandeira Neves, casado com Licia

Becker Lima Neves, sob o regime de comunhao de adqui-

ridos, natural do Kilamba Kiaxi, Provincia de Luanda,

residente habitualmente no Distrito Urbano da Ingombota,

' Bairro Maculusso, Rua Salvador Allende, n.° 76, tés-do- ©

-chao; i

Uma sociedadecomercial por quotas de responsabi-

lidade limitada, que se regera nos termos constantes dos

"artigos seguintes.. -
Esta conforme.

Cartério Notarial do Guiché Unicoda Empresa —ANIFIL,

em Luanda, 23 de Marco de 2015. — O ajudante,ilegivel.

". sentimento da sociedade, a qual é sempre reservadoo direit

ESTATUTOSDA SOCIEDADE--
| ROYAL-PRISMA,LIMITADA

-ARTIGO 12 ‘; -
A sociedade adopta a denominaco de eRayal-Prisma,

Limitada», com sede social’ na Provincia e Municipio de

Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Bairro Azul, Rua

Direita da Samba, Casa n.°79, podendotransferi-la livre-

mente para qualqueroutro local do territério nacional, bem

comoabrir filiais, sucursais, agéncias ou outras formas de
repréesentac4o dentro e fora do Pais.

ie. - ARTIGO 2.°
Asua duragdo éé€ por tempoindeterminado, contando-se 00

‘inicio da sua actividade, para todososeféitos legais, a partir

da data cg celebragao da presente escritura.

ARTIGO 3°

A sociedade tem comoobjecto social o comércio geral

a grosso e a retalho, prestagdo deservicos, hotelaria &

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

-matica, telecomunicagdes, publicidade, construgdo civil e

¥ obras piblicas, exploragdo mineira e florestal, comerciali-

zacao de telefones eseus acessérios, transporte maritimo,

camionagem, agente despachantee transitarios, cabotagem,

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

. seus acessérios, reparagao de veiculos. automéveis, con-

cessionaria de material e pecas separadas de transporte,

cat-se a qualquer outro ramo do comércio ou industria en

respectivamente.

_ Silva, que fica desde j4 nomeado gerente, bastando a sua

_ comoletras de favor, fianga, abonagdes ou actos semelhar-

* tes.

“estiver ausente da sede social, a comunicagao devera set

- centagem: para fundos ou destinos espéciais criados em
Assembleia Geral, serao divididos pelos sécios na propor

fabricacdo de blocos e vigotas, comercializagaode comby,
tiveis e lubrificantes, exploracao de bombas de combustivg,

_ @ estacao de servi¢o, comercializacao de medicament,
material cirirgico, gastavel e hospitalar, produtos quimicg,
e farmacéuticos, centro médico, clinica, perfumaria, ples

tificagdio de documentos, venda de material de escritérp,|
escolar, decora¢ées, serigrafia, padaria, geladaria, pastelary

boutique, representacdes, impressées, salaode cabeleirein
agéncia de viagens, promocao e media¢ao imobilidria, ry

des’ publicas, representagdes comerciais e industria,

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

discoteca, realizagdes deactividades culturais e. despy.

tivas, manutencdo de espacos verdes, seguranca:de bey

" patrimoniais, colégio, creche, educac&oe cultura, esco

de.conducao, ensino, saneamento basico, jardinagem,lin.

peza, desinfestacao, fabricagdo e venda degelo, cybercafe

electricidade, importac&o e exportagdo, podendoainda dedi.

que os séciosacordem e seja permitido porlei.

ARTIGO 4°

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representato

por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 50.000

(cinquentamil kwanzas) cada uma, pertencentes aos socies

José do Rosario Bandeirada Silva e Felicio Bandeira Neves,

_ ARTIGO 5.°

- A cessao de quotas a estranhos fica dependente docor

de preferéncia, deferido aos sécios se a sociedadedele nd

quiser fazer uso.  ARTIGO6°

1. A geréncia e administragado da sociedade, em todos

seus actos e contratos, em juizo’e fora dele, activa pass

vamente, incumbem ao sécio José do Rosario Bandeira a

assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

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

€ contratos estranhos aos negocios sociaisda sociedade,tas

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral sera convocada por simples carlas }*

registadas, dirigidas aos sdcios com pelo menos30 (trinta)

dias de antecedéncia, isto quando a lei nao prescrevaforme

lidades especiais de-comunicagaio. Se qualquer dos sécios

feita com tempo.suficiente para que possa comparecer.

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

gao das suas quotas,.e em igual propor¢do serio suportadas
as perdas se as houver.  
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- ARTIGO 9° .

Asociedadenao se dissolvera por morte ou impedimento

| de qualquer dos sécios, continuando a sua existéncia com 0

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sdécio falecido ou

! interdito, devendo estes nomear um que a todosFepresente,

I enquanto a quota se mantiver indivisa.

| ARTIGO 10° .
Dissolvida «a sociedade por acordo dos sdcios e nos

demais casos legais, todos os sdécios serao liquidatarios e

a liquidacao e partilha verificar-se-&0 como acordarem. Na

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

social licitado em globo com obrigagao do pagamento do

passivo e adjudicado ao sécio que melhor preco oferecer, em

igualdade de condi¢ées.

ARTIGO I1.°

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

qualquer s6cio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou

providéncia cautelar. ,

ARTIGO 12°

Para todas as quest6es emergentes do presente contrato,

quer entre os sdcios, seus herdeiros ou representantes, quer

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

Comarca de Luanda, com expressa rendncia a qualqueroutro.

wo _ ARTIGO 13°

Os anos sociais serao os civis e os balangos serio dados

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

Marco imediato.

_, ARTIGO 142
“No omisso regularao as deliberacdes sociais, as dispo-

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

Sociedades Comerciais, e demais legislagao aplicavel.

(15-4705-L03)

 

Rita & Deolinda, Limitada—

Certifico que, por escritura de 23 de Margo de201 5, com

inicio a folhas 43, a folhas 44, do Livro de Notas n.°.1-A,

paraescrituras diversas, do 2.° Cartério Notarial da Comarca

do Huambo, perante mim, David Manuel da Silva Velhas, ©

Licenciado em Direito, Notdrio do referido Cartorio, com-

pareceram:

Primeira: — Rita Francisca Jesus Domingos,solteira,

maior, de nacionalidade angolana, natural da Ganda,

Provincia de Benguela, onde residenté habitualmente

no Bairro Navegantes, titular do Bilhete de Identidade

n.° 002901360BA033, emitido pela Direc¢&o Nacional do

Arquivo,dé Identificagao Civil e Criminal, em Luanda, aos 6

teAgosto de 2013, que outorga neste acto porsi individual-

nente e em representagao de seusfilhos menores Kriana Kir

Jomingos Martins, de 9 anosde idade, natural do Huambo,

*rovincia do Huambo e José Inacio Domingas Martins, de

} anos de idade, natural do Huambo, provincia do Huambo,

om ela conviventes;,
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Segunda: — Deolinda Lourdes Domingos Martins, sol- .

‘teira, maior, de nacionalidade angolana, natural do Huambo,

. Provincia do Huambo, onde reside habitualmente no Bairro,-

Sao Joao Popular, Rua K, titular do Bilhete de Identidade

n.° 002633236HO035, emitido pela Direcg¢ao Nacional do

Arquivo de Identificacao Civil e Criminal, em Luanda, aos 18 .

de Agosto de 2014; ;

Terceira: — Juliana Isabel Domingos Martins,solteira,

maior, de nacionalidade angolana, natural do Huambo,

Provincia do Huambo, onde reside habitualmente no .

Bairro Sao Joao Popular, titular do Bilhete de Identidade

n° 002633237HO036, emitido pela Direcc&o Nacional do

Arquivo deIdentificacao Civil e Criminal, em Luanda, aos 26

de Setembro de 2014;

Declararam as mesmas:

Que, a primeira e a segunda outorgantes, sao as Unicas

e actuais sdécias da sociedade por quotas de responsabili-

dade limitada, denominada «Rita & Deolinda, Limitada»,

abreviadamente «R.F.J.D. & D.M., Limitada», tem a sua

sede no Municipio do Huambo, Zona da Quissala, consti-

tuida por escritura datad4 de 13 de Outubro de 2012, com -

inicio de folhas 15-a folhas 16, do livro denotas para escri- |

turas diversas n.° 86-A, do 1.° Cartério Notarial da Comarca

do Huambo, matriculada na Conservatoria dos Registos da

Comarca do Huambo — SIAC, sob 0 n.° 108/2012, com o

Numero de Identificag&o Fiscal 5128000125, com o capital

~. social de Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas), integral- ~

mente realizado em dinheiro, dividido e representado pelas

socias em duas quotas divididas da seguinte forma: uma

quota do valor nominal de Kz: 140.000,00 (cento e quarenta —

mil kwanzas), para a sécia Rita Francisca Jesus Domingos

e outra quota do valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta

mil kwanzas), para a sdcia Deolinda Lourdes Domingos

Martins, respectivamente.

Que,pela presente escritura, aprimeiraea segunda outor-

gantes, conformeacta de 19 de Marco de 2015, deliberaram

de comum acordo aumentar 0 capital social de (duzentos mil
. kwanzas) para (quinhentos mil kwanzas), sendo o valor do

aumento de (trezentos mil kwanzas), valor este que ja deu

: entrada na caixa social, Subscrite pelos sdcios da seguinte

forma:

A socia Rita Francisca Jesus Domingos une aa quota’que

ja detinha na sociedade no valor nominal de (cento e qua-

renta mil kwanzas) com a actual quota no valor nominal de

(duzentos e dez mil kwanzas), passando a deter uma quota

unica no valor nominalde (trezentos e cinguants mil kwan-

zas). . :

Porsua vez asdécia Deolinda Lourdes Domingos Martins,

_ une a quota queja detinha na sociedade no valor nominal de

(sessenta mil kwanzas) com a actual quota no valor nominal

de (noventa mil kwanzas), passando a deter uma quota Unica

no valor nominalde (cento'e cinquenta mil kwanzas);  
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-. ‘Também de acordo com a acta de: deliberacdo; a sécia

Rita Francisca Jesus Domingos, detentora de uma quota

"no valor ‘nominal de (trezentos e cinquenta mil kwanzas),

. _ divide a sua quota em trés novas quotas, uma quota no valor

nominal de Kz: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil kwan-

zaS), que reserva parasi, e outras duas quotas iguaisno valor

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

uma, que cede gratuitamente ‘a Juliana Isabel Domingos.

Martins e a.sua representada Kriana Kir Domingos Martins.

Do mesmo modo, a sécia Deolinda Lourdes Domingos

Martins, detentora de uma quota do valor nominal de (cento

e cinquenta mil kwanzas), divide a sua quota, em duas novas

quotas, uma no.valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil

kwanzas), que reserva para si e outraquota'do valor nominal

de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), que cede gratui-

tamente-ao representado da primeira outorgante JoséInacio

Domingas Martins.

. Que; as cesséesora:efectuadas foramtodas feitas livre de

quaisquer Onus, encargos ou responsabilidades, € OS cessio-

narios sio admitidos como novos sécios. |

‘Que, os representadosda primeira outorgante e a terceira_

outorgante, aceitam as referidas cessdes, nos’ precisoster-.

mos exarados. .

Que a sociedade prescinde do seu direito de preferéncia ‘

ao abrigo do artigo 6.° do pacto social eadmite os represen-

tados da primeira outorgante e a terceira outorgante.

Ainda segundoa referida acta, a primeira ea segunda

 outorgantes deliberaram por unanimidade. acrescer no

objecto socialas seguintesactividades:

. Educagao pré-escolar (pré-primaria), ensino primério,

ensino geral, formacao profissional basica, formagao. média

técnica, formacao média normal, ensino superior, escolas de

condugdo e pilotagem, formagao profissional, extracgdoe,

refinagao do sal, saneamento, higiene publica ¢ actividades.

similares, reparagdo de veiculos automéveis, motociclos e

de bens de uso pessoal e doméstico, rent-a-car, comércio de

telefones e de material electrénico, actividades associativas,.

actividades recreativas, culturais e desportivas, actividades

~ financeiras, actividades imobilidrias, mobilidria, remodela-

¢ao e design de interiores, decoragdo, moda e confecgédes,

representacdo comercial, publicidade, marketing, restau-

rante, take-awey, bar, telecomunicacées, agente da Unitel,

Movicel, Zap e Multichoice, creche, jardinagem, gelada-

ria, pastelaria, caixilharia, serraria, carpintaria, marcenaria,

informatica, farmacia, agéncia de viagens, estacdo de ser-

vigos, consultoria, aoe, contabilidade, meager de

cereais. °
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Deste modoaltera-se os artigos 3.° e 4.° do Pactsx
que passam a ter as seguintes novas redaccées:
 

’ “to

ARTIGO 3.°

O seu.objecto social é 0 comeércio por O85,

a retalho, industria, pecuaria, pescas, prestaciog

servi¢os, constru¢do civil, obras publicas e partiq

lares, venda de lubrificantes, combustiveis¢ se,

derivados, seguran¢a privada,panificacao,peixay

saléo de beleza, boutique, exploraca&o de Testy

. rantes, hotelaria e turismo, hospedaria, transpor,

de passageiros e de mercadorias diversas, colégiy

- sade, agro-pecuaria, serralharia; exploracio &

inertes e florestal, venda de material de construcy

civil, educagaéo pré-escolar (pré-priméria),ensim|

primario, ensinogeral, formacaoprofissionalbésic,

formacéo média técnica, forma¢ao média noma,

ensino superior, escolas de condugaoe pilotagen,

formagao profissional, extraccdo e refinacaodo sal}:

saneamento, higiene ptiblica e actividadessimi

- Fes, reparacao de veiculos automéveis, motocicls

e de-bens de uso pessoal e doméstico,rent-a-ca,

comércio de telefones e de material electronic,

‘actividades associativas, actividades recreativa,

culturais e desportivas, actividades financeira,

actividades imobilidrias, mobilidria, remodelagéoe

_ ‘design de interiores, decoragao, moda e confecties,

representacao comercial, publicidade, marketing,

_ Testaurante, fake-awey, bar, _ telecomunicagies

agente da Unitel, Movicel, Zap e Multichoice, cr

‘che, jardinagem, geladaria, pastelaria, caixilhara

serraria, carpintaria, marcenaria, informatica, fae

macia, agéncia de viagens, estagao de servicas.

. consultoria, auditoria, contabilidade, moagem &

cereais, importacdo e exporta¢ao, podendo ainds

dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio 0!

industria em que os sotios acordem seja peri

' tido porlei.

 
"| ARTIGO 4°

O capital social é de Kzr 500.000,00 (qui

_nhentos mil kwanzas), integralmente realizado em

dinheiro, dividido e representado pelos sdcios em

, ‘cinco quotas distribuidas da seguinte forma: uma}

quota do valor nominal de Kz: 250.000,00 (duzen-
tos e cinquenta mil kwanzas), pertencente a sécta |

Rita Francisca Jesus Domingos, uma quota novalor |

nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas),

pertencente a sdécia .Deolinda Lourdes Domingos

Martins, e outras trés quotas iguais no valor nom
nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil: kwanzas),
cada uma, para os sdcios Juliana Isabel Domingos
Martins, Kriana Kir Domingos: Martins e José
Inacio Domingas Martins, respectivamente.

» 4  
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Declararam ainda que continuam firmes e validas as .

demais disposigdes do pacto social nao alteradas pela pre-

sente escritura.

Assim 0 disseram e outorgaram.

_Foi feita a alteragdo parcial do pacto social da sociedade

-. por quotas de responsabilidadelimitada, sob a denominagao —

«Rita & Deolinda, Limitada», abreviadamente «R.Pd.D. &

D.M., Limitada», com sede no Huambo.

Esta conforme.

- 2° Cartério Notarial da Comarca do Huambo, no

Huambo, aos 23 de Margo de 2015. — O Notario-Adjunto,

Benjamim S. Lumbwambwa. (15-5843-L13)

 

ORLANDO PINTO GOMES — Comércio e Prestacao

de Servicos, Limitada

RECTIFICACAO.

Por ter havido lapso foi publicada no Didrio da Reptiblica

n° 164/08, II] série, de | de Setembro, o artigo 6.° de forma

errada, assim procede-se a respectiva correc¢ao:

Ondese 1é:

«ARTIGO 6°

‘A geréncia e administracdo da sociedade, em todos os

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

" sivamente, incumbe a ambosos sécios, que desde ja ficam

nomeados gerentes com dispensa de caucdo, bastando as

suas assinaturas para obrigar validamente a Sociedade....

_L. Inalterado.

\ 2. Inalterado.
_ Deve-seler:

«ARTIGO 6.°

A geréncia e administracao da sociedade em todos os

Seus actos e contratos, em juizo e fora dele, activa e passiva- ~

mente, incumbe ao sdécio Orlando Pinto Gomes, que desde -

ja fica nomeado gerente com dispensa de caugao, bastando a

Sua assinatura para obrigar validamente a sociedade.

|. Inalterado.

2. Inalterado. ms

' (15-4575-L02)

 

Ruscav, Limitada

-RECTIFICACAO.

Porter havido lapso:foi publicadano Diario da Republica

n° 205/12,.III série, de 25 de Outubro,a-denominagao da

empresa deformaerrada, assim procede-se'aFespectiva cor-:

Tecgao:-

Ondese 1é:

« «Bruscay, Limitada».

Deve-se ler: © -

«Ruscav, Limitada». - .

: ‘ | (15-4576.L02)
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. AMGI— Prestacio de Servicos (SU), Limitada

RECTIFICACAO °

Porter havido lapso foi publicada no Didrio da Republica

n.° 228/14, III série, de 26 de Novembro, a denominacao da

empresa de forma errada, assim procede-sea respectiva cor-

reccdo:

Onde se la:

«AMGL— Prestagao dde Servis (SU), Limitada».

Deve-se ler:

«AMGI — Prestacao de Servicos (SU), Limitada».

: (15-4578-L02)

 

Edquinta & Filhos, Limitada

RECTIFICACAO > ©

Porter havido lapso foi publicada no Didrioda Republica

no 76/07, Ill série, de 25 de Junho, a denominacao da

empresa de forma errada, assim procede-se a respectivacor- |,

recgao:

Onde se le:

«Edquintas & Filhos, Limitadan,

Deve-seler:

«Edquinta & Filhos, Limitada».

(15-4588-L02)

 

~ Conservatéria do RegistoComercial da 2.? Secciio-

do Guiché Unico daEmpresa

CERTIDAO

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 32 Classe da

Conservatoria do Registo Comercial de Luanda, 2 Seccao do

Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que mefoi requerido eempetigao apre-

-sentada sob 0 n.° 94, do livro-diario de 19 de Margo do

Corrente ano,a qualfica arquivada nesta Conservatéria.

Certifico que, sob o n° 5111/15, se acha matriculado o

comerciante em nomeindividual José Ventura Nganga, sol-

teiro, maior, residente em Luanda, Municipio de Luanda,

Distrito Urbanoda Maianga, Bairro RochaPinto, Casa n.° 77,

Zona6, que usa a firma «JOSE VENTURA NGANGA —

Comércio a Retalho», exerce a actividade de comércio:a

 retalho de produtos novos, tem escritdrio e estabelecimento

denominados «JOSE VENTURANGANGA— Comércio a

Retalho»situado em Luanda, Municipio de Luanda, Distrito

- Urbano da Maianga, Bairro RochaPinto, Rua 21 de Janeiro,

casas/n?
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Por ser verdade se passa a presente certiddo, que depois

de revista e consertada assino.

Conservatéria do Registo Comercial de luanda, da2? Seccaio

do Guiché Unico, em Luanda aos'19 de Margo de 2015. — O

conservador de 3.classe, ilegivel.

(1 5-4393-L02) 3
 

Conservatéria do Registo Comercial da 2." Seccdo

do Guiché Unico da Empresa

_ CERTIDAO

+ Israel Carlos de Sousa Nambi, Licenciado em Direito,

_ Conservador de 3.° Classe da Conservatéria do Registo

Ae ne ge Comercial de Luanda, 2." -Seccao “do Guiche Unico da —

Empresa.

Satisfazendo ao que me“foi requerido em peti¢do apre-

’ sentada sob 0 n.° 77, do livro-diario de 20 de Marco do

corrente ano,a qualfica arquivadanesta Conservatoria.

i a r i: ? _. Certifico que ‘sob, 0 n.° 5.020, se acha matriculado o

comerciante em nomeindividual Joaquim Armindo Barroso

Guedes,solteiro, maior, residente em Luanda, Municipio de _

’ Viana, Bairro K 12, casa sem numero, usa a firma «J.A.B.G.

——Comércio € Prestagao de Servicos», exerce actividade de

comércio a retalho em estabelecimento nao especificado,

tem escritério e estabelecimento denominado «VITORIA

* GUEDES—Comércioe Prestacao de Servi¢os», situado em

Luanda, Municipio de Viana, Bairro Zango |, om Direita do

Zango, casa sem numero.

‘Porser verdade sepassa a presente cértidao, que depois

derevistae consertadaassino.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, da 2? Seccao

 

‘ ie : do Guiché Unico,da Empresa, 20 de Marco de 2015. —O-

fis. conservador de 3." classe,ilegivel.. ;

ees Pegs | asdtretton
 

2: a ‘Conservatériado Registo Comercial da 2." Seccao
es - ~ do Guiché Unico da Empresa
  

  

 

  

 

   
   

 

  
   

CERTIDAO

Israel Carlos de Sousa Nambi, Licenciado em Direito,

Conservador de 3.7 “Classe da Conservatéria do Registo

Comercial de Luanda, 2.’ Sec¢ao do Guiché Unico da.

Empresa.

sentada sob 0 n.° 69, do livro-diario de 20 de Margo do

_ corrente ano,a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

. - Certifico que, sob 0 n.° 5.116, se acha matriculada a comer- -

ciante em nomeindividual Neusa Miranda Jodo, solteira, «

maior, residente em Luanda, Municfpio de Luanda, Distrito

Urbano da Maianga, Bairro Maianga, Rua Comandante

_ sentada sob 0 n.° 71, do livro-didrio de 20 de Marco

- Rua Cdte Nzaji n.° 133, Zona 5, usa a firma «W.EAN.-[

_ Kiamy», situado em Luanda, Distrito Urbano da Maiang,

- de revista e consertada assino. ‘

_ servador de 3.* classe, ilegivel.

Satisfazendo ao quenmefoi requeridoem petigéo apre-_.

. me

DIARIO DAREPUB,
2 a

" Gika,n.°6*16-A, Zona 5,usa firma«N.M.J,—Gomi
Retalho», exerce actividade de comércioa retalhode tent
e de vestuario, tem escritério e estabelecimento denominag
‘«Neumi — Comercial», situado em Luanda, Municipio ¢

Luanda, Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Sao Pail
Rua do Lobito, casa sem niimero.

~ Por ser verdade se passa a presente certidao, que deny,

de revista e consertada assino.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, da2? Sens,

do Guiché Unico da Empresa, 20 de Margo de 2015. ~)

conservador de3“classe, i/egivel.

“d 544184

 —

Conservatéria do Registo Comercial da 2.8 Seccao

do Guiché Unico da Empresa

CERTIDAO

Israel Carlos de Sousa Nambi, Licenciado em Direito,

Conservador ‘de 3.2.Classe da. Conservatoria do Regist

. Comercial de Luanda, 28 Sec¢ao do Guiché Unico &

. Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em1 peti¢ao apre-

corrente ano,a qual fica arquivada nesta Conservatoria.

. Certifico que, sob 0 n.° 5.117, se acha matriculada:

comerciante em nome individual Welwitschia Eugénia &

Aguiar Neto,solteira, maior, residente em Luanda, Municipio

de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro do Alvalade, "Prestaco de Servicos», exerce actividade de prestagio &}

servicos; tem escritorio e estabelecimento denominado «Wal

Bairro do Alvalade, Rua Cdte Nzaji n.° 133, Zona 5. ,

‘ Por ser verdade se passa apresente certidao, que depos

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, da 2Sec

do Guiché Unico da Empresa, 20 de Marco de 2015.— Owcorr

“ad 5-4481-L00)
ee

Conservatéria do Registo Comercial da 2.8 Seccio

do Guiché Unico da Empresa

CéRTIDAO

‘Israel Carlos de Sousa Nambi, Licenciado em Direito,

Conservador de 3.°> Classe da Conservatdria-‘do Registo

Comercial de naan, 2." Secgao do Guiché Unico da}

Empresa. /

' Satisfazendo ao que mefoi requetido «em peticiioapre-

sentada sob 0 n.° 86, do livro-didrio de 20 de Margo do
corrente ano,aqualfica arquivada nesta Conservatoria.

~ 



N.° 76 -- DE 22 DE ABRIL DE 2015

5.021,

1 SERIE —
—_——

Certifico que, sob o n.° se acha matriculado o

Cazenga, Bairro M.C, Rua dos Doentes, casa sem numero, | Comércio e Prestacao de Servicos», exerce actividade de

comércio a grosso e restauracao, tem escritério e estabe-

                                               

situado em Luanda, Municipio de Viana, sem ntimero,

' 250 metros-do Mercado Municipal de Viana, Luanda.

“Por ser verdade se passa a presente certiddo, quedepois
de revista e consertada assino. .

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, da 2? Secedo

do Guiché Unico da Empresa, 20 de Margo de 2015. — O

conservador de 3.* classe, i/egivel.

(15-4482-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.° Classe da Conservatéria do Registo -

Comercial de Luanda, 2.2 Secgao do Guiché Unico da’ -

, Empresa. °

Satisfazendo ao que mefoi requerido em peticao ayapre-

sentada sob o n.° 73, do livro-didrio de 20 de Marco do

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

comerciante em nomeindividual Celés Camia Brito Correia,

solteira, maior, residente em Luanda, Municipio de Belas,

Bairro Samba, Casa n.°

~— Comércio a Grosso e a Retalho», exerce actividadede

comércio a grosso e a retalho, tem escritério e estabeleci- .

Mento denominado «C.C.B.C. — Comércio a Grosso e a

Retalho», situado em Luanda, Municipio de Belas, Bairro

Morro BentoII, Rua 21 de Janeiro, Casa.n.° 12, Zona 3:
. Porser verdade se passa a presénte certidao, que depois

de revista e consertada assino. ‘
Conservatoria do Registo Comercial.de Luanda,da 23 Secedio i

do Guiché Unico da Empresa, 20 de Margo de 2015. O con- »

sgvadorde 3.2 classe, ilegivel.

(15-4483-102) .
 

. Conservatéria do Registo Comercial da2."Seccio

do Guiché Unico da Empresa

CERTIDAO ~~

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora de 32 Classe,

da Conservatéria do Registo Comercial de Lusi, a Scots do

Guiché Unico da Empresa.

comerciante em nomeindividual Domingos Manuel Pedro, |

solleiro, maior, residente no Kwanza-Norte, Municipio do-

Zona 18, usa a firma «DOMINGOS MANUEL,PEDRO —

12, Zona 3, usa a firma «C.C.B.C._

6155

_ Satisfazendo ao que me foi requerido em peticao apre-_

sentada sob 0 n° 47, do livro-didrio de 24 de Margo do’ 2

corrente’ano,a qual fica arquivada nesta Conservatéria. .

 Certifico que, sob o n.° 5.29/15, se acha. matriculada a

comerciante em nomeindividual Margarida Manuel, solteira, ~

maior,residente em Luanda, no Municipio do KilambaKiaxi,

Bairro Sapu, Rua 17, Casa n.° 18, Zona 2011, que usa a firma

«MARGARIDA MANUEL— Comércio a Retalho», exerce =

a actividade de comércio a retalho.n.e., com predominancia

' de produtos alimentares, bebidasou tabaco n.e., tem escritério

e estabelecimento denominado «MARGARIDA MANUEL

— Comeércio a Retalho», situado em Luanda, no Municipio

do Kilamba Kiaxi, Bairro Sapu, Rua 17, Casa n.° 19.

Por ser verdade se passa a presente certiddo, que depois |

de revista e consertada assino.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, da 2° Secc0

do Guiché Unico da Empresa, 24 de Marco de 2015. — A

conservadora-adjunta,ilegivel.

fo gs (15-4634-L02)
 

~ Conservatéria do Registo Comercial da 2.* Seccao

do Guiché Unico da Empresa . -

CERTIDAO

Barbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadorade-3.2 Classe,

. da. Conservatoria¢do Registo Comercial de Luanda,2° Secc&o do. . ° . 2 3
Certifico que, sob o n.° 5.118, se acha matriculada a ~ Guiché Unico da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petigao apre-

sentada sob o n.° 45, do livro-didrio de 24 de Marco do

corrente ano,aqualfica arquivada nesta Conservatéria. . - a

_ Certifico que, sob 0 n.° 5.128/15,se acha matriculado o

comerciante em nome individual, Misael Mesaque Mateus

Manuel,solteiro, maior, residente em Luanda, Municipio de

Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, BairroGolfII, Rua E,

casa s/n.°,Zona 20, que usa a firma «MISAEL MESAQUE

MATEUS MANUEL—Comércio a Grosso», exercea acti-

vidade de prestacao de servigos e comércio a grosso, tem

escritorio eestabelecimentodenominados «4 M—. Inovagio

Tecnoldgica», situados.em Luanda, Municipio de Luanda,

Distrito Urbano da Maianga,Bairro.Martires do Kifangondo,

Rua 17, Travessa 21, Casa n.° 23.

Por ser verdade se, passa a presente certidao, que depois

  

    

    

dé revistae consertada assino.

. Conservatéria do Registo Comercial.de Liianda, da 23 Seccdo

do Guiché Unico da Empresa, em Luanda, aos 24 de Margo
a.de 2015. —A Corservadarasda: ilegivel.

- (15-4656-L.02)
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Conservatéria do Registo Comercial de Luanda

CERTIDAO

Andrade Manuel Neto, Licenciado em Direito, Conser-

vador do Registo Comercialde Luanda.
Satisfazendo ao que mefoi requerido em petigao apre-

-sentada sob o n.° 9, do livro-didrio de 17 de Janeiro do

corrente ano, a qualfica arquivada nesta Conservatoria.

Certifico que, sob o n.*7.578, a folhas 183 do livro B-64,

se acha matriculada o comerciante em nome individual,

Olga de Fatima Soares Saldanha,solteira, maior, residente

em Luanda, Municipiodo Sambizanga, Bairro Sambizanga,

_ Rua da Coca-Cola, n.° 63, Zona 13, que usa a firma o seu

nome, exerce a actividade de comércie a retalho em estabe-

lecimento naoespecificado, temescritdrio e estabelecimento
denominados, «Olga Comercial» situados:no Municipio do

Sambizanga, Bairro Sambizanga, Rua da Coca-Cola, n.° 63,

Zona 13,nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidao, quedepsis

de revista e consertadaassino.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, em

Luanda, aos 20 de Janeiro de 2012.—O conservador,ilegi-

vel. w x ~ (15-6112-L08)

 

 

-Conservatéria do Registo Comercial de Luanda

Na mo ‘CERTIDAO-

‘a) Que a-copia apensa a esta certiddo esté conforme

0 original;

b)Que foi requerida sobApresentacaon20005. 140326;

"¢) Que foi extraida do registo respeitante 4 comer--

ciante em nomeindividual Fatima José Manuel°

‘dos Santos, com o NIF- 2405257343, registada

sob o n.° 2014. 10037;

qd) Que ocupaasfolhas rubricada(s) por mim, leva(m).

0 selo branco desta Conservatéria.

Matricula —Averbamentos —- Anotagées

FatimaJosé Manueldos Santos;

Bié.

. qual fica arquivada nesta Conservatoria.

se acha matriculado 0 comerciante em nomeindividu

‘ Almeida Tedfilo Simao, solteiro, maior residente no Lag

Radio Marcone, Bairro Ngola Kiluanje, Municipio,

_e estabelecimento denominado «Entre Aspas», “ane

- Municipio do Kuito.

. de revista é consertada, assino e vai aasieleate com sed

DIARIO DA REPUBL
ps

Identificagao Fiscal: 2405257343;
AP.3/2014-03-26 Matricula

Fatima José Manueldos Santos,solteira, maior,resid

em Luanda, no Municipio de Belas, Bairro Kilamba Kiy

~ Bloco n.° 14, 3.° andar, Zona 20, que usaa firma 0 seu nop

exerce a actividadede acco social para infancia e juventy
comalojamento, tem escritorio e estabelecimentodenogj

‘nado «Fatima dos Santos & IrmZos»,situado no Bairro4g
Abril, Viana, nesta cidade.

Por ser verdade se passa a presente certidlo, que depg,

de revista e consertadaassino.

Conservatéria do Registo Comercial de Luanda, q

Luanda, aos 26 de Marco de 2014. — A Primeira Ajuda

do Conservador, Anténia Dias de Carvalho. .
(15-5434-L0)

 

Conservatéria dos Registos da Comarca do Bié

CERTIDAO .

Isaias Cumba, Conservador dos Registos da Comarcads

. Satisfazendo ao que me.foi requerido em petigao apie

sentada sob o n.° I, do livro-didrio de 14 de Abril de 20102

~ Certifico que, sob o n.° 148, folhas +10, do livro Bi,

Sambizanga, Provincia de Luanda, que usa firma 0 sa

nome, exerce a actividade de comércio , industria, agi

-pecudria, transportes, hotelaria e turismo, tem escrito
 

Por ser verdade se passa a presente certidao, que depois

branco em uso nesta Conservatéria.

Conservatoria dos registos da Comarca do Bié, en

Kuito, aos 15 de April de 2010. — O Conservador-Adjunio,
Anibal Baptista Cirilo Lumati. (15-3384-L01)
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