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da República 1.“ e 2.° série é de Kz: 75.00 e para 

a 3,a série Kz: 95.00, acrescido do respectivo 

imposto do selo, dependendo a publicação da 

3.a série de depósito prévio a efectuar na tesouraria 

da Imprensa Nacional - E. P.
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CIRCULAR
I Excelentíssimos Senhores, da Mernet

i Temos ahonra de convidá-los a vist “ à 0)í/ine terLsite www.imprensanacional.gov.ao, on e nteúdos
lacesso, entre outras informações, aos sumanos dos 

ItoDiõrio da República nas três séries. „nvenientes
I Havendo necessidade de se evitarem os ^nve^ 
U resultam para os nossos serviços. do facto ea 
Itivas assinaturas no Diário da Republica n
I wm a devida oportunidade; ni'rio
I Para que não haja interrupção no fornecimento o

República aos estimados clientes, temos a honra e 
Imá-los que até 15 de Dezembro de 2015 estarão a e 
I respectivas assinaturas para o ano 2016, pelo que ev 
I Providenciar a regularização dos seus pagamentos jur 

í nossos serviços. a
Enquanto não for ajustada a nova tabela de pteç 

•CD°brar Pelas assinaturas para o fornecimento do ^ian0 
W/ica para o ano de 2016, passam, a título provisori , 

brados os preços em vigor, acrescidos do Impo 
°osumo de 2o/o çdois porcento). 9 50

l.asérie ......... ...Kz: 361270,00
^série....2.........................  Kz: 189 150,00
3 a série....  .......... Kz: 150 11^0
^Tã° |ogo seja pubUcado 0 preÇo definitivo os

o prazo de 45 a e cinc0) dias para hq* 
apurada> visand0 assegurar a cont.nu.dade 

Wnto durante o período em referência. 
s assinaturas serão feitas apenas em regime an

4. Aos preços mencionados no n.° 1 acrescer-se-á um 
valor adicional para portes de correio por via normal das 
três séries, para todo o ano, no valor de Kz: 95.975,00 que 
poderá sofrer eventuais alterações em função da flutuação 
das taxas a praticar pela Empresa Nacional de Correios de 
Angola - E.P. no ano de 2016.

5. Os clientes que optarem pela recepção dos Diários da 
República através do correio deverão indicar o seu endereço 
completo, incluindo a Caixa Postal, a fim de se evitarem 
atrasos na sua entrega, devolução ou extravio.

Observações:
a) Estes preços poderão ser alterados se houver

uma desvalorização da moeda nacional, numa 
proporção superior á base que determinou o 
seu cálculo ou outros factores que afectem 
consideravelmente a nossa estrutura de custos;

b) As assinaturas que forem feitas depois de 15 de
Dezembro de 2015 sofrerão um acréscimo aos 
preços em vigor de uma taxa correspondente a 
15% (quinze porcento).

SUMÁRIO
INDOFRIO — Frio Industrial e Comercial, Limitada. 
Cheikh Anta Diop Livraria, Limitada.
Revotech Solutions, Limitada.
CHINA — Huin Chen Construções (SU), Limitada. 
J. Cambinza & Ary Empreendimentos, Limitada.

ABS — luris Consultus S.A.
Grupo Armanderosse, Limitada.

Rcgiand, Limitada.
VELIEK — Comércio Geral, Limitada.
King Jamcs’s Academy, Limitada.

Grupo Niasa, Limitada.
Centro Infantil Doutores e Artistas, Limitada.

Cani-VVord, Limitada.
Cclbcn, Limitada.

mailto:iinprensanacional@imprensanacional.gov.ao
http://www.imprensanacional.gov.ao


21230

Stenfina (SU), Limitada.
CHANG JING GROUP — Comércio Geral a Grosso a Retalho, 

Prestação de Serviços, Importação e Exportação, Limitada.
Tecnifire, Limitada.
Organizações Kanheca, Limitada.
ALVEM1TA — Comércio e Indústria, Limitada.
António Ernesto (SU), Limitada.
Hermira Serviços (SU), Limitada.
Organizações M. Edson & Edna, Limitada.
Sulaimani & Irmãos, Limitada.
Tuvuama, Limitada.
Emaluq, Limitada.
Giotimar (SU), Limitada.
João Empresário Bissombe, Limitada.
Pintur-Auto Gildo (SU), Limitada.
Clínica Dentária Melhor Sorriso (SU), Limitada.
Colégio Planalto Imperial, Limitada.
Organizações de Pontas de AMR (SU), Limitada.
Bigatur-lnternacional, Limitada.
C3-Bambi (SU), Limitada.

Gilsilva Comercial (SU), Limitada.

Conjor Empreendimentos, Limitada.

Esmarcunga, Limitada.

José Castro & Filhos, Limitada.
ERICK — Investimentos, Limitada.

NAFUNGO — Comercial, Limitada.

Makululu, Limitada.
GEGUIS — Soluções, Limitada.

Reabth Construção Civil, Limitada.
Jelimalae-Comercial, Limitada.
Ólif, Limitada.

Rosa Quiluange & Filhos, Limitada.
Mianza Makono Business, Limitada.
Gemisses Vieira (SU), Limitada.
OSTEIKJDS — Investimentos, Limitada.
Organizações Vitooliva, Limitada.
Ebongulo (SU), Limitada.
T. C. AMÒES — Investimentos, Limitada.

Café Madrid D’Viana, Limitada.
Fazenda Penna, Limitada.
Diogo & Leonora, Limitada.

Conservatória dos Registos da Lunda-Sul/Saurimo.
«Feliciano Candolo Dias».

«Bebiana Madalena Martins».

Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção do Guiché Único 

da Empresa da Empresa — Nosso Centro.
«P.D.K. —- Comércio a Retalho».

«J. D. A. A. C. — Comércio a Retalho».

Conservatória dos Registos da Comarca do Moxico.
«Vu Thi Thu».

Conservatória do Registo Comercial da 2.“ Secção do Guiché Único 
da Empresa.
«Q. D. A. — Comércio a Grosso, a Retalho e Prestação de Serviços». 

<*M J.D.G. Comércio Geral, Prestação de Serviços».

«RUI RAMOS DE ANDRADE — Comércio a Retalho e Prestação 

de Serviços».

—— 

Conservatória do Registo Comerciai da E

«Adélia Silva».
Conservatória do Registo Comercial de Uanda 

«Isabel Margareth Teixeira Bandeira MalungUe>

I Cer,iflco que

*Lua"*. onde reJ *' do g

Santos MaX co™X*'1*

s°lteira, niaior> natura( andra M,|ena 
>es,dente habitualmente em [Uela’Pr0VÍnciadeB* do Sambizanga> Bai'eoenm Luanda’ "o Distrito L 
Casa n.° 3. Perano, Avenida Hoji-ya-Heià í

declara o mesmo:’ °S Seus rePresentados são os únicos e actuas 
_ a soc^edade por quotas, denominada «INDOFRIO

110 industrial e Comercial, Limitada», com sede social 

ni Luanda, no Distrito Urbano e Bairro do Rangel, 
Libei dade, Casa n.° 225, constituída por escritura daiath 
^^21 de Março de 2012, lavrada com início a folhas 6-V° 
livio de notas para escrituras diversas n.°252, deste Canõní! 
Notai ial, registada na Conservatória do Registo Coni^i^ 
de Luanda, 2,a Secção, Guiché Único da Empresa, / 
n. 695-12, com o capital social Kz: 100.000,00 (c^^ I 
Lwanzas), integralmente realizado em dinheiro, I 
representado por duas quotas iguais no I 
nal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kvvanZ^^$í j 
Pert^ncentes aos sócios Marco Sérgio de QueI I
Sandra Mi lena Queirõs Martins, resPec^vair^^^elíl I

Que, pela presente escritura e conforllie^^20^° ! 
Assembleia de Sócios datada de 21 de Seten$ ^^to^ 
outorgante no uso dos poderes a si conferi pfi^ 
dade da quota da sua segunda representa 
representado, pelo seu respectivo da já recebido pela cedente, afastando a aq^ ^re 
nada mais tendo dela a reclamar e renu 
gerência que a ela incumbia; er ónus eíl

Que, a cessão foi feita livre de qui^0’ 
ou responsabilidades dando-lhe a resp
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^instrumentosupra mencionado,

■ da nos termos do* foram conferidos,
110 uso doS p s termos exarados e a unifica 

^<i<fecesSãofe'Liro representado já detinha na

i ; passando «i mj| kwanzas);
i X;PKZ: l«o000’Oniíesta a vontade do seu primeiro 

C»outor§antea natureza societária da sociedade de 
i laiado e altera a sociedade por

reger-se-á pelos artigos constantes do 
ot*SS° imentar, elaborado nos termos do n. 2 

Lei da Simplificação e Modernização dos 
dial Comercial e Serviço Notarial que fica a 

Xórante desta escritura e que o outorgante 
feíf-r lido tendo pleno conhecimento do seu conteúdo 
^eédispensada a sua leitura.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Unico da Empresa, em 

Luanda aos 27 de Outubro de 2015. — O ajudante, z/eg/- 
ri/ ’ (15-I8146-L02)

Cheikh Anta Diop Livraria, Limitada

t Certifico que, por escritura de 29 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 64, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 433, do Cartório Notarial do Guiché Único 
* Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
ta Licenciado ern Direito, foi constituída entre António 
mciscoCelma Komba, casado, natural do Soyo, Província 

Maianoe’DreSldente em Luanda’ no Distrito Urbano da 
««e actoaiIT0 Casseque1, Rua 27>Casa n.° 4, que outorga 
Limitada» Com representação da sociedade «Walôngua, 
tirito Urbano a e em Euanda» no Município de Luanda, 
ta n.° 4 e a a’anSa, Bairro Kassequel, Rua 27, 
^ioMorai^T611^30 de seu filho menor, Osíris 
'"^ProvíncT?’,^ 10 meses de idade- natural da 
, Un,a sociedade co 6 Luanda’e consigo convivente;

c0SCOnstantesdXerC,al por quotas 9ue se regerá nos 
Esiá oonforme cumento em anexo.

aos 30 de OutubrOGde 201 Empresa’ em

O ajudante, ilegível.

CHE|KH ANTA D?opDL^ClEDADE

Pl,vRaria, LIMITADA

aee Objecto Social

I.A/'. 1,r'2’i“fl<ticaAdRTlGO10
«CherCÍa|Opo dade ad°Pta nOm‘naÇâ0’sedc c ãuraçao)

X,;*»® e „ d""”'2’jurldic» 1' «i*d.

ílíw««s““'(firma) de

2. A sociedade tem a sua sede social no Município de 
Belas, Comuna do Benfica, Bairro Chinguar, Sector D, Rua 1, 
Casa n.° 84, Província de Luanda, Caixa Postal n.° 2082, 
podendo esta ser transferida para outra localidade dentro do 
território nacional por deliberação da Assembleia Geral.

3. A sua duração é por tempo indeterminado, contando- 
-se o início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a 
partir da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 2.°
(Representações e participações sociais)

1. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerên
cia, estabelecer delegações, filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação, no País ou estrangeiro, nos 
termos da legislação aplicável.

2. A gerência fica desde já autorizada a subscrever, em 
nome da sociedade, participações sociais noutras socieda
des, anónimas ou por quotas, e com elas se coligar sob forma 
de relação de participação, ou em relação de grupo nos ter
mos dos artigos 463.° e seguintes da Lei das Sociedades 
Comerciais.

3. Os sócios poderão 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 principal a venda 
(a retalho) de livros didácticos, educacionais, técnicos, cien
tíficos, profissionais, obras de ficção e literatura, bem como 
a venda de soluções educacionais, periódicos, material de 
papelaria, música, filmes, desenvolver livrarias franchisadas 
(contratos de franchising), podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do comércio, em que os sócios acordem, e 
seja permitido por lei.

2. A sociedade poderá ainda desenvolver outras acti
vidades afins ou complementares do seu objecto social 
principal, desde que não proibidas por lei e autorizadas pela 
Assembleia Geral.

CAPÍTULO II
Capital Social e Quotas

ARTIGO 4.° 
(Capital social)

1. O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan
zas), integralmente subscrito e realizado em dinheiro pelos 
sócios, dividido em 2 (duas) quotas.

2.0 capital social é, nas seguintes proporções, pertença de:
a) «Walôngua, Limitada», com l (uma) quota equiva

lente a 95% do capital social, correspondendo a 
um valor nominal de Kz: 95.000, 00 (noventa e 
cinco mil kwanzas); e

b) Osíris António Morais Komba, com 1 (uma) quota
equivalente a 5% do capital social, correspon
dendo a um valor nominal de Kz: 5.000,00 

(cinco mil kwanzas).
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3. A sociedade poderá, nas condições que a lei o permita 
adquirir quotas próprias e realizar sobre elas todas as opera
ções legalmente autorizadas.

4. Nos aumentos de capital social, será sempre dada 
preferência aos actuais sócios, sendo aplicável, com as 
necessárias adaptações, o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 6.°

ARTIGO 5.° 
(Quotas)

1. As quotas poderão vir a pertencer a pessoas singulares 
ou colectivas, públicas ou privadas, nacionais ou estran
geiras, devendo neste caso ser respeitado o quadro legal 
aplicável sobre investimento estrangeiro.

2. Os sócios titulares poderão, a qualquer momento, 
constituir direitos de usufruto em benefício 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 a ser executadas judi
cial ou extrajudicialmente pelo credor pignoratício (relativo 
a penhor).

3. À sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota 
de qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora 
ou providência cautelar.

ARTIGO 6.°
(Transmissão de quotas)

1. As quotas poderão transmitir-se:
a) Por cessão entre vivos;
b) Por transmissão aos sucessores, no caso de faleci

mento do sócio.
2. E livre a cessão de quotas entre sócios e entre estes e 

os seus cônjuges, ascendentes ou descendentes.
3. A Assembleia Geral pode deliberar, por maioria qua

lificada, limitar o direito de preferência dos sócios, sempre 
que o interesse da sociedade ou razões de força maior assim 
o exijam, no respeito pelo disposto no n.° 3 do artigo 296.° 
da Lei das Sociedades Comerciais.

4. O sócio pode, em qualquer circunstância, alienar o seu 
direito de preferência a favor de terceiros, cabendo à socie
dade autorizar ou, em alternativa, apresentar uma proposta 
concreta de aquisição.

ARTIGO 7.°
(Suprimentos e prestações suplementares)

1. Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade, 
sempre que esta delibere nesse sentido por maioria qualifi
cada.

2. A Assembleia Geral fixará os juros, o prazo de reem
bolso e, eventualmente, as garantias não reais associadas ao 
cumprimento das obrigações que vierem a constar do con
trato de suprimento a celebrar.

3. A Assembleia Geral poderá exigir dos sócios, a obri
gação de efectuarem prestações suplementares, deliberando 
nesse sentido por maioria qualificada.

4. Os sócios que não realizarem as prestações suple
mentares que lhes competirem, não serão abrangidos 
proporcionalmente pela eventual incorporação dessas pres
tações suplementares num aumento do capital social.

. ^«vocS08-

■ A Assembleia r equ6rut»») 
codsttaídaepofc^ 1̂ 

vocatoria, desde que se P alida^nte P X 
representem maisde50%d7Xp^presentes^S

2. No caso de, em primeira J S°cial- 
sentado o capital social sufie
Assembleia Geral, podert esll""“ »> feer i> 

com qualquer
3. Sempre que da ordem de ,rab,,h„

substituição de membros dos ór8i„ 
presentes „s sócios q„e mpmseatemX^'» 
cada do capital social. aiOna

|(S1

CAPÍTULO 111 
Administração da Sociedade

ARTIGO 9.°
(Natureza e composição da gerência)

1. A administração, gerência e representação da socr. 

dade, em todos os actos e contratos, em juízo e fora dele, 
activa e passivamente, será exercida pelo sócio António 
Francisco Celina Komba, que dispensado de caução,fica 
desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para 
obrigar validamente a sociedade.

2. Fica expressamente proibido à gerência obrigara 
sociedade em actos e contratos estranhos ao seu 
social, ou que de algum modo a comprometam^ 
ou responsabilidades que não sejam decorrentes dasu 

pria actividade.
artigo io.°

(Dele^odepodereseman^)^

1. A gerência poderá delegai os nosteral0S(
de gestão corrente ou de represe ? ColWrc^ 
pela forma permitida pela Lei procuraçõesa»

2. Agerênciapoderáaindaoutmg P^^aprati

ros, sem a faculdade
de actos específicos ou detemu

CAPÍTULO^
Disposições Ftnms

AR'rlG0Ísdee^i<,) .bseí- 

(Relatórios de gestão e c deVeni

var-se as disposições ega ue serão s®^oU de60 
balanço e contas de exerc .ndependen 
de parecer de uma instiw ? rtlg
bilista, conforme foi o varo d,^p iais.

2. A gerência deve oo ^^er
e seguintes da Lei das /

(Resultados e ie apur d^j

1. Os lucros "«uid°S ^.7**^**’' 

exercício leraoaapl.caÇ»ql,e,porl 

nar, deduzida que sej
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frc0 das reservas legais até ao montante 

exercíci0’deliberar 
^^Ícada não distribuir a totalidade dos lucros

, jini#’ ARTIGO 13."
(Dissoluçíío)

de não se dissolverá por morte, interdição 
íAS - de qualquer dos sócios, continuando com 

^'^ou capaz, os herdeiros do falecido ou repre- 
P^Taaldosócio falecido ou inabilitado (interdito), 
- "“doeS nomear iiin que a todos represente, enquanto 
í^semantiver indivisa.

ARTIGO 14."
(Actos e contratos anteriores ao registo)

1. por deliberação dos sócios na sua primeira assembleia 
eapós notificação às respectivas contrapartes, serão assu- 

. niidosemnonie e no interesse da sociedade, os direitos e 
obrigações decorrentes dos negócios jurídicos, que hajam 

I sido celebrados antes do competente registo comercial da
sociedade.

2. A gerência da sociedade poderá, logo após ser 
nomeada, movimentar a conta bancária onde o capital social 
haja sido depositado, de modo a fazer face aos pagamentos 
inerentes ao início da actividade.

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

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 7 de Agosto de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
REVOTECH SOLUTIONS, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Revotech 
Solutions, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Belas, Bairro Centralidade do 
Kilamba, no Quarteirão Hungo, Bloco A, Edifício A-24, 
4.° andar, Apartamento n.° 44, podendo transferi-la livre
mente para qualquer outro local do território nacional, bem 
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de 
representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°
ARTIGO 15.°

(Litígios e foro competente)

1. Na interpretação, integração de lacunas ou rÇSOluçao 
de conflitos decorrentes do presente estatuto, e ap íca 

1 legislação em vigor na República de Angola.
1 Os litígios que oponham a sociedade aos sócios, ier 

tóros ou seus representantes, emergentes ou não deste 
^tuto, serão dirimidos por um tribunal arbitrai constituído 
atermos da Lei n.° 16/03, de 25 de Julho.

omisso regularão as deliberações da Lei n.° 1/04, J13 de Fevereiro, e tomadas em Assembleia Geral, as 
Wes da Lei das Sociedades Comerciais e demais 
fiação aplicável avulsa em vigor.

(15-18426-L02)

. Revotech Solutions, Limitada\ /■ ap Acosto de "\ fwiftco que, por escritura de b » a escn- 
a folhas 9 do \Wro < ^o Guichédiversas n.° 2E4-A, do Cartório Nota no pires da Empresa, a cargo do Notário, Lúcto .Licenciado em Direito, foi constitui £srnetaidu Cimeiro: -Nsoto Henriques, casado com_ de huísHenriques, sob o regime e onde da Maianga, Província de J^ota,2 Cimente, no Estrito Urbano daQ WabotsqKua Américo Boavida, Casa n.- W g™ 1k Lagríta,^0Y^ás Boaventura Lagrifa, so »nC’va adquiridos, natural da ingombota, .Y^ide habituaimente, no NíuniZango Ui, Quadra M, Casan? 677-BB,

(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, de limpeza, saneamento básico, incineração de 
objectos sólidos, assistência técnica, comercialização e ges
tão de imóveis, venda de mobiliário, serviços de transportes 
públicos e privados não regulares, serviços de agencia
mento e transitário, serviços de representação, consultoria 
financeira e jurídica, contabilidade e auditoria, gestão de 
empreendimentos, promotora de investimentos e participa
ções, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, 
importação e comercialização de medicamentos, produtos 
hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico e 
distribuição de medicamentos, equipamentos e produtos hos
pitalares, comércio geral a grosso e a retalho, empreitadas de 
construção civil e obras públicas, venda de equipamentos 
dos serviços de segurança privada, prestação de serviços de 
segurança privada, serviços infantários, manutenção e assis
tência a equipamentos diversos, educação, ensino geral, 
escola de línguas, desporto e cultura, serviços de condu
ção, informática, telecomunicações, serviços de hotelaria 
e turismo, restauração, casino, indústria pesada e ligeira, 
pescas, agro-pecuária, indústria de panificação, transitários, 
cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas 
e usadas, transportes marítimo, fluvial, aéreo e terrestre, 
transporte de passageiros, transporte de mercadorias, oficina 
auto, oficina de frio, fiscalização de obras públicas, venda 
de material de escritório e escolar, decoração de interiores 
e exteriores, venda e instalação de material industrial, assis
tência a viaturas, comercialização de material de construção, 
comercialização de lubrificantes, comercialização de gás de
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°b,cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalentes, comer
cialização de perfumes, serviços de cabeleireiro e barbearia, 
artigos de toucador e higiene, agenciamento de viagens, 
geladaria, exploração de parques de diversão, exploração 
florestal, exploração de bombas de combustíveis, estação de 
serviço, representações comerciais, serviços de serralharia, 
carpintaria, marcenaria, a criação de uma academia de fute
bol, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a 
qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os 
sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas iguais, no valor nominal de 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, perten-

sobrevivo e herdeiros ou representantes linterdito, devendo estes nomear um que atodeJ>A enquanto a quota se mantiver indivisa. M
ARTIGO 10.’ \Dissolvida a sociedade por acordo tesó^ \ Aemais casos legais, todos os sócios serão li^áa^\ v Aiiidação e partilha realizar-se-á como acordw.^ irquru v e deks Q pretenàer será ode aCT Pm bloco com obrigação do pagamento Yicitado e • ue melhor preço oferecer,e adjudicado ao su dadede condições.
ARTIGOU.’A sociedade reserva-se o direito de amortizara^ qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, pofan® providência cautelar.

centes aos sócios Nsoto Henriques e Jorge Guevara Tela 
Lagrifa, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem aos sócios Nsoto Henriques e Jorge 
Guevara Tela Lagrifa, que ficam desde já nomeadas geren
tes, com dispensa de caução, bastando 2 (duas) assinaturas 
dos gerentes para obrigar validamente a sociedade.

1. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Ficam vedados aos gerentes obrigar a sociedade em 
actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie
dade, tais como letras de favor, fiança, abonações ou actos 
semelhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 
registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 
com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o

ARTIGO 12.° '

Para todas as questões emergentes do presente contrato 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes,^ 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Forofe 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 Dezembro de cada ano, 
devendo estar aprovados até 31 de Março do ano imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Leidas 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(I5-18270-L02)

Bá , ln Chett ConstruÇões (SU), Limitada / «arbara Celeste ■ /
a Conservatória d r rrena Gamboa, Consemdora-Adjma / 

d° Guiché únir rt ° eS>St° Comercial de Luanda, 2.,Secçit / 

Sentada sob <?° me recluer'do em petição apte /
corrente ano " d° l'vro'diario de 29 de Outubrvdo I 

Certifi ’ 9 ^Ca arciuivada nesta Conservatória, /
Hdade cl ' ^Ue Cben, s°lteiro, maior, de nado111' I 
residenr 1!neSa’ natUral de Jiangsu, República da » / 
Bairro H labltualmente em Luanda, Município de Bd» / 
conw,v • ° Camama> na via Expressa, casa sem / 
«CHik/ÀU Uma SOc'edade unipessoal  por quotas denom"11 / 
sei A " Hl"n Cl™ Construções (SU), Limitad^ 
C la Plovíncia de Luanda, Município de Belas, Ba^0
Ca'nama, Rua do númer0> registad^
dn '877/15, que se vai reger pelo disposto nos ter”

Emento em anexo.
Bstá conforme.
Conservatória do Registo Comercialde # 

d ecçao do Guiché Único da Empresa, em Luan
e Outubro de 2015. - O ajudante, ilegível-



DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015 21235

»2l7

DA SOCIEDADE 
<S?CHEN CONSTRUÇÕES 

ch|NA(sU), limitada

artigo 1." 
(Denominação csede)

dopta a denominação social de «CHINA 
: ^^Construções (SU), Limitada», com sede 
Ln«i«c,,en ■ de Luanda, Município de Belas, Bairro 
í ^^^Ruado Camama casa sem número, podendo 
K fremente para qualquer outro local do territó- 
I ^"oiial ben* con1° abrir fi,iaÍS’sucursais’ aêências ou 

de representação dentro e fora do País.

1 ARTIGO 2.»
(Duração)

I A$ua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
áicibdasua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

! ^respectivo registo.

ARTIGO 3.’
(Objecto)

Asociedade tem como objecto social a construção e 
«ptaçâo de um centro comercial, podendo ainda dedicar
ia qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que 
«sociosacordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°
(Capital)

0^~U4«KT3S.000.m000,00«™“'""CO 
Sfadekwanzas), equivalente em USD 2.500.0 ,
ates e quinhentos mil dólares norte-americanos), m 
sralmente realizado em dinheiro, representado por 1 (uma) 
^ta, pertencente ao sócio-único, Hui Chen, sendo valor 
^kwanzas e equivalente em USD 500.000,00 (quinhentos 

dólares norte-americanos), através da transferência de 
^dos do exterior e o valor em kwanzas e equivalente em

--000.000,00 (dois milhões de dólares norte-amei ica- 
^htravés da importação de equipamentos e outros meios 

Incorpóreos.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

eSS^° Wta implica a saída do sócio cedente ou a 
nUaçào mesma em sociedade pluripessoal.

’ ARTIGO 6.°

. (Gerência)^rència P
^aclQs Apresentação da sociedade, em todos os 
^nie’ ,acun^mrat°S’em juízo e fora dele, activa e passiva- 
ParWiíra,. ao sócio-único, bastando a sua assinatura

5 ^tos eçu_ ° a° 8ercnt? ira socie^ade em actos

sociais da sociedade, tais 
" ; ou actos semelhantes, 

nomear pessoa estranha à socie- 

gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei das 
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO II.0
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposições 
da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho, e ainda as disposições da Lei 
das Sociedades Comerciais, Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(I5-18271-L02)

J. Cambinza & Ary Empreendimentos, Limitada

Certifico que, por escritura de 28 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 26, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 433, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — João Zinho Chicueno, solteiro, maior, 
natural de Cambulo, Província da Lunda-Norte, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba 
Kiaxi, Bairro Golf II, rua sem número, casa sem número;

Segundo: — Arinela Jussara Marquês Moita, solteira, 
maior, natural de Malanje, Província de Malanje, residente 
habitualmente em Luanda, no Município do Cazenga, Bairro 
Cazenga, casa sem número, Avenida Hoji-ya-Henda;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 29 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
J. CAMBINZA&ARY 

EMPREENDIMENTOS, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «J. Cam

binza & Aiyz Empreendimentos, Limitada», com sede social
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na Província de Luanda, Município de Belas, Bairro do 
Calemba II, na segunda rua para quem vai a Viana, Casa 
n.° 7, depois da rotunda, podendo transferi-la livremente 
para qualquer outro local do território nacional, bem como 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre
sentação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, agricultura e pecuária, avicultura, aquicultura, pesca, 
agro-indústria, comercialização e gestão de imóveis, venda 
de mobiliário, serviços de transportes públicos e priva
dos não regulares, serviços de agenciamento e transitário, 
serviços de representação, consultoria financeira, contabili
dade e auditoria, gestão de empreendimentos, promotora de 
investimentos e participações, produtos químicos e farma
cêuticos, serviços de saúde, importação e comercialização 
de medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos 
laboratoriais diversos, fabrico e distribuição de medicamen
tos, equipamentos e produtos hospitalares, comércio geral a 
grosso e a retalho, empreitadas de construção civil e obras 
públicas, venda de equipamentos dos serviços de segu
rança privada, prestação de serviços de segurança privada, 
serviços infantários, manutenção e assistência a equipa
mentos diversos, educação, ensino geral, escola de línguas, 
desporto e cultura, serviços de condução, informática, tele
comunicações, serviços de hotelaria e turismo, restauração, 
casino, indústria pesada e ligeira, indústria de panificação, 
pastelaria, geladaria e gelo, transitários, cabotagem, rent-a- 
-car, compra e venda de viaturas novas e usadas, transportes 
marítimo, fluvial, aéreo e terrestre, transporte de passagei
ros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de frio, 
fiscalização de obras públicas, venda de material de escri
tório e escolar, decoração de interiores e exteriores, venda 
e instalação de material industrial, assistência a viaturas, 
comercialização de material de construção, comercialização 
de lubrificantes, comercialização de gás de cozinha, petróleo 
iluminante, peças sobressalentes, comercialização de perfu
mes, serviços de cabeleireiro e barbearia, artigos de toucador 
e higiene, agenciamento de viagens, exploração de parques 
de diversão, exploração florestal, exploração de bombas de 
combustíveis, estação de serviço, representações comerciais 
e industriais, serviços de serralharia, carpintaria, marcena
ria, serviços de limpeza, saneamento básico, incineração de 
objectos sólidos, assistência técnica, venda de mobiliário, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios 
acordem e seja permitido por lei.

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 1 (uma) quota no valor nomi-

na\ de Kr. SO.000,00 foitenta Vsócio João Zinho Chicueno e a outra 
. Kr 20-0W’00 kwanzas), pWw«^M Mine\a Jussara Marques Moita, respectmwfe.

ARTIGO 5.° \. cessão de quotas a estranhos fica tepwte^ \ to da sociedade, à quai é sempre sentimen ,eferldo aos sócios se a societak^de preferencia, quiser fazer uso.
ARTIGO 6.»

A gerencia e administração da sociedade 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele ’ 
vamente, incumbe ao sócio João Zinho ChiC* 
desde já nomeado gerente, com dispensa de caují 
tando a assinatura do gerente para obrigar validai 
sociedade. !

1. O gerente poderá delegar num dos sócias ou mesmo 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderesà 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato,

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade emactos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade,trâ 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.
ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples carus 

legistadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 30 (trinu) 
dias de antecedência, isto quando a lei nào prescreva forma
lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social a comunicação deveráserfefo 

com tempo suficiente para que possa comparecer.
ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzl^^ 
centagem para fundos ou destinos especiais cria 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios 
ção das suas quotas, e em igual proporção serã 

as perdas se as houver. artigo 9.° impedim^10
A sociedade não se dissolverá por morte ou^ 

de qualquer dos sócios, continuando a s fyiecid°0 
sobrevivo e herdeiros ou representante^^ represefl 

interdito, devendo estes nomeai um Q 
enquanto a quota se mantiver indivis 

artigo 10-° d0 (joss0UV'.QS
Dissolvida a sociedade por liqu>data^faH3

demais casos legais, todos OS^C,clr,oacor^0^í 
liquidação e partilha realizar-se a $erá o «c*
de acordo, e se algum deles o p< pagameat° 
licitado em bloco com obriga ° ° oferecer’
e adjudicado ao sócio que mel i 

dade de condições.
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ABS — luris Consultus S.A.
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artigoii-’se o direito de amortizar a quota de 
A#i>r*Xobre ela recaia arresto, penhora ou 

<Í^,ar-
X artigo 12.»

S questões emergentes do presente contrato, 
fJia«>*saS. . Ordeiros ou representantes, quer

rf*e »mnria sociedade, fica estipulado o Foro da 
elf ,uancja) com expressa renuncia a qualquer 

Conia^a de

adito. ARTIGO 13.°
Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 

2P0 devendo estar aprovados até 31 de Março do ano ime

diato.
ARTIGO 14°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo- 
siçòes da Lei n.°1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
piedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-18272-L02)

,lvr0 e (-.jjchéúnico

de Empresa, a cargo do Notário, Lúcio e

Costa,cujo texto integral fica depositado nesta Conserva 
atermos do n.os3,4e 5 do artigo 169.° da Lei n. 1 
constituída uma sociedade anónima denominada «ABS 
teConsultus, S.A.», com sede em Luanda, no Município
Ma, Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Miramar, 
Rua Engenheiro de Andrade, Casa n.os 32/34, que tem por 
°feoe capital social o estipulado nos artigos 3.° e 4. do 

estatuto, que esta sociedade se vai reger pelo documento 
^Pk^ntar elaborado nos termos do artigo 8.° do Código 
^otariado, que fica a fazer parte integrante desta escri- 

e cujo conteúdo é perfeitamente conhecido de todos os 
jantes.

Està conforme.
^anda a0° ^°tar'a^ do Guiché Único de Empresa, em 

’a°S29 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

- .rn u ro DA SOCIEDADEMURIS consultus, S.A.

benn • CAP1™LOI inação Sede e Objecto Social

(Nflh artigo 1.”
CQnstUuída tCZa jUridica c denominação) 

soc'edade comercial sob a forma de 
e responsabilidade limitada, adoptando

a denominação de «ABS — luris Consultus S.A.», que se 
rege pelo presente estatuto e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.°
(Sede e formas de representação)

1. A sociedade tem a sua sede em Luanda, Município de 
Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Miramar, 
na Rua Eng.° Armindo de Andrade, Casa n.os 32/34.

2. Por simples deliberação do Conselho de Administração 
poderá a sede ser transferida para outro local, e poderão ser 
criadas ou extintas, no território nacional, agências, filiais, 
sucursais, delegações, escritórios ou quaisquer outras for
mas locais de representação.

ARTIGO 3.°
(Objecto social)

1. A sociedade tem por objecto a actividade de prestação 
de serviços de consultoria jurídica, bem como administra
ção em geral quer pública ou privada, serviços aduaneiros, 
consultoria fiscal e auditoria económica, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo de actividades não proibi
das por lei, e desde que assim o delibere a Assembleia Geral.

2. A sociedade poderá adquirir ou participar no capi
tal social de outras sociedades constituídas ou a constituir, 
desde que tal se revele útil ao desempenho das actividades 
sociais e assim seja deliberado pela Assembleia Geral.

A sociedade existirá por tempo indeterminado e o exer
cício da sua actividade contar-se-á, para todos os efeitos 
legais, a partir da data da escritura pública de constituição.

CAPÍTULO II
Capital Social, Acções e Obrigações

ARTIGO 4.°
(Capital social)

1. O capital social é de Kz: 2.000.000,00 (dois milhões 
de kwanzas), integralmente realizado em dinheiro dividido 
em 4.000 (quatro mil) acções com valor nominal de 
Kz: 500,00 (quinhentos kwanzas) cada uma.

2. As acções serão representadas por títulos no valor 
de 50, 100 e 200.

3. As acções serão representadas por títulos nominativos, 
representando uma ou mais acções convertíveis nos termos 
da lei aplicável.

4. Os títulos representativos das acções serão assinados 
pelo Presidente do Conselho de Administração, podendo a 
sua assinatura ser aposta por chancela por ele autorizada.

ARTIGO 5.°
(Preferência na subscrição e transmissão de acções)

1. Na subscrição de acções têm sempre direito de prefe
rência os então accionistas na subscrição de novas acções.

2. Os accionistas têm sempre direito de preferência na 
transmissão onerosa de acções, independentemente do título 
por que esta ocorra, na proporção das acções que ao tempo 
possuírem e nas demais condições de exercício desde direito 
que forem estabelecidas por deliberação dos accionistas 

aprovada em Assembleia Geral.
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3. Os direitos inerentes às acções não poderão ser trans
mitidos separadamente das acções a que se encontrem 
associados, designadamente o direito de preferência na 
subscrição de novas acções.

4. Não poderá ser autorizado, criado ou aumentado qual
quer ónus ou encargo sobre as acções nominativas sem que a 
Assembleia Geral nisso tenha previamente consentido.

ARTIGO 6.°
(Prestações suplementares)

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de 
capital ou outras prestações acessórias e suprimentos nos 
termos da lei, pelos prazos e nas condições determinadas em 
acordo entre os sócios na sua totalidade assim como as suas 
alterações posteriores.

CAPÍTULO III 
Órgãos Sociais

ARTIGO 7.° 
(Órgãos sociais)

São órgãos sociais a Assembleia Geral, o Conselho de 
Administração e o Fiscal Único.

ARTIGO 8.°
(Competência da Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é o órgão máximo da sociedade, e 
sem prejuízo de outras competências concedidas por dispo
sições legais ou estatutárias, a esta compete:

a) Eleger, e destituir os membros da Mesa da Assem
bleia Geral, do Conselho de Administração, do 
Presidente do Conselho de Administração e do 
Fiscal-Único e fixar a respectiva remuneração;

b) Aprovar a indicação dos auditores às contas e res
pectiva remuneração;

c) Apreciar o relatório de Gestão do Conselho de
Administração, discutir e votar o balanço, as 
contas e o parecer do Fiscal-Único;

d) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resul
tados do exercício;

e) Aprovar e autorizar a alienação ou oneração de
acções;

f) Deliberar sobre as alterações dos estatutos e as con
dições de aumentos ou reduções de capital, bem 
como o fornecimento de prestações adicionais e 
de suprimentos;

g) Deliberar sobre a remuneração dos membros dos
órgãos sociais e qualquer proposta de atribui
ção de prémios ou bónus do Conselho de Admi
nistração ou quaisquer administradores a título 
individual;

h) Aprovar os objectivos gerais e os princípios funda
mentais das políticas da sociedade;

i) Autorizar a alienação ou oneração de bens ou direi
tos imobiliários ou de capital ou a hipoteca de 
bens imobiliários, mediante parecer favorável 
do Fiscal-Único;

DÍ?stbíeÕaSee 

íe^Ia'quersubsid4\7^oCapi,a* 

Ça° em Auaisquer sociedade^'9^ 

empresas ou consórcios 
DeI'berar s°bre a cisão, fosão .

dissolução da sociedade- ’ ra"Sf°ni'aft>tí 

AP^ara abertura de comas bancáriase .
çoes da sua movimentação; 35 Cl*

o) Aprovar a organização estrutural da sociedade

respectivos manuais de funcionamento;
p) Aprovar a criação e utilização de quaisquerU

dos, legais ou voluntários, permanentes ou nào. 
da sociedade;

q) Aprovar a utilização ou distribuição de quaisquer

montantes disponíveis da sociedade;
r) Aprovar a celebração de acordos bancários ou

outros acordos financeiros acima dos limites que 

vierem a ser fixados pelo Conselho de Adminis

tração;
s) Autorizar o aluguer, venda, cessão, transferènrò 

ou outra forma de disposição de bens móveis w 

imóveis da sociedade, quando não incluída» 

plano e orçamento anual;
Autorizar a efectivaçao de quaiS^er ^«1 

capitai ou a alienação de bens nao^ 

qualquer plano e 
dos limites que vierem a se 
selho de Administração; nian<iaiá*

Aprovar a indicação de_qua<sq 
ou procuradores, que não s ç.Q dos i* 

causa forense, bem como a 
pectivos poderes e aproraÇ3 

Dcbberar sobre *^*^S<*** 

tenha sido extraordm»»»» 

vocada.

t)

Wi>i
Panitipj. 
leniosi

n)

ARTIGO 9.’ .Jo

o

°osd™2ros 
para um Adm,n‘stração e do Podendo s1T>andaío de 3 (três) anos pela Assemos 

2 xr Ser lee^e'tos, uma ou mais vezes. Óreãnc e tei,no dos respectivos mandatos, os me,n 
no voc °ClaiS mantêm-se em funções até à design 

os membros.
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bleia Geral é composta poi um pie 
ll^‘::í.*>-'"Assemweia0era p 

,íeP»rUnlS
*>*. ««,! é dirigida peio Presidente d. 
^'“''rLe por «te contada, eom pelo

>•<"*i«e«".eio"»l»“P“"'e“,de 

,^'J0"1 orre.o fax ou outro meio de comunicação 
sócios, indicando o local, hora e ordem 

s'*” “tos e outras menções legais, devendo os 
**lh0SePLriodo, proceder ao levantamento da docu- 
íX^tónaSedeS0CÍaldaS°CÍedade'

j. A Assembleia Geral reúne-se ordinanamente no 
meiroe no quarto trimestre de cada ano e extraordinaria- 

tA sempre que convocada pelo Presidente da Mesa de 
Assembleia Geral.

4.As actas das diferentes sessões da Assembleia Geral 
seiào assinadas pelo seu Presidente e pelo Secretário da 
Mesa,e lavradas em livro próprio.

ARTIGO 11.°
(Reuniões da Assembleia Geral)

LA Assembleia Geral é constituída por todos os accio- 
«8, ou seus legais representantes, possuidores de um 
»Mmode 200 acções, podendo ainda reunir-se com umas 
simples 60/°6 decisões serão tomadas por maioria 

*Xí?elíidadè dUand° regUlarmente constituída 

*v>nculatim . d d°S S°C10S’Sendo as suas delibe- 
"Mam particioaT '°d°S °S SÓCÍOS’ mesmo os clue nela 
Estatutos. °’C|Uando toniadas nos termos da lei

wí a2SUÍrT menos do <>ue 200 acções, 

.^'•evendodara P®‘aZer °U ultraPassar aquele 
^C'"U."pT“r“P«íd“»daMeSíd. 

, ’’ deni(, e| «"OS, sete dias de antecedeu-
' diante Dr rePresenta.

aProvada em qual- 
XÍ SSemble'a Geral T qUa‘qUer PeSSOa assistir às 

l"1WodaAn'OSoUnadiscussãodtlCIPand°naPrestaÇão de 
Assefbleia Gerai aSSUntos Sujeitos à de|i' 

44"«í'4X°‘v

açao da Sociedade

I.a (c»nScihART1Go >2.’ 
^0<leAnÍS,,a«OdrsCAdmÍnÍS'r!'çao) 

H^ic4^n'Xão, exercida por um 

p^^ede órgão execu- 

de|ttedoCn , administradores,
nse h0 de Administração,

eleitos em Assembleia Geral, por períodos de 3 (três) anos, 
reelegíveis uma ou mais vezes.

2. O Conselho de Administração manter-se-á em funções 
até a data da efectiva substituição.

ARTIGO 13.°
(Competências do Conselho de Administração)

1. Ao Conselho de Administração, compete os mais 
amplos poderes para a administração dos negócios sociais, 
dentro dos limites impostos pela lei e por estes estatutos, 
designadamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele,
podendo nos termos que forem fixados pela 
Assembleia Geral, desistir, transigir e confessar 
em quaisquer pleitos, e nos mesmos termos, cele
brar convenções de arbitragem, designar manda
tários ou procuradores fixando-lhes os respectivos 
poderes incluindo os de substabelecer;

b) Gerir os negócios da sociedade e praticar todos
os actos e operações relativos ao objecto social, 
incluindo a assinatura de acordos e contratos que 
não caibam na competência atribuída a outros 
órgãos da sociedade;

c) Abrir, manter e movimentar as contas bancárias
da sociedade, de acordo com as deliberações da 
Assembleia Geral;

d) Adquirir, vender ou, por qualquer forma, alienar
ou onerar bens móveis ou imóveis, e tomar ou 
dar de arrendamento prédios ou parte dos mes
mos, desde que incluídos nos planos e orçamen
tos aprovados;

e) Contrair empréstimos de que a sociedade venha
a necessitar nos valores que vierem a ser apro
vados por deliberação específica da Assembleia 
Geral;

f) Assumir compromissos nos valores que vierem
a ser aprovados por deliberação específica da 
Assembleia Geral;

g) Adquirir participações em sociedades, celebrar
acordos ou contratos de cooperação e associa
ção com sociedades, nos termos aprovados pela 
Assembleia Geral;

h) Propor à Assembleia Geral da Sociedade os aumen
tos do capital social, as prestações suplementares 
e os suprimentos que se mostrem necessários;

i) Propor à Assembleia Geral a aplicação ou distribui
ção de montantes disponíveis da sociedade;

j) Preparar os projectos de planos estratégicos plu-
rianuais a serem submetidos à aprovação da 

Assembleia Geral;
k) Elaborar relatórios e contas anuais e submetê-los

à apreciação e aprovação da Assembleia Geral,
l) Elaborar os relatórios periódicos de Gestão e técni

cos incluindo informações de carácter organiza-
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cional, comercial e financeiro, e submetê-los à 
apreciação dos accionistas;

m) Adoptar, modificar e submeter à Assembleia Geral
para aprovação os planos e orçamentos anuais e 
de longo prazo;

n) Propor à Assembleia Geral a organização técnica -
administrativas da sociedade;

o) Propor à Assembleia Geral a mudança da sede
social, bem como a organização técnico-admi
nistrativa da sociedade;

p) Contratar e despedir trabalhadores e exercer o
poder disciplinar;

q) Recomendar aos sócios o calendário de distribui
ção de dividendos;

r) Nomear mandatários da sociedade para a prática de
actos ou categorias de actos específicos;

s) Exercer as demais competências que lhe sejam atri
buídas pela Assembleia Geral.

ARTIGO 14.° 
(Funcionamento)

1. O Conselho de Administração reunirá ordinariamente 
uma vez ao mês, e reunirá extraordinariamente sempre que 
convocado pelo seu presidente, a pedido de um dos seus 
membros ou mandatário, ou do Fiscal-Único.

2. As deliberações do Conselho de Administração são 
tomadas por maioria dos votos expressos dos seus membros 
quer presentes ou representados e ou que votem por corres
pondência, tendo o presidente, voto de qualidade em relação 
a qualquer matéria submetida à apreciação do Conselho de 
Administração.

3. O Conselho de Administração poderá ainda, sem se 
reunir, adoptar deliberações unânimes por escrito, assinadas 
por todos os administradores.

ARTIGO 15.°
(Actas)

1. Das reuniões do Conselho Administração redigir-se- 
-ão as respectivas actas que serão assinadas por todos os 
presentes e lavradas em livro próprio, devendo no final de 
cada reunião ser tirado um resumo conclusivo imediata
mente fornecido aos participantes.

2. Sempre que as actas das reuniões forem exaradas fora 
do livro próprio, deverão nele ser integralmente transcritas, 
sendo a transcrição certificada como exacta pelo Presidente 
do Conselho de Administração, arquivando-se a acta avulsa 
na sede social.

3. Serão igualmente registadas nas Actas as declarações 
de voto de vencido.

4. Das actas das reuniões do Conselho de Administração 
poder-se-ão extrair deliberações que serão assinadas pelo 
Presidente do Conselho de Administração.

ARTIGO 16?
(Vinculação da sociedade)

7 Pela assinatura do p 

Adm'nistraça0. ^«lente 
b> assinatura

Pela assinatura de um"'3 *** do's Xi ■

<™«nto de atando
2 B vedado aos sócios '

Administração e aos procuradote^d" 

actos e contratos estranhos aos „egS[ 1 
mente ietras de favor. fi.„ç.SravX:q^ 

CAPÍTULO V 
Fiscalização da Sociedade

1. A sociedade obriga-se:

ARTIGO 17.° 
(Conselho Fiscal)

1. A fiscalização da gerência da sociedade é exercfe 
por um Fiscal-Único, eleito em Assembleia Geral pi», 

período de 3 (três) anos, podendo ser reeleito.
2. Por deliberação da Assembleia Geral, poder-se-áim 

fiar a uma sociedade de peritos contabilísticos o exercício 
das funções do Fiscal-Único.

3. O Fiscal-Único tem as suas atribuições fixadas nalà 
porém, deve em particular, realizar os seguintes actos.

a) Emitir, trimestralmente, pareceres à prestação &

contas;
b) Fiscalizar, de forma efectiva, os actos de adi»

tração e gestão do Conselho de Administra? >

c) Controlar a legalidade dos
Conselho de Administiaça , 

emissão de recomendações 
ao impacto patrimonial eco 

decisões.
ARTIGO 18° 
(Ano social)

1. o ano social coincide com o »»» “

2. os livros e registos 
tidos em Angola, e coloca M
quiser consuitar, nos termos d. de^,

3 os administradores da 

a„„.lmenteum«la^inis«>»'“*X,‘ 
sócios pelo Conselho de Adm ire

. proposta de distribui 
Sociedade de Contabilista^

(APii^âod adaexerclC,;r|6i,'í,a 

constim.dusoumforç^^^^^ 

a aplicação que a no t
maioria, podendo 
tribuídos pelos accioni
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ARTIGO 20.°
(Dcsig»»çâo de órgãos sociais)

‘ ós a outorga e assinatura da escritura 
(|nIediarai”en,e , a Assembleia Geral da sociedade

^^íesXaçàodos membros da respectiva mesa 
^enumerações dos órgãos sociais.

ARTIGO2!.»
(Despesas dc constituição e de inicio dc actividade)

| iedade assumirá todas as despesas relativas a sua 
que os sócios hajam suportado na proporção 

^participações sócias, reembolsando os sócios dos 
jantes que hajam gasto com o seu pagamento.

2 Depois de outorgada a escritura de constituição poderá 
oConselhodeAdministração ou os seus mandatários proce
do levantamento dos montantes depositados, realização 
docapital para custear as despesas de constituição da socie- 

I dade e de início de actividade.

ARTIGO 22.°
(Património da sociedade)

Para além do que dispuserem os estatutos, a sociedade
f.7*  Proprietária de todos os bens e equipamentos 

P«pr».q«rmedia„tefi„.„cia.

2. Na falta de acordo e se algum deles pretender, será 
o activo social licitado em bloco, com obrigação de paga
mento do passivo adjudicando-se ao sócio que melhor preço 
oferecer.

(15-18273-L02)

Grupo Armanderosse, Limitada

Certifico que, por escritura de 28 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 91, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 301-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Armando Fortunato da Silva, solteiro, 
maior, natural da Ingombota, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano e Bairro do Rangel, 
Rua de Ambaca, Casa n.° 22;

Segundo: — Denise Rossana Gomes, solteira, maior, 
natural do Sambizanga, Província de Luanda, onde reside 
habitualmente, no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro 
Sambizanga, Rua da Família, Casa n.° 3-MO-18;

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

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 29 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ARTIGO 23.’I (Plano dc contas) hVsÚCOS

1 A.Asociedade manterá livros e registos con a

l feacordo com as melhores práticas comer
I Micaçào contabihstica vigente em Ango ~ sOcie-
I ITodos os documentos e livros de escrituraç
I fefedeverào ser redigidos em português.

I ARTIGO 24.°
I (Comunicações)

I 1- Qualquer comunicação efectuada nos termos
l ^Wosoucom ele relacionada, deverá ser escrita e
l ^P^ssoalmente ou enviada ao respectivo destinatário P
l ^ópíaparao endereço do local que esse destinatário h
l purescritoàsociedade.

‘ ^i^uer notificações ou comunicações enviad 

descritos ou remetidos por outra via, Que 
adequadas da entrega serão consideradas 

U ^^uzlndo os seus efeitos na data da sua efec

ARTIGO 25.°ás ^solução c liquidação)
^a$ua Solver-se-á nos termos previstos na lei,

^uid tO^OS os SÓC1OS ficam desde 3a desig-
^^ordare^°S’ Wddação e partilha procederão

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
GRUPO ARMANDEROSSE, LIMITADA 

ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominação social de «Grupo 
Armanderosse, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano e Bairro do 
Sambizanga, Rua da Família, Casa n.°3, podendo transferi-la 
livremente para qualquer outro local do território nacional, 
bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 
de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social a prestação de 

serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serralharia, cai
xilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, 
pesca, hotelaria e turismo, informática, telecomunicações, 
publicidade, construção civil e obras públicas, consultoria, 
exploração florestal, comercialização de telefones e seus 
acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente despa
chante e transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda 
de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, venda e repa
ração de veículos automóveis, concessionária de material e
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peças separadas de transporte, fabricação de blocos e vigo- 
tas, comercialização de medicamentos, material cirúrgico, 
gastável e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, 
serviços de saúde, plastificação de documentos, venda 
de material de escritório e escolar, decorações, serigrafia, 
impressões, serviços de cabeleireiro, boutique, agência de 
viagens, perfumaria, relações públicas, pastelaria, geladaria, 
panificação, representações comerciais e industriais, venda 
de gás de cozinha, desporto e recreação, meios industriais, 
realizações de actividades culturais e desportivas, manu
tenção de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, 
educação e ensino, importação e exportação, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo do comércio ou indústria 
em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 9.”A. sociedade não se dissolverá por mone \
de qualquer dos sócios, continuando a 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do 
interdito, devendo estes nomear um que a todos 
enquanto a quota se mantiver indivisa. 'M

ARTIGO 10.’ \Dissolvida a sociedade por acordo dos sóó^ A 
demais casos legais, todos os sócios serão 
rnnidacão e partilha verificar-se-á como acordara^J q -do e se algum deles o pretender será o 
de aC? Pm elobo com obrigação do pagamentodoç^, 
hcitado e s melhor preço
e adjudicado ao soo 
dade de condições.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 200.000,00 (duzentos mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas iguais, no valor nominal de 
Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) cada uma, pertencentes 
aos sócios Armando Fortunato da Silva e Denise Rossana 
Gomes, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

A RTIGO 6.°

1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe ao sócio Armando Fortunato da Silva, que 
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas
tando 1 (uma) assinatura do gerente para obrigar validamente 
a sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com
parecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

artigo 11.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar, 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto p 
providência cautelar. ’P h’Bta

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente coma 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes,qu« 

entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Forodi 

Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualqueroia

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dato 

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

de Março imediato.
artigo 14.’

No omisso regularão as deliberações sociais asJP 

siçõesda Lei n.» 1/04, de 13 de Fever.rro 
Sociedades Comerciais, e demais legis aç

Cert /j Reg,and, Limitada/av'ada cç>m mjc- ? ? esci'tllra de 28 de Outubro deMl I 

turas diversas o° a ^odlas 84, do livro de notasparaexd I 
Único da Ernn- ' Ol'A’ do Cartório Notarial do Guiché 
da Costa, Lic Sa’ a cai&° do Notário, Lúcio AlbertoPi& I

Primeiro • C/a^° em direito, foi constituída entre: / 
natural do ir ^sPerança Maria Martins, solteira, /
em Luand Província do Uíge, residente habitual
-Henda Ru’ n° ^Un^CIP^° do Cazenga, Bairro HofiF

P°It0 Sant0’ casa sem número; , /
do °' ^go Gomes Pereira, solteiro, maior. natl1 /
mente Pr°VÍnc]a de Luanda, onde residente^1 / 

l írL ° Lln^ClPio e Bairro do Cazenga, Casa n. & /
fe77?? Soc^edade comercial por quotas que se i

oonstantes do documento em anexo. /
^ conforme. /

/ uan^0"0 Notarial do Guiché Único da anda’a°° 29 de Outubro de 2015. - O ajud^
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A SOCIEDADE <^.'WDA 

arTIG°L -n social de «Regiand,

; sede S0C'a Urbano do Sambizanga,
^”’de Luanda- D*"" Tit0 n» 75-2D, podendo 
^Miran-ar, Rua Ma* r outro local do territó-

‘r:íX*^-fti“,esais'apartir

AMCÍrc7n3XtiXcomercialização> de 

’í e nrodutos cosméticos, agricultura e pecuana, 
£ aquicultura, pesca, agro-indústria comerctah- 
ZgJo de imóveis, venda de mob.l.ano, serviços 

íeiransportes públicos e privados não regulares, serviços 
le agenciamento e transitário, serviços de representação, 
consultoria financeira e jurídica, contabilidade e auditoria, 
gesiào de empreendimentos, promotora de investimentos e 
participações, produtos químicos e farmacêuticos, serviços 
desaúde, importação e comercialização de medicamentos, 
produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais diver- 
«5,fabrico e distribuição de medicamentos, equipamentos 
e produtos hospitalares, comércio geral a grosso e a reta- 

empreitadas de construção civil e obras públicas, venda 
^e'Pament°S d°S serv^os de segurança privada, presta- 
manu^Sen^°S Se^uran^a Pr’vada, serviços infantários, 
caçào Ça°e ass’st^nc^a a equipamentos diversos, edu- 
sírvjços dT0 §era^ eSC°'a de bnSuas> desporto e cultura, 
V‘ços de hote^adUÇà0, ’n^0rmat'ca’ telecomunicações, ser- 

e lioe;ana e tui’smo> restauração, casino, indústria 
^ae Relo / lndÚstr’a de panificação, pastelaria, gela- 
?’endHevCSltárÍ°S’ cabotagem, rent-a  -car, compra 

aéreo e te$ n°VaS e usadas, transportes marítimo, 
?edeinercador^Sfie’ transporte de passageiros, trans- 

esS^alÍ2aÇà0 de ob™ Publicas, venda 
assi^edores vend 6 esco^ar’ decoração de interio- 
truç/11^a viaturas 6 instala?ao de material industrial, 
^’C°^ercializacã Ornercialização de material de cons- 
^iJ°*lnha> Petróleo61UbnfÍCanteS’ comercializaçào de 

e Ca^leireiro 1 ?m^nante’ Peças sobressalentes, 
È’ve^nc^^ento dp arbear*a’ artigos de toucador e 
^Sl^^ÇàoflorèS'18’ eXpl0ração de Parclues 

.^Sriai ’esta($o de s? • ’ exploraÇao de bombas de 

de representa9ões comerciais
$ór/ San a ar*a’ carPintaria, marcena- 

°s’ assistênciaefITlent0 bas*co’ incineração de 
ecnica, venda de mobiliário,

importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do comércio ou indústria em que os sócios 
acordem e seja permitido por lei.

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 1 (uma) no valor nominal de 
Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), pertencente à sócia, 
Esperança Maria Martins e a outra quota no valor nominal 
de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Diogo Gomes Pereira, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe à sócia Esperança Maria Martins, que 
fica desde já nomeada gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura da gerente para obrigar validamente 
a sociedade.

2. A gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com
parecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO io.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na talra
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de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO ll.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de 
Março imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-18275-L02)

VELIEK — Comércio Geral, Limitada

A sua duração é

Certifico que, por escritura de 28 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 38, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 433, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Erick Anderson Lenguês Chipenda, sol
teiro, maior, natural de Benguela, Província de Benguela, 
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Mártires do Kifangondo, Rua 20, Bloco 30, 
3.° andar, Apartamento B;

Segundo: — Valter Edgar de Sousa da Cunha, casado 
com Francisca João Navalhada da Cunha, sob regime de 
comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, Província 
de Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano 
do Rangel, Bairro Nelito Soares, Avenida Hoji-ya-Henda, 
Prédio n.° 248, 1,° andar, esquerdo;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
lermos constantes dos artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 29 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
VELIEK — COMÉRCIO GERAL, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «VELIEK
— Comércio Geral, Limitada», com sede social na Província

de Luanda u . 
Maian§a, Bairro MCÍPÍ0 de Lua 
Podendo trai1SfP M,aitires do Kifa da’ Distri,

arTIGQo.
<la sua aetiviX'''*» ""

A sociedade tem AWIG°!-

Olharia, caixilharia de aW *'"*4 

-pecuana, indústria, pesca, ■»
telecomunicações, publicidade con 
Publicas, consultoria, exploração flot,’,'," 
Çao de telefones e seus acessórios, “ ** 

eam.on.gem, agente despachante e
"***■’ compra e venda de v..t„„, TO0, 
seus acessonos, venda e reparação de veículos automóveis, 

concessionária de material e peças separadas de transporte 

fabricação de blocos e vigotas, comercialização de medica- 
mentos, material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos 
químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, plastificaçào 
de documentos, venda de material de escritório e escolar, 
decorações, serigrafia, serviços de cabeleireiro, boutique. 
agenciamento, comercialização de perfumes, relações públi

cas, pastelaria, geladaria, panificação, representações 
comerciais e industriais, venda de gás de cozinha, desjx^ 
e recreação, meios industriais, realizações deacti'^ 
culturais e desportivas, manutenção de espaços. 
segurança de bens patrimoniais, educação e en^^uerOllH0 
ção e exportação, podendo ainda dedicar acor(jenie 
ramo do comércio ou indústria em que os 

seja permitido por lei.
ARTIGO4.0

O capital social é de Kz: 100.000’0°2 e repre$**' 
integralmente realizado em dinheno, jeM
por 2 (duas) quotas, iguais no valor nom^al^^ 

(cinquenta mil kwanzas) cada um > gjgar <*e 
Erick Anderson Lenguês Chipen a 

da Cunha, respectivamente.ARTIGO 5.° jepende^Lto

A cessão de quotas a ^^"‘^pre ^^d^ 
sentimento da sociedade, a clua se a soc'e a 

de preferência, deferido a°s s $
pulaer fazer uso.

I.A  gerência e repres^ 

seus actos e contratos, em grjcl< An 
sivamente, incumbe aos soc
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/ A e Valler Edgar de S°USa da Cunha> Que ficam 
ponteados gerentes, com disPensa caução bas 

I ̂ naivrasp™ obrigar validamente a sociedade 

!^rentespoderãodelegarnum dos sócios ou mesm 
/^estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

conferindo para o efetto o respectivo mandato

' } Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade e 

(iítimtosestranhos aos negócios sociais da socied w ktras de favor, fiança, abonações ou ’taÍS

u actos seme-

II ARTIGO 7.°
I /b* Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

tilBs registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 
/^(trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres- 

Lnformalidades especiais de comunicação. Se qualquer 

lte*ios estiver ausente da sede social a comunicação 
áwser feita com tempo suficiente para que possa com

I pirecer.
ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
ca» para fundos ou destinos especiais criados em 
.Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor- 
çàodassuas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
sperdas se as houver.

ARTIGO 9.°
Asociedade nào se dissolverá por morte ou impe imen

Qualquer dos sócios, continuando a sua existência 
sobrevivo eherdeiros ou representantes do sócio faleci o 
interdito, devendo estes nomear um que a todos lepresente, 
«squanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

Acasos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
taçàoepartilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 

dalgum deles 0 pretender será o activo social 
e 0 em ^lobo com obrigação do pagamento do passivo 

1 Mo ao sócio que melhor preço oferecer, em igual- 
MeWes.

ARTIGO W nrÚ2araq^0tade \ Miedade reserva-se o direito de am penhora\ Alquer sócio, quando sobre eia recaia arres \WMiacauteiar.
\ ARTIGO \2.° te contrato,^Wasquestões emergentes do pvesen r 0$ stóoSj seus heideiros ou tepresen a ’ dae 4 PWia sociedade, fica estipula o o et x"1 '-wàa> com expressa renúncia a

q. m\G0 _ dadosserão os civis e os batanços serão .cada ano, devendo encerra ^'Wiato.

ARTIGO I4.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-18276-L02)

King James’s Academy, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 82, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 301-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Hélder Alcino Manuel Mbiamda, solteiro, 
maior, natural de Nascido Abordo, residente habitualmente 
em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro Mártires 
de Kifangondo, Rua 12, casa sem número;

Segundo: — Aurélio Ladisiau André Nzau, casado 
com Gisela Janete Sebastião Nzau, sob o regime de comu
nhão de adquiridos, natural da Ingombota, Província de 
Luanda, onde reside habitualmente, no Distrito Urbano da 
Ingombota, Bairro Cruzeiro, Rua da índia, Casa n.° 26-D;

Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 
nos termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 29 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
KING JAMES'S ACADEMY, LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «King James’s 
Academy, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Rua índia, Casa n.° 26-D, Bairro Cruzeiro, Distrito 
Urbano da Ingombota, podendo transferi-la livremente para 
qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 
dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviço, gráfica, comércio á grosso e a retalho, telecomu
nicações, fiscalização de obras, colégio, comercialização 
de petróleo e seus derivados, representações comerciais, 
agricultura, centro de formação, construção civil e obras 
públicas, tratamento de água e água residuais, educação e
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ensino, gestão e marketing, publicidade e comunicação 
social, transporte, hotelaria e turismo, consultoria, audi
toria, produção e medição imobiliária, venda de material 
e equipamentos hospitalar, electricidade, agro-pecuária 
pescas, hotelaria, turismo, agencia de viagem, transporte 
aéreo, marítimo e terrestres, transporte de passageiros ou de 
mercadoria, camionagem, transitórios, despachantes, rent-a- 
-car, oficina auto, venda de material de escritório e escolar, 
exploração mineira e florestal, exploração de bombas de 
combustível ou estação de serviços, ensino geral, importa
ção e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo do comércio e indústria em que os sócios acordem e 
seja permitido por lei.

ARTIGO 4°
(Capital social e representação do mesmo)

ARTIGO
(AsscmbtóasGcrais) As Assembleias Gerais serão Conv. i 

cartas registadas, dirigidas aos sóc^ 
8 dias de antecedência, isto quando a le?’ 
malidades especiais de comunicação se n*. 
estiver ausente da sede social a comunic^)’Jet4(»4 
com tempo suficiente para que possa compare^M

ARTIGO 8.° I
(Aplicação de resultado) I

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida \ 

centagem para fundos ou destinos especiais criad^ 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na 
ção das suas quotas, e em igual proporção seràosupon^ 
as perdas se as houver.

O capital social inicial da sociedade integralmente rea
lizado é deKz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), dividido e 
representado por 2 (duas) quotas distintas sendo uma no 
valor nominal de Kz: 60.000,00 (sessenta mil kwanzas), per
tencente ao sócio Hélder Alcino Manuel Mbianda e outra 
no valor nominal de Kz: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), 
pertencente ao sócio Aurélio Ladislau André Nzau, respec
tivamente.

ARTIGO 5.°
(Gerência)

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
(Competências da gerência)

A gerência e a gestão da sociedade são incumbência 
dos dois gerentes Hélder Alcino Manuel Mbianda e Aurélio 
Ladislau André Nzau, bastando as suas assinatura para obri
gar validamente a sociedade.

Os gerentes poderão delegar os seus poderes, nos termos 
da lei, ou transmiti-los no todo ou em parte a qualquer outra 
pessoa, mesmo estranha à sociedade, conferindo-lhe para o 
efeito o respectivo mandato.

São conferidos a gerente os mais amplos poderes de 
negócios e de todos os actos tendentes à realização do 
objecto social, designadamente:

Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e 
passivamente, propor acções, confessá-las ou delas desistir, 
transigir e comprometer-se em arbitrários;

Adquirir, alienar, onerar ou permutar quaisquer bens 
móveis ou imóveis ou outros direitos da sociedade, incluindo 
participações de capital noutras sociedades;

Contrair empréstimos e outros tipos de financiamentos e 
realizar outras operações de crédito que não sejam vedadas 
por lei;

Constituir mandatários para a prática de determinados 
| actos, definindo a extensão dos respectivos mandatos.

ARTIGO 9.’
(Cessão de quotas) '

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência como 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecidooi 
interdito, devendo estes nomear um que a todos repres^ 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
(Dissolução da sociedade)

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios em 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatãriosc 
a liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem.m 
falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o acto 
social licitado em globo com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer,em 

igualdade de condições.
ARTIGO 11.° 

(Amortização) 
A sociedade reserva-se o direito de amortizaraj]ora0|j 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, P 

providência cautelar ARTIGO 12 ° ioresi0^l
(Assunção peia sociedade de negócios an 

Para todas as questões emergentes do P' ntantes> 
quer entre os sócios, seus herdeiros oi |ajo o F0'0 
entre eles e a própria sociedade, fica a 
Comarca de Luanda, com exPies 
outro. o (

(Anó««al> serão

Os anos sociais serão os ci^e encerra

em 31 de Dezembro de cada an , 

de Março imediato.

No omisso 
ções da Lei n.° 1/04, de 

aplicável.
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N’2|7

de 3 de Novembro de 2015, 
nlie poresCrÍtU,rn do livro de notas para escri- 

^ nícioafo"’a,S Cartório Notarial do Guiché 
^ire^15 ^5'^VuFIL, a cargo do Notário, Lúck)
d En^sa f Veiado em Direito, perante m.m, 

í»piresda d I "ajudante, foi constituída entre: 
Í^^ ia Isabel Henriques Garc.a Correia, 
V; ; C los Martins Correia, sob o regime de 
^c0" luiridos, natural da Maianga, Província de 
**íaZe habitualmente no Distrito Urbano e 
l^°ln"aRuaKwammeNkrumah,n."IO4;

, Rosa Nascimento Lopes, solteira, maior, 
x caxito Dande, Província do Bengo, residente 

i Leem Luanda, no Distrito Urbano e Bairro da 
Inglês, Prédio n,U. 3 .-«à»

^asociedade comercial por quotas que se regera nos 
tefnwsconstantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa — 

ANIFIL, em Luanda, aos 3 de Novembro de 2015. — O 
ajudante, i/eg/W.

material cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos quími
cos e farmacêuticos, serviços de saúde, venda de perfumes, 
plastificação de documentos, venda de material de escritó
rio e escolar, decorações, serigrafia, panificação, produção 
de gelados, indústria pasteleira, exploração de boutique, 
exploração de salão de cabeleireiro, agenciamento de via
gens, relações públicas, venda de gás de cozinha, desporto 
e recreação, exploração de vídeo clube e discoteca, realiza
ções de actividades culturais e desportivas, manutenção de 
espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, exploração 
de jardim de infância e ATL, educação e cultura, instrução 
automóvel, ensino, saneamento básico, jardinagem, lim
peza, desinfestação, fabricação e venda de gelo, importação 
e exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
ramo de comércio ou indústria em que as sócias acordem e 
seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, perten
centes às sócias Rosa Nascimento Lopes e Tânia Isabel 
Henriques Garcia Correia, respectivamente.

ARTIGO 5.°

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
GRUPO NIASA, LIMITADA

ARTIGO 1." 
lilred!lde adopta a denominaÇào de «Grupo Niasa, 
Jí’Sede s°cial na Província de Luanda, 

24 V7a.das Fl<7' R“das

deparaonai™ a n' Podendo transferi-la livre-
abrir filiais er°Utro.local do território nacional, bem 

representaçàodentm ClpSa*S’ a^ncias ou outras formas de 
ucll(ro e fora do País.

• ^SUaduraçã ’ ARTIGO2.° 
*0(|a sua actividade lndeterminado> contando-se 0 

bdac^aX; n 3 tOd°S °S efeitos a partir 
w da piesente escritura

‘-n co.noG7 
'^siriaR0550 e a retalho ° JeCt° social 0 comércio 
% Votação de ’ representaÇões comerciais e 
l"’lic°Me|e<l'ÍStria’ agro-neL^OS’ hotelaria e turismo e 
%sPúb|Í mu'nicaçôe'• n Kr3: pesca’ serv'Ç°s infor- 

eXploraÇão’mine'Cldade’ construÇào civil e 
?l0lla8ein a°'les e seus acessó'3 6 florestal’ cornerciali- 
'>comentedesPachant ’ transPorte marítimo,

de ’ eparação de , ’ novas ou «sadasb<aterial ' peçasVe,CU,0S Móveis, con- 

V'80tas> cornei de transPorte> 
° «d sei’ eXp,°raçã0 de combustí-

Ç°’ c°merciíb0nibaa de combustíveis 
c-ahzaçao de medicamentos,

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência deferido às sócias se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem às sócias Rosa Nascimento Lopes e 
Tânia Isabel Henriques Garcia Correia, que ficam desde já 
nomeadas gerentes, bastando as duas assinatura para obrigar 
validamente a sociedade.

2. Fica vedado às gerentes obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fianças, abonações ou actos seme
lhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 
registadas, dirigidas às sócias com, pelo menos, 30 (trinta) 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
lidades especiais de comunicação. Se qualquer das sócias 
estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 
feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO S.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelas sócias na proporção 
das suas quotas e em igual proporção serão suportadas as 

perdas se as houver.
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°U.ARTIGO 9.°

Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer das sócias, continuando a sua existência com a 
sobreviva e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 
interdita, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todas as sócias serão liquidatárias e a 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo e se alguma delas o pretender, será o activo social 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo e 
adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, em igualdade 
de condições.

Uma sociedade comercial por qu0Vas termos constantes dos artigos seguintes.Está conforme. \
Cartório Notarial do Guiché Único da t ' Luanda, aos 29 de Outubro de 2015.-O ajudai^

ARTIGO II.0

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócia, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

ESTATUTO DASOClFHAn 
centro

e artistas, limitai^® 
artigo 1.» '

A sociedade adopta a denominação de «ce I
Doutores e Artistas, Limitada», com a sua sede ^p1’- 
de Luanda, Município de Luanda, Distrito 
Bairro da Maianga, Rua Marien Ngouabi, n.° 88 p** 
Apartamento 14, Luanda - Angola, podendo 
abrir filiais, sucursais ou agências em qualquer outroM 
mediante deliberação dos sócios tomada em Assembfe 
Geral.

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre as sócias, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre elas e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-18297-L03)

Centro Infantil Doutores e Artistas, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 52 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 433, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Vanda Vieira Dias de Sá Lemos de Lima, 
casada com Jaime Guilherme Teixeira de Lima, sob o 
regime de comunhão de adquiridos, natural da Ingombota, 
Província de Luanda, residente em Luanda, no Distrito 
Urbano e Bairro da Maianga, Rua Marien Ngouabi, Prédio 
n.° 88, 1,° andar, Apartamento 14;

Segundo: — Sónia Maria Vieira Dias de Sá Lemos 
Carvalho, casada com Nelson da Silva Barreto de Carvalho, 
sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da 
Ingombota, Província de Luanda, residente em Luanda, no 
Distrito Urbano e Bairro da Maianga, Rua Marien Ngouabi, 
Prédio n.° 88,4.° andar, Apartamento 41;

ARTIGO 2.»

o seu objectivo social é o exercício da actividadei 
prestaçao de serviços, serviços de infantário, educaçãoe 
ensino geral, actividade em tempos livres (ATL), formação 
profissional, agricultura e pecuária, avicultura, aquicultura, 
pesca, agro-indústria, promoção e gestão de imobiliárii 
venda de mobiliário, serviços de transportes públicosepri
vados não regulares, serviços de agenciamento e transitário. 
serviços de representação, consultoria financeira, contabili
dade e auditoria, gestão de empreendimentos, promotora^ 
investimentos e participações, produtos químicos efanm 
cêuticos, serviços de saúde, importação e comercia ’ 
de medicamentos, produtos ^0SP’ta^areS’ e^Zjcanieii- 

laboratoriais diversos, fabrico e distribuição 
tos, equipamentos e produtos hospitalaies, 
grosso e a retalho, empreitadas de c^nstri^jç0S seg*

públicas, venda de equipamentos os ançapriva^ 
•—«rAQtacão de serviços • •-.«rcnS.

raj]Ça privadaManutenção e P'eStaçêÍ0 de _ de línguas d 6 aSS'stdnc'a a equipamentos diversos, ev . rnática tel’ eSp°'[° e cultura, serviços de condução, /
restaurác5 eC°municaÇões> serviços de hotelaria e turismo- /

Cas/no, indústria pesada e ligeira, indústria I 
daria e gelo, transitórios, I

Atuías n°]'aS I-<iC» /resfauracânPanifícação ’^as,no, inausUlu tagem} i-enf_a c ^at la’Seladaria e gelo, traiis,.. Usacfas, transnort"’ COrnpra e venda de viaturas noWc i 
Porte de eS niantilrto, fluvial, aéreo e terrestre,auto> ofícina d^08’ transPorte de mercadorias, ofW 
de Material h ? físcalizaÇão de obras públicas, /
les e exterin • C escr^óno e escolar, decoração de /
assiatência a yjS’Vreanda e insta,ação de materíali"de^' 
Ííução ras’ comerdalização de material I

gás d^erC,aUzaçSo de lubrificantes, conterc^ 
co,nL fnha’ Petróle° ^minante, / 

bobearia a >ZaçSo de perfumes, serviços de c!lbe /
de di’ Senciamento de viagens, exploração dep 

SS°’ exploração florestal, exploração de
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• de serviço, representações comerciais

I ̂ ilí'eis'eS^iços de serralharia, carpintaria, marcena- 
^'S'^npeza, saneamento básico, incineração de 

^"■rdos assistência técnica, venda de mobiliário,

exportação, podendo ainda dedicar-se a qual- 
de comércio ou indústria em que as sócias

II ARTIGO 3.°
/ 4sna duraçãoépor tempo indeterminado, contando-se o 

/ siico^op^ iodos os efeitos a partir da data da escritura. 

I ARTIGO 4.°
/ ocaptí social é de Kz: 500.000,00 (quinhentos mil 

toiuas), integralmente realizado em dinheiro e acha-se 

|lívidoerepresentado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) 

no valor nominal de Kz: 300.000,00 (trezentos mi 

famas), pertencente à sócia Vanda Vieira Dias de S' 

taosdeLima e a outra quota no valor nominal

«. carvalho, respec-

ARTIGO 5.°
Nào serão exigíveis prestações complementares de capi- 

ol,mas os sócios poderão fazer a sociedade os suprimentos 
deque ela necessitar, mediante o juro e nas condições que 
estipularem em Assembleia Geral.

ART1GO6.” sóciasI A ressaçào total ou parcial de esuanhos fica

I é temente permitida, porem, a Sendo neste
I dependente do consentimento da socie a , cedente. 
I caso,conferido o direito de preferência a socia 
I ARTIGO 7.° dos os
I l.A.gerência e administração da sociedade, em t0 
I Wtos e contractos em juízo e fora dele, activa e pas 
I nienie, incumbem às sócias Vanda Vieira Dias de Sá o 
I Himae Sónia Maria Vieira Dias de Sá Lemos de Carva 
I ^dispensadas da caução ficam desde já nomeadas geien 
I ou sem remuneração, conforme for deliberado ei 
I AsWia Geral.
I *• Para os actos de mero expediente, bastará 1 (uma) 

l ... qualquer gerente ou procurador para obrigar 
| ^nteasociedade.

e$ijJ^erentes Poderão delegar entre si ou em pessoa 
Poder? j SQciedade, mediante procuração, alguns dos seus 
^^ncía.

da^ç^aexl)ressamente vedado as sócias obrigar a socie- 
^c0nio^OS e conltactos estranhos aos negócios sociais, 
^ntçs ^Tas a favor, fianças, abonações ou actos seme-

^ConvQc ARTIGOS.0

Assembleia Geral compete a qualquer 
a lei C°,ni antece^ôncia mínima de 30 dias, a não 

° Alongo Outras formalidades ou estabeleça um

ARTIGO 9.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para o fundo de reserva legal, quando devida, e 
quaisquer outras percentagens para os fundos de destinos 
especiais criados em Assembleia Geral, serão divididos 
pelas sócias na proporção das suas quotas, em igual propor
ção serão suportadas as perdas se as houver.

ARTIGO 10.°

Os anos sociais serão civis e em cada ano social far- 
-se-á um balanço e deverá estar datado reportadamente a 
15 de Janeiro do ano seguinte.

ARTIGO Il.°

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de 
qualquer das sócias, continuando com a sobreviva e her
deiros ou representante da sócia falecida ou interdita ou 
inabilitada, devendo aqueles nomear entre si, um que a todos 
represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 12.°

1. A sociedade dissolver-se-á por acordo mútuo das 
sócias e nos demais casos legais.

2. Dissolvida a sociedade, as sócias serão liquidatárias e 
a liquidação e partilha procederão como acordarem.

3. Na falta de acordo e se alguma das sócias o preten
der, o activo social será licitado em globo, com a obrigação 
do pagamento do passivo e adjudicação a sócia que melhor 
preço oferecer, em igualdade de condições.

ARTIGO 13.°

A sociedade poderá por deliberação da Assembleia Geral, 
participar ou associar-se com outras sociedades nacionais ou 
estrangeiras, desde que a lei seja legalmente permitida.

ARTIGO 14.°

Para todas as questões emergentes deste contrato, quer 
entre sócias, seus herdeiros ou representantes, quer entre elas 
e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da Comarca de 
Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 15.°

No omisso regularão as disposições do estatuto e as nor
mas da legislação comercial.

(15-18298-L02)

Cam-Word, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 56 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 433, do Cartório Notarial do Guiché Único 

da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Carlos Alberto Rodrigues de Amorim, sol
teiro, maior, natural do Puri, Província do Uíge, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, 

Bairro dos Mártires, Rua C-7, Casa n.° 2;
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Segundo: — Arão Ngando Kabeya, solteiro, maior, 
natural de Tchitato, Província da Lunda-Norte, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba 
Kiaxi, Bairro Sapu, Casa n.° 74, Zona 20;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi
lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 
artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 29 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
CAM-WORD, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Cam- 
-Word, Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Mártires de Kifangondo, Rua 12, Casa n.° 61, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da escritura.

ARTIGO 3.°

. ARTIGq^o
kwanzas), inlegralmenle 

d’do e representado por 2 (duas) aUo?4i%7 
quota no valor nominal de Kz: 148.5Í 
tenta e oito mil e quinhentos kwanzas) 'M 
sócio Carlos Alberto Rodrigues de 
no valor nominal de Kz: 1.500,00 (mil 
kwanzas), pertencente ao sócio Arão Ngando k 
pectivamente.

ARTIGO 5.° I
A cessão de quotas a estranhos fica dependente \ 

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado0^,1 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade d* J 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
1 - A gerência e representação da sociedade,^ 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, actiBe * 
sivamente, incumbe ao sócio Carlos Alberto Rodrigue^ 
Amorim, que fica desde já nomeado gerente, comdisp® 
de caução, bastando a assinatura do gerente para ofe ' 

validamente a sociedade.
2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesna 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderesà 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandaro.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade emactose 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fianças, abonações ou actos semelhante

A sociedade tem como objecto social a construção civil 
e obras públicas, prestação de serviços, comércio geral a 
grosso e a retalho, serviço de serralharia, caixilharia de alu
mínios, avicultura, agro-pecuária, indústria, pesca, hotelaria 
e turismo, informática, telecomunicações, publicidade, con
sultoria, exploração florestal, comercialização de telefones 
e seus acessórios, transporte marítimo, camionagem, agente 
despachante e transitários, cabotagem, rent-a-car, com
pra e venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, 
venda e reparação de veículos automóveis, concessionária 
de material e peças separadas de transporte, fabricação de 
blocos e vigotas, comercialização de medicamentos, mate
rial cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e 
farmacêuticos, serviços de saúde, plastificação de documen
tos, venda de material de escritório e escolar, decorações, 
serigrafia, serviços de cabeleireiro, boutique, agenciamento, 
comercialização de perfumes, relações públicas, pastelaria, 
geladaria, panificação, representações comerciais e indus
triais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, meios 
industriais, realizações de actividades culturais e despor
tivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 
patrimoniais, educação e ensino, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 
por lei.

ARTIGO 7.°As Assembleias Gerais serão convocadas por sinipfcs 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo meno^ 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a leinàop^ 
creva formalidades especiais de comunicação. Se qu* 
dos sócios estiver ausente da sede social, aconwnlf^ 
deverá ser feita com tempo suficiente para que Possa 

parecer. artigo 8.° Jazida a F 
Os lucros líquidos apurados, depois de e 

centagem para fundos ou destinos espeC^oS na 
Assembleia Geral, serão divididos P^J^sup0^ 
ção das suas quotas e em igual pioporça 

as perdas se as houver. ARTIGO9.0 rteoui^o

A sociedade não se dissolverá por^ ^tênd^ 
de qualquer dos sócios, continuan 0 joSócio^e 
sobrevivo e herdeiros ou repiesenta to(jOs 
interdito, devendo estes noniear.^sat 
enquanto a quota se mantiver in 1ARTIGO dflS lt

Dissolvida a sociedade por ac°r 

demais casos legais, «.dos os 
liquidação e partilha veri^car'Se tetlder,set^ ° 
de acordo e se algum deles o pr
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N.‘2|7
/ „ ./obo com obrigação do pagamento do passivo

/ ̂ ^o sócio que melhor preço oferecer, em igual. 

K ARTIGO II.0■ AS0ãedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

^rsócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

^acautelar.
ARTIGO 12."

/»todas as questões emergentes do presente cont /ptratti os sócios, seus herdeiros ou representantes ’ 

das e a própria sociedade, fica estipulado o F ’

L-“’sflllic
Comarca de

OlllíO'
artigo 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
eJnjl de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 

de Março imediato.
ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo- 
siçòes da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-18304-L02)

Celben, Limitada

I Wacominicio a folhas 77, do ivro único da

&vm,.ca«odoMo<ário, Lúcio Alberto Pires 
I Licenciado em Direito, foi constituída entre Mana 
I Teodoro Leal, solteira, natural de Saurimo, Provtn 
! LwdaSul,residente em Luanda, Distrito do Kilamba iaxL 

Bárro Calemba II, Casa n.° 101, que outorga neste acto por 
siinfeidualmente e como mandatária de Ran Ben Mosh 
«adocom Hedva Wolf Ben Moshe, sob o regime cornu- 

adquiridos, natural de Israel, Israel, de nacionalidade 
'presidente em Luanda, Distrito Urbano da Maianga, 
^«Alvalade, Rua Comandante Mzagi, Casa n.° 152, 

itn^Wa S0C'e^e comerc,a' Por quotas que se regerá nos 
Constantes do documento em anexo.

Conforme.
t-Rand^*10 ^otaria' do Guiché Único da Empresa, em 

a’aos 50 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

estatutos da sociedade

celben, limitada
,.AMeda(i ARTIGO i.«

c e ad°pta a denominação social de «Celben, 
"Siode Se<^e social na Província de Luanda,

e as> Bairro do Calemba ll, Rua da Escola do 

Nando, Casa n.° 106, podendo transferi-la livremente para 
qualquer outro local do território nacional, bem como abrir 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação 
dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, agricultura e pecuária, avicultura, aquicultura, pesca, 
agro-indústria, comercialização e gestão de imóveis, venda 
de mobiliário, serviços de transportes públicos e privados 
não regulares, serviços de agenciamento e transitário, servi
ços de representação, consultoria financeira, contabilidade e 
auditoria, gestão de empreendimentos, promotora de investi
mentos e participações, produtos químicos e farmacêuticos, 
serviços de saúde, importação e comercialização de medi
camentos, produtos hospitalares, equipamentos laboratoriais 
diversos, fabrico e distribuição de medicamentos, equipa
mentos e produtos hospitalares, comércio geral a grosso e 
a retalho, empreitadas de construção civil e obras públicas, 
venda de equipamentos dos serviços de segurança privada, 
prestação de serviços de segurança privada, serviços infan
tários, manutenção e assistência a equipamentos diversos, 
educação, ensino geral, escola de línguas, desporto e cul
tura, serviços de condução, informática, telecomunicações, 
serviços de hotelaria e turismo, restauração, casino, indús
tria pesada e ligeira, indústria de panificação, pastelaria, 
geladaria e gelo, transitários, cabotagem, rent-a-car, compra 
e venda de viaturas novas e usadas, transportes marítimo, 
fluvial, aéreo e terrestre, transporte de passageiros, trans
porte de mercadorias, fiscalização de obras públicas, venda 
de material de escritório e escolar, decoração de interio
res e exteriores, venda e instalação de material industrial, 
assistência a viaturas, comercialização de material de cons
trução, comercialização de lubrificantes, comercialização 
de gás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalen
tes, comercialização de perfumes, artigos de toucador e 
higiene, agenciamento de viagens, exploração de parques 
de diversão, exploração florestal, exploração de bombas de 
combustíveis, estação de serviço, representações comerciais 
e industriais, serviço de limpeza, saneamento básico, incine
ração de objectos sólidos, assistência técnica, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 
permitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, perten
centes aos sócios Ran Bem Moshe e Maria Celmira Teodoro 

Leal, respectivamente.
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ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

-----
tre eles e a própria sociedade, íiea \

outro-
ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe à sócia Maria Celmira Teodoro Leal, 
que fica desde já nomeada gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura da gerente para obrigar validamente a 
sociedade.

1. A gerente poderá delegar no outro sócio ou mesmo em 
pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de gerên
cia, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 
registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 30 (trinta) 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 
feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO I2.°
Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer

ARTIGO 13.-Os balanços serão dados em 31 Vano, devendo estar aprovado até 31 de Março ôiato. y
ARTIGO I4.° \w omisso regularão as deliberações sodás,M\q:cões da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, ciedades Comerciais, e demais legislação arfe-' »

~
Stenfina (SU), Limítada

Israel Carlos de Sousa Nambi, ConservadordeS-n 
^Conservatória do ReglsloComettil,dt^ 

2. Secção do Guiché Único da Empresa.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petiç^j 

sentada sob o n.° 50, do livro-diário de 30 de Outubrofc 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Txitxi Joaquim Tomás Casimira,soltrâ. 
maior, de nacionalidade angolana, natural do Samfaa 
Província de Luanda, residente em Luanda, Muwcip 

de Viana, Km 9, casa sem número, constituiu uma so» 
dade unipessoal por quotas denominada «Stenfina (S‘ 

Limitada», registada sob o n.° 5.910/15, que se 

pelo disposto no documento em anexo.
Está conforme. . . He Luand2.
Conservatória do Registo Comerc\ daaosjí

2.a Secção do Guiché Único da Empresa,e 
de Outubro de 2015.-Oajudante,/We/.

qt^UT°S DA S0C,EDADE iSTENFINA (SU), LIMITADA /
ARTIGO /.’ /

(Denominação e sede) /

Soc'edade adopta a denominação de «Stenfit» I 
MunicímA Sede social na Província de / 

EsPerança c BaÍm SapÚ’ RUa
EsPeranÇa ’ nnT nÚmW>' prÓX'm° a0outro local d dend° transferi-la ,ivremeoteparahdr^ 
^cursais a terntóri° acionai, bem como ab 
tro p f ’ agencias °u outras formas de represe» f 

1,0 e fora do País.

Limitada», corn

artigo 2 ° ,(Duração) do cOK^J 

A sua duração é por tempo indeterm'^’^, 
inicio da sua actividade, para todos os c 

do respectivo registo.
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artigo 30 
(Objecto)

romo objecto social a prestação de 
a te'”n| a grosso e a retalho, serviços de ser- 
i^Saluntínios.avicaht.ra, agro-pecuária, 

^^'Xteiariae turismo, serv.ços de info*™- 
>a P ,’nicações, publicidade, construção civ.l e 

consultoria, exploração florestal, comercia- 
^^fones e seus acessórios, transporte marítimo, 
W»despachante e transitários, promoção 
*** imobiliária, cabotagem, re/tf-a-car, compra 

de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, 
'Tereparação de veículos automóveis, concessionária 
Xeriale peças separadas de transporte, fabricação de 

Hocose vigoras, comercialização de medicamentos, mate- 
iial cirúigico, gastável e hospitalar, produtos químicos e 
farmacêuticos, serviços de saúde, plastificação de documen- 
io5. venda de material de escritório e escolar, decorações, 
serigrafia, impressões, serviços de cabeleireiro, boutique, 
agência de viagens, perfumaria, relações públicas, paste- 
bria, geladaria, panificação, representações comerciais e 
•faiais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, 
«ios industriais, realizações de actividades culturais e des- 

d, espaço, verdes, segurança de bens 
‘ Imponaçao e exportação 

* a çua.qnerourro™,» do eonrér- 
S *'« ™> 9"' «sócio decid. e seja permitido por

ARTIGO 4.°
(Capital)

0 capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil k 
^iniegralmente realizado em dinheiro, representado p 

quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem m 
^Was), pertencente ao sócio-único Txitxi Joaquim Tomás 
limito.

artigo 5.°

(Cessão de quotas) cedente °U akosâo da quota implica a satda do soa\.^onnaç^o da mesma em sociedade p u
artigo 6.°
(Gerência) qs oS

Wncia e administração da sociedade, eYB s-wa-e contratos, em juízo e fora dele, acW . atutaZumbem ao sócio-único, bastando a sua validamente a sociedade. actosvedado ao gerente obrigar a socieda e ei t banhos aos negócios sociais da sociek t.ra, ta,., abou.0» »» »C'OS S
V00”4 noraeat Pessoa «ttanha 3 50 ^^umir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
do sócio-único, continuando a sua existência com os herdei
ros ou representantes do sócio falecido ou interdito, devendo 
estes nomear um que a todos represente, enquanto a quota se 
mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei das 
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO II.0
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dis
posições da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho, e ainda as 
disposições da Lei das Sociedades Comerciais, Lei n.° 1/04 
de 13 de Fevereiro.

O sócio declara o deferimento da realização das entradas 
nos cofres da sociedade até ao termo do primeiro exercício 
económico.

(15-18323-L02)

CHANG JING GROUP— Comércio Geral a Grosso 
a Retalho, Prestação de Serviços, Importação 

e Exportação, Limitada

Certifico que de folhas n.° 67 a 69 do livro de notas para 
escrituras diversas n.°489-A deste Cartório Notarial, encon- 
tra-se lavrada a escritura de teor seguintes:

Cessão, unificação de quotas e alteração parcial do pacto 
social da sociedade «CHANG JING GROUP — Comércio 
Geral a Grosso a Retalho, Prestação de Serviços, Importação 
e Exportação, Limitada».

No dia 15 de Outubro de 2015, em Luanda, no 4.° Cartório 
Notarial desta Cidade, sito na Rua do Lobito, n.° 34, Bairro 
São Paulo, Distrito Urbano do Sambizanga, Município de 
Luanda, a cargo do Notário, Pedro Manuel Dala, e perante o 
mesmo, compareceram como outorgantes.

Primeiro: — Liang Xu, casado sob regime de comu
nhão de adquiridos com Gen Lin Lin, natural de Zhejiang, 
de nacionalidade chinesa, residente habitualmente na 
Cidade de Joanesburgo na Republica Sul-Africana, Casa
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0^n.° 37, Rua The King Regent Bedford Garden, titular 
do Passaporte n.° G45656916, emitido pela Autoridade de 
Joanesburgo, aos 25 de Setembro de 2010;

Segundo: — Jiading Li, casado com Caijuan Hu, sob 
regime de comunhão de adquiridos, natural de Zhejiang, de 
nacionalidade chinesa, residente habitualmente na Cidade de 
Joanesburgo na República Sul-Africana, Casa n.° 306, South 
Port Kir By Rd. Bedford Gordens, titular do Passaporte 
n.° G3235919105, emitido aos 30 de Dezembro de 2009, 
pelo Consulado Geral de Joanesburgo;

Terceiro: — Huifeng Liu, casada com Sangming Fu, sob 
regime de comunhão de adquiridos, natural de Zhejiang, de 
nacionalidade chinesa, residente habitualmente na Cidade de 
Joanesburgo na República Sul-Africana, em Unite-9, Vince 
Forways, titular do Passaporte n.° G32342279, emitido pela 
autoridade de Joanesburgo, aos 23 de Março de 2009;

Quarto: — Chunxiang Yin, casado com Xuhong Gao, 
sob regime de comunhão de adquiridos, natural de Zhejiang, 
de nacionalidade chinesa, residente habitualmente na 
Cidade de Joanesburgo na República Sul-Africana, na Rua 
Van Reinbeck St. n.° 81, Kempto Park, titular do Passaporte 
n.° G37572400, emitido aos 21 de Junho de 2010, pelas 
Autoridade de Joanesburgo;

Quinto: — Yunxiang Ding, divorciado, natural de 
Jiangsu, de nacionalidade chinesa, residente habitualmente 
na Cidade de Joanesburgo na Republica Sul-Africana, 
na Rua Van Reinbeck St. n.° 81, Kempto Park, titular do 
Passaporte n.° G52670207, emitido aos 8 de Setembro de 
2011, pelas Autoridade de Joanesburgo;

Sexto: — Yango Tela, solteiro, maior, natural de 
Maquela do Zombo, Província do Uíge, residente habi
tualmente em Luanda, Rua F, Casa n.° 59, Zona 12, Bairro 
Neves Bendinha, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, titu
lar do Bilhete de Identidade n.° 000133471OE020, emitido 
pela Direcção Nacional de Arquivo de Identificação Civil e 
Criminal de Luanda, aos 8 de Junho de 2009;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos 
respectivos documentos de identificação.

E por eles foi dito:
Que, são únicos actuais sócios da sociedade comercial por 

quotas denominada «CHANGJING GROUP — Comércio 
Geral a Grosso e Retalho, Prestação de Serviços, Importação 
e Exportação, Limitada», com sede em Luanda, no Bairro 
Hoji-ya-Henda, Travessa Porto Santo, casa s/n.°, matricu
lada na Conservatória do Registo Comercial sob o 
n,° 781 /2006, com NIF; 5402126640, constituída no âmbito 
do investimento privado por escritura de 23 de Junho de 
2006, com início as folhas 76, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 959-A- 1.° Cartório Notarial da Comarca de 
Luanda, com capital social de Kz; 450.000,00 (quatrocen
tos e cinquenta mil kwanzas), integralmente realizado em 
dinheiro dividido e representado por cinco quotas, subscrita 
da seguinte forma: uma quota no valor nominal de 
Kz: 119.700,00, pertencente ao sócio Liang Xu, outra

110 valor nominal 
socio Jiadino i : e Kz: iofi,

, na qualidade de únir °’PeK '

Qu«, peta 
supra citada, o primeiro outorgante '
ctÍ SUa qU°ta n° Va'°r nomina deí S 

(cento e dezanove mil e setecentos kwa 
gante. Yango Tela, com todos direitos e o Í 

quota, e consequentemente é admitido como dita sociedade. QOCOmo"»vo^

Pelo segundo outorgante. Jiading Li, foi dita,qUewâíl 
totalidade da sua quota no valor nominal de Kz: 106650® 
(cento e seis mil e seiscentos e cinquenta kwanza),aote- 
ceiro outorgante Chunxiang Yin.

Pelo terceiro outorgante, Huifeng Liu, foi dito,que«à 
a totalidade de sua quota no valor nominal deKz:93.600® 
(noventa e três mil e seiscentos kwanzas), ao quintooiík- 

gante Yunxiang Ding.
Ainda pelo quarto, quinto e sexto outorgantes foife 

que aceitam estas cessões nos termos exarados 
os direitos e obrigações inerentes as quotas; ceditaj 
unificam as mesmas com .quete q..d-^ 

serem titular de uma única qócj0chuiai»? 
nal de Kz: 192.150.000 pertence 
Yin, outra de valor nominal de z. nomin»’dí I 
ao sócio Yunxiang Ding e oi .yango Tela. 
Kz• 119.700,00, pertencente ao soc Y alterainp

Que em consequênciaprecis*J 

cialmente o pacto socia passam ateseu artigo 4.° do pacto social, na qu 

redacção

q artigo 4.°
tos e -;Cap,taI social ó da Kz: 450.000,00(quanocar/ 
em dinílqUenta.mi1 kwanzas)> integralmeate^' 
senHr, leiI°’ ^IVldido e representado por tris q*1®mua no valor nominal de Kz: 192.150,00(^1 
nprt Venta e ^0/s mil e cento e cinquenta kw^ / 

encente ao sócio Chunxiang Yin outra no j 
'na/ de 138.150,00 (cento e trinta e 0,10.

cento e cinquenta kwanzas), pertencente n°5 

unx/ang Ding, e outra no valor •119.700,00 (cento e dezanove e setecentos 

On> ZaSl’pertencente ao sócio Yango Tela. as! e 11 ao Po‘ alterado permanece firme e váh °- 

Insfr? ° dlsseram e outorgaram.

nsíluem este acto: 
o) Documentos legais da sociedade em aPr$ je; 
V Acta avulsa da Assembleia Geral  da s°c'e
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,ença simultânea de todos, fiz 
t?s 6113 Pre q exolicação do seu con- 

<" "<l“rer 0 re8i!“ 
(K^Lrtên013 da r.Â contar desta data.

?Lti<iâ<>‘lue , ,
' «rorto. , , roinarca de Luanda, em Luanda,
’ ^>N^I5 - O aJudante de NOtárÍ°’ 
! rdeOuiubr°de2° 5' (15-18329-L01)

Tecnifire, Limitada

e nue por escritura de 15 de Outubro de 2015, 
.minícioa folhas 39 do livro de notas para escntu- 

bíB a n "37 do Cartório Notarial do Guiché Unico da 
l^acaço do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
*Mdoem Direito, foi constituída entre: 
fnwiw-Epifânio Henriques Zinga, solteiro, maior, 

piibI da Maianga, Província de Luanda, residente em 
Luanda,Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba 
Kiaxi,Bairro 15 de Fevereiro, Rua 1, Casa n.° 370, Zona 20;

— Elsa da Conceição Henriques da Fonseca, 
solteira,maior, natural do Uíge, Província do Uíge, residente 
em Luanda, no Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro 
Golfll, Casa n.° 26, Zona 20;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
^constantes do documento em anexo.

Ltá conforme.
C ltNn,arÍJ d° GUÍChé ÚnÍC° da EmPresa’ em 
’6deOutubro 2015. _ O ajudante, //eg/ve/.

ESS2GSDasociedade 
ECNIFIRe, limitada

/sociedad ARTIG0
V^^asutsea 3 denominaÇão de «Tecnifire, 
Í*de Belas B S°CÍa‘ "a P™íncia de Luanda: 

W^er°’Prendo abrir fif FeWreiro’ Rua •> casa 
%al°Ulrarepresentaçãoe 19IS’ agências’ sucursais, ou 

n° estrangeiro a m C'Ua,quer Parte do território 
Mr^da gX3'8 C°nvenha aos "egó- 

GeraL gerencia ou por deliberação da

J/^Oda^ • ARtIGO2.»

1 > data.
Si^nioob- artigo3.«

V^ri°nXa°sCe0tnérCÍO a 8r0SS0 e a reta- 

^C^inclu^^de Produtos fUSadas’ de vestuários e 
e «tiifo° de edllcaçàoarmacêuticos’ prestação 

%evj ^es, t’*0 e e^no, de confecção 
FaS’defomX^â° Pública e P-ada, 

^'^nto de materiais e pro-

dutos variados, de pastelaria, de decoração e realização de 
eventos, formação profissional, de desinfestação, de consul
toria, restauração, na área de hotelaria, turismo e de viagens, 
construção civil e obras públicas, prestação de serviços 
de assistência técnica e de informática, gestão de projec
tos, serviços de cabeleireiro, telecomunicação, consultoria 
financeira, fiscalização, agro-pecuária, pescas, avicultura, 
serviços de panificação e pastelaria, agricultura, floricultura, 
jardinagem, cultura, exploração mineira, exploração flores
tal, prestação de serviços de segurança privada, exploração 
de bombas de combustíveis e seus lubrificantes, ambien
tal, refrigeração de frio, auto electrónico e electromecânico 
indústria, importação e exportação, podendo exercer ainda a 
outras actividades desde que haja conveniência dos sócios e 
permitido por lei.

2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par
ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou 
estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar- 
-se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou 
associações em participação existentes ou a construir, bem 
como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiros parti
cipações sociais.

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 1 (uma) quota no valor nominal 
de Kz: 90.000,00 (noventa mil kwanzas), equivalente a 
90%, pertencente ao sócio Epifánio Henriques Zinga, outra 
quota no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), 
equivalente a 10%, pertencente à sócia Elsa da Conceição 
Henriques da Fonseca.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, será exercida pelo sócio Epifánio Henriques Zinga, 
com dispensa de caução, bastando a assinatura do gerente 
para obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie
dade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo para o 
efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for
malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos socios
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estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 
feita com tempo suficiente para que possa comparecer

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
a liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo 
social licitado em bloco com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO 11.°

Segu n do: — AdaYberto ¥ emMo imaior, natural do Luena, Província do Mox^jM habitualmente, no Município do Moxico, sem número;
Uma sociedade comercial por W 1termos constantes dos artigos seguintes. AV-Qtá conforme. , \

ESTATUTOS DA SOCIEDam 
okoanizaçôeskanhecÍX»

ARTIGO 1.»
A sociedade adopta a denominação de «Otgani 

Kanheca, Limitada», tem a sua sede social na Provfe 
do Moxico, Município do Moxico, Bairro N’zaji,aa& 
número, podendo abrir filiais, agências, sucursais, 
quer outra representação em qualquer parte do tenitcm 

nacional e no estrangeiro que mais convenha aos ne& 

cios sociais, por decisão da gerência ou por deliberaçàofc

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°
Para todas as questões emergentes do presente contrato, 

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

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

ARTIGO 14.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação 
aplicável.

(15-18341-L15)

Organizações Kanheca, Limitada

Certifico que, por escritura de 15 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 35 do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 37, do Cartório Notarial do Guiché Único da 
Empresa - Nosso Centro, a cargo do Notário, Lúcio Alberto 
Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeira: —Augusto Emanuel Brito Cacoma, solteiro, 
maior, natural do Luena, Província do Moxico, onde reside 
habitualmente, no Município do Moxico, Bairro Popular, 
casa sem número, que outorga neste acto por si e como man
datário de Rosa Maria Caiombo, solteira, maior, natural de 

avungo, Província do Moxico, onde reside habitualmente, 
no Município do Moxico, Bairro N’zaji, casa sem número;

Assembleia Geral.
ARTIGO 2.°

A duração da sociedade é por tempo indetenninado,^ 
tando-se o seu início a partir desta data.

ARTIGO 3.°
1. Tem como objecto social o comércio a grossoeafeo- 

lho, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestuàriosí 
assessórios, comércio de produtos farmacêuticos, prf 
de serviços, incluindo de educação e ensino, de confecç^ 
de vestuário e uniformes, transportação pública e
de aluguer de viaturas, de fornecimento de niaíelJ?’s^ 
dutos variados, de pastelaria, de decoração 
eventos, formação profissional, de ^es^estãÇ^eY^ 
toria, restauração, na área de hotelaria, tur'sn^e(Ie 
construção civil e obras públicas, PiestaÇ$°0 ftptofi 
de assistência técnica e de informática, & conSlJ|^ 
tos, serviços de cabeleireiro, te^ec®munlCescaS, avic^ 
financeira, fiscalização, a8r0Tecu^na’ 
serviços de panificação e pastelaria, ag^s cinerais, 
jardinagem, cultura, exploração de rec urançaP^ 6 
raçào florestal, prestação de exploração de bombas de cornbu eC[rónic°ee. 
ambiental, refrigeração de frio, a11 0 %0 &
cínico indústria itnpotW® ‘ ainda a outras actividades des e q ^ds/'
sócios e permitido por lei. , sUa aCt|V'1(,(]ais(l1

2. A sociedade pode no exerci dades ticipar no capital social de outra djfe^^ 
estrangeiras, ainda que o o J eIJJpres^ 
-se a quaisquer agrupamen fíteS ou* 
associações em participaçao oU e$ 
como adquirir ou alienar a nac 

cipações sociais.
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MOVEMBRODE 2015

^0 000,00 (cem mil kwanzas), 

>5^* ein dínheiro> dividido e repre- 
rea"Za otas sendo l (uma) quota no valor 

í^^íooooo (cin£iuenta miI kwanzas)’equ" 
€l^:5 ínte à sócia Rosa Maria Caiombo e 

valor nominal de Kz. 25.000,00 
h^^Lanzas), equivalente a 25%, cada uma, 
^Ife* sócios Adalberto Fernando Brito Cacoma e 

j <Cel Brito Cacoma, respectivamente.

! ARTIGO 5.’
-ode quotas a estranhos fica dependente do con- 

■ sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
í ^fcfência. deferido aos sócios se a sociedade dele não 

I perfazer uso.
ARTIGO 6°

| i.Agerência e administração da sociedade, em todos os 
actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi- 

lamente, será exercida por Rosa Maria Caiombo, que com 
dispensado de caução, bastando a assinatura da gerente para 
obrigar validamente a sociedade.

2. A gerente poderá delegar ern pessoa estranha à socie- 
«alguns dos seus poderes de gerência, conferindo para o 
efeito o respectivo mandato.

1 Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
*0 leirasT^05 "eg°CI0S sociais da sociedade, tais 

de favor, fiança, abonações ou

social licitado em bloco com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca do Moxico, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO I4.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação 
aplicável.

(15-18342-L15)

actos seme-

ALVEMITA— Comércio e Indústria, Limitada

Certifico que, por escritura de 15 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 37 do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 37, do Cartório Notarial do Guiché Único da

por simples 
pelo menos

artigo 7.° I As Assembleias Gerais serão convoc 
I «registadas, dirigidas aos socios com ^vafor- 1 Wfcantecedência, isto quando a sócios
I <dadesespeciais de comumcaçao. bequa ser
I ativer ausente da sede social, a comunicação 
I com tempo suficiente para que possa compar
I ARTIGOS.0 r-

1 lucros líquidos apurados, depois de deduzi a 
1 para fundos ou destinos especiais cria o 
\ Geral, serão divididos pelos sócios na 

0 te suas quotas, e em igual proporção serão supo 
** se as houver.

. , ARTIGO 9.°^Cle^enào se dissolverá por morte ou impcdimei 
^os s<^os> continuando a sua existência com o 

Wrto ou representantes do sócio falecido ot
%antò eVeU(Í0 estes nomear um que a todos represente, 

OaWa se mantiver indivisa.

^tigo io.°cas ? Socve<iade por acordo dos sócios e nos ^^idacà^ todos os sócios serão liquidatários e 

realizar-se-ão como acordarem.e se algum deles o pretender, será o activo 

Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Maria António João, solteira, maior, natu
ral do Dondo, Província do Kwanza-Norte, residente em 
Luanda, no Município de Belas, Bairro Benfica, Zona 3, 
casa sem número;

Segundo: — Marlene da Conceição João Alves, menor, 
de 10 anos de idade, natural de Luanda e convivente com a 
primeira sócia;

Terceiro: — Sulamita da Conceição João Alves, menor, 
de 8 anos de idade, natural de Luanda e convivente com a 
primeira sócia;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 16 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
ALVEMITA — COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação de «ALVEMITA 

— Comércio e Indústria, Limitada», com sede social na 
Província de Luanda, Município de Belas, Bairro Benfica,
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ou

Zona Verde III, Rua 44, casa sem número, podendo trans- 
feri-la livremente para qualquer outro local do território 
nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto a venda de material de 
construção civil, obras públicas e construção civil, comércio 
geral a grosso e a retalho, indústria, pescas, agro-pecuária, 
hotelaria, turismo, informática, telecomunicações, terra
planagem, consultoria, gestão de projecto de engenharia, 
arquitectura, modas e confecções, transporte marítimo, res
tauração, camionagem, transitário, cabotagem, rent-a-car, 
compra e vendas de viatura novas e usadas e os seus acessó
rios, oficina auto, frio, assistência técnica, venda e reparação 
de veículos a motor, automóveis, concessionárias de mate
rial e peças separados de transporte, comercialização de 
combustíveis e lubrificantes, material cirúrgico, gastáveis e 
hospitalares, comércio de produtos farmacêuticos, serviços 
de saúde, perfumaria, decorações, serviços de cabeleireiro, 
ourivesaria, relojoaria, agência de viagem, mobiliário, rela
ções pública, serviços de pastelaria, panificação, geladaria, 
prestação de serviços, representações comerciais, explora
ção de bomba de combustíveis e estação de serviços, venda 
de gás, desporto e recreação, exploração mineira e floresta, 
manutenção de espaços verdes jardinagem, limpeza e manu
tenção de imóveis, saneamento básico, educação e ensino, 
cultura, gestão de condomínio, importação e exportação, 
podendo dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio e 
indústria, em que as sócias acordem e seja permitido por lei. 

§Único: — Para prossecução do seu objecto social, 
a sociedade poderá agrupar-se com outras sociedade ou 
empresas nacionais ou estrangeiras com objecto similares e 
de acordo a lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 300.000,00 (trezentos mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 3 (três) quotas, sendo 1 (uma) quota no 
valor nominal de Kz: 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
kwanzas), pertencente à sócia Maria António João e 2 (duas) 
quotas iguais no valor nominal de Kz: 30.000,00 (trinta 
mil kwanzas) cada uma, pertencente às sócias Marlene da 
Conceição João Alves e Sulamita da Conceição João Alves.

ARTIGO 5.°

Não serão exigíveis prestações suplementar de capital, 
mas as sócias poderão fazer à sociedade, os suprimentos que 
ela carecer, mediante os juros e nas condições que estipula
rem na Assembleia Geral.

ARTIGO 6 oA cessão de quotas entre as sóc 
feita a pessoas «tanta,, à so«d“,' J 
consentimento desta, a q„ai é s™p„ 
preferência deferido às sócias se aquela nào^Mí

ARTIGO 7.»1. A gerência e administração da sociedade ç \
seus actos e contratos, em juízo e fora dele 
vamente, será exercida pela sócia Maria António | 
dispensa de caução, fica desde já nomeada gerente kl 
a assinatura da gerente, para obrigar validamentea^l 
dade. 1

2. A gerente poderá delegar em pessoa estranhai^. I

dade, mediante procuração, todos ou partes dos seus^J 

de gerência. 1

3 Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, 
nmo letras de favor, fianças, abonações ou actos semete X, respondendo por perdas e danos aquele que 

estas cláusulas.
ARTIGO 8.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas às sócias com pelo menos 
15 (quinze) dias de antecedência, isto quando alei nãopres- 
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualqua 
das sócias estiver ausente da sede social, a comunica^ 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com

parecer.
ARTIGO 9.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a F 
centagem 10% para fundos ou destinos especiais criados^ 
Assembleia Geral, serão divididos pelas sócias naProP°^ 
das suas quotas, e em igual proporção serão suport^ I 

perdas se as houver.
ARTIGO 10.°

1. Dissolvida a sociedade por acordo das^atàriaSei 
demais casos legais, todas as sócias serão «P, 
liquidação e partilha verificar-se-á como acor

2. Na falta de acordo, e se alguma delas°Jç.o do^ 
o activo social licitado em globo com o ^orp^ 
mento do passivo e adjudicado à sócia q 

oferecer, em igualdade de condições.ARTIGO H.° rteou^t 
A sociedade não se dissolveiá por m ^stênci^c^ 

de qualquer das sócias, continuando a 
sobrevivas e herdeiros ou representan & ^oS rep 
interdita, devendo estes nomeai um Q 
enquanto a quota se mantiver indivi

ARTíGO^0

A sociedade reserva-se o direí‘°caia arr^0} 
qualquer sócia, quando sobre e a i 

providência cautelar.
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artigo 13° I ser admitidos novos sócios, empresas públicas, 

/ ^sLfôes CÍV'CaS e quaisquer cidada° nacional ^aeiro, com capacidade jurídica, desde que cum- 
/í,JÍÍ'^os encaros iniciais estabelecidos no regulamento 

/ ARTIGO 14°
/ ^todasas questões emergentes do presente contrato 

I^associas, seus herdeiros ou representantes, quer 
■fnirt elas e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 

O* de Luanda, com expressa renúncia a qua|quer

ARTIGO 15.° 
Omisso regularão as disposições das leis das arf : te«erciaise demais legislações aplicáveis vigentes'^'

(15-18343-L15)
António Ernesto (SU), Limitada

Bárbara Celeste Feneira Gamboa, Licenciada em Direito 
Conservadora-Adjunta da Conservatória do Re=,s Liai de Luanda, 2? Secção do Guiché Unico da 

Empresa—Nosso Centro.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob n.° 11 do livro-diário de 16 de Outubro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que António Ernesto, casado com Maria Emilia 
Tomás Ernesto, sob o regime de separação de bens, natural 
klibolo, residente em Luanda, Distrito Urbano da Samba, 
Bairro Morro Bento, Rua 21 de Janeiro, Casa n.° 29-A,
instituiu uma sociedade unipessoal por quotas denomi
na «António Ernesto (SU), Limitada», com sede social na 
^inc'ade Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano 

Bairro Morro Bento, Rua 21 de Janeiro, Casa 
^interegÍStada S°b ° n‘° 1329/15 , que se vai reger pelo 

^conforme.

^^ichéún^^0 ^e^st0 C°mercial de Luanda, 2.a Secçào 
de20Qi^mpresa~"^osso Centro’em Luanda, 16 

■O ajudante, ilegível.

Axit STATUT0S DA SOCIEDADE 
AN'°NIO ERNESTO (SU), LIMITADA 

artigo L° (Denominação e sede)
^), a denominação de «António Ernesto
y^ípio d Com se^e social na Província de Luanda, 

^Uanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro 
' de Janeivo> Casa n-° 29'A’ P°dend0 

para Wdquer outro local do territó- 
C°m° a^rir ficais, sucursais, agências ou 

reP^sentação dentro e fora do País.
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ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio a grosso 
e a retalho, prestação de serviços, importação e exporta
ção, indústria, hotelaria, pescas, agro-pecuária, agricultura, 
informática, consultoria, telecomunicações, construção civil 
e obras públicas, modas e confecções, transportes, camio
nagem, transitários, rent-a-car, compra e venda de viaturas 
novas e de ocasião ou usadas, aluguer de viaturas com ou 
sem condutor, transportes de passageiros ou de mercadorias, 
oficina auto, venda em boutique, venda de material de escri
tório e escolar, serviços de cabeleireiro, assistência técnica, 
comercialização de petróleo e lubrificantes, venda de pro
dutos farmacêuticos, agência de viagens, relações públicas, 
pastelaria, panificação, geladaria, exploração de parques de 
diversões, realização de espectáculos culturais, recreativos 
e desportivos, exploração mineira e florestal, exploração de 
bombas de combustíveis, estação de serviços, representa
ções comerciais, serralharia, carpintaria, venda de alumínio 
e sua utilização, segurança de bens patrimoniais, podendo 
ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou 
indústria em que o sócio acorde e seja permitido por lei.

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 sócio-único António Ernesto.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 
transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, será exercida pelo sócio-único, bastando a sua 
assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

3. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha a socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual as delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.
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ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei das 
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano. devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO 11.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposições da 
Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-18344-L15)

Município de Belas, ...ullQad Edifício A 2, Apartamento n.» 2, pod I mente para qualquer outro local dote como abrir filiais, sucursais, agênciaT^^M representação dentro e fora do Pais. " M
ARTIGO 2»
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Hermira Serviços (SU). Limitada

a
e
d

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa. Licenciada em Direito. 
Conservadora-Adjunta da Conservatória do Registo Comercial 
de Luanda. 2.3 Secção do Guiché Único da Empresa — Nosso 
Centro.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob n.° 20 do livro-diário de 16 de Outubro do 
corrente ano. a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Herculano Erickson de Brito Miranda, sol
teiro. maior, natural de Luanda, residente em Luanda, Distrito 
Urbano do Rangel. Bairro Nelito Soares. Rua Lourenço 
\L da Conceição, casa sem número, constituiu uma socie
dade unipessoal por quotas denominada «Hermira Serviços

i. Limitada*», com sede social na Província de Luanda. 
Município de Belas. Centralidade do Kilamba. Quarteirão 
A. Edifício A 2. Apartamento n? 2. casa sem número, regis- 
Uica se? o tv 1330 15. que se vai reger pelo seguime.
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A sua duração é pOr tertlD
■nício da sua actividade, pX^o,.h 
do respectivo registo. °dos Os ^itos

ARTIGO 3.0
. (°bjecto)
A Sociedade tem como bj 

grosso e a reta|ho,prKaçao(lc «««.!, 
tona, importação e exportação. indúS? 
agro-pecuana, agricultura, infomá?í> 
comunicações, construção civil e obras o2 
confeeçôes. tmnspones. e.mii^^ 

-a-car, compra e venda de viaturas novas e de« 
usadas, aluguer de viaturas com ou sem condutoZ 
tes de passageiros ou de mercadorias, oficina am^ 
em boutique, venda de material de escritório e escolas 
viços de cabeleireiro, assistência técnica, comeraifej 
de petróleo e lubrificantes, venda de produtos fei
tiços. agência de viagens, relações públicas, pasièi 
panificação, geladaria. exploração de parques de dte 
realização de espectáculos culturais, recreamos eis 
portivos. exploração mineira e florestal, exploração de 
bombas de combustíveis, estação de.serv,ç’s’í^ 
çòes comerciais, serralharia, carpintana^^ 
e sua utilização, segurança de bens pa i I 

ainda dedicar-se a qualquer ^J^^iúdo^ 

indústria em que os sócios a^or
ARTIGO 4.°

(Capital) ..UJ

0 capital social = de te
zas). integralmente real,za ° ^gz: l00-000'^ 
uma<l)q«ota no valor 
kwanzas) pertencente ac -
Brito Miranda.

Consen aiòria do Registo Comercial de Luanda. 
Secção do Guiché Único da Empresa - Nosso Centro. 
L lb de Outubro de 2015. — O ajudante. tf<eív<7.
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE
HERMIRA SERVIÇOS (SU). I IM1VAD \

ARUGOU

A àdopta .i denominação de M lermira Sen iços
k Lrcom sede >ocial na Pruxmcia de l uanda.

AK77GO5.»de quotas) 
ínip/ica a saída do sócio

‘ cm sociedade plurip&sw AKTZGOó?' /, d o % (Gerèneta)
Sci,s seios > e a(in),l1^a3Çdc> da sociedade, em
si'^IUc COn0aft*- ajuízo e fora dele,i’Ve/Ví‘^ pefo sóeio-unico, t^13"

Fie? .

e c''nrn»f >. '? 40 obrigar a socied3 ̂

ic.' '';r?an^QS aos
,;í'or. fiança. abonações °u 3 

' ) 3^'

' ‘ ,o*Un*'Vp»xfera ntwnear/’esa’í
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dosócio-

ARTIGO 7.°
... (Decisões)

■ Msòesdosócio-único de natureza igual às delibera- 

l L^bleiõ Geral deverão ser registadas em acta por 

K nsáasetnsntidas em livro de actas.

/**’ ARTIGO 8°
/ (Dissolução): j sociedade nào se dissolverá por morte ou impedi •Imuito do sócio-único, continuando a sua existência com õ 

L^iweherdeiros ou representantes do sócio falecido ■^devendo estes nomear um que a todos ou 
L^toaquota se mantiver indivisa. H ente’

7 ARTIGO 9.°7 (Liquidação)
j Aliquidaçàoda sociedade far-se-á nos te,m .JSódides Comerciais. 7105 Lei das

7 ARTIGO 10.0
(Balanços)7 Osmssociais serão os civis e„ck , 7«Jl de Dezembro de cada 3 balanfos serão dadnfa-***. *ve„* e,Ke "r “7

ARTIGO II.0
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi- 
çòesdaLei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposições da 
Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-18345-L15)

l Oip.taçWsM. M'"” S-
T • a is de Outubro de 2015,4 Certifico que, por escritura de i escritu-
v lavrada com início a folhas 33 do livro e n1 rasdiversas n.° 37, do Cartório Notarial do ui çosta,

4 tmpresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto ueA hcenciado em Direito, foi constituída entre. maior,
4 Primeiro: - Edson Baiona Mombotch, solteiro, 
A de Belize, Província de Cabinda, resi en 
I iMa,no Município de Belas, Bairro Projecto Nova 
vfasan.°v,\. W: - Edna Aisha Mayitu Mombotch, menor de
1 idadÇi natural dç Luanda e c0nvivente com o p 

SÓCio;
I istrn^ sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
l cl?onstantes do documento em anexo.1 ^«mfotme.
l'-^W"1N()laria' do Guiché Único da Empresa, em 
l ’aos'6de0utubroae20i5. — 0 ajudante, ilegível-

Dâ sociedadeVOES M. EDSON & EDNA, LIMITADA.
M^Soc'«dade AK™Oi.«

adopta a denominação de «Organizações 
na’ '~’tnitada>>, tem a sua sede social na
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Província de Luanda, Município de Belas, Bairro Projecto 
Nova Vida, Rua 47, Prédio E 14, Porta A 11, podendo abrir 
filiais, agências, sucursais, ou qualquer outra representação 
em qualquer parte do território nacional e no estrangeiro que 
mais convenha aos negócios sociais, por decisão da gerência 
ou por deliberação da Assembleia Geral.

ARTIGO 2.°

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, con- 
tando-se o seu início a partir desta data.

ARTIGO 3.°

1. Tem como objecto social o comércio a grosso e a reta
lho, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestuários e 
assessórios, comércio de produtos farmacêuticos, prestação 
de serviços, incluindo de educação e ensino, de confecção 
de vestuário e uniformes, transportaçào pública e privada, 
de aluguer de viaturas, de fornecimento de materiais e pro
dutos variados, de pastelaria, de decoração e realização de 
eventos, formação profissional, de desinfestação, de consul
toria, restauração, na área de hotelaria, turismo e de viagens, 
construção civil e obras públicas, prestação de serviços 
de assistência técnica e de informática, gestão de projec
tos, serviços de cabeleireiro, telecomunicação, consultoria 
financeira, fiscalização, agro-pecuária, pescas, avicultura, 
serviços de panificação e pastelaria, agricultura, floricultura, 
jardinagem, cultura, exploração de recursos minerais, explo
ração florestal, prestação de serviços de segurança privada, 
exploração de bombas de combustíveis e seus lubrificantes, 
ambiental, refrigeração de frio, auto electrónico e electrome- 
cânico indústria, importação e exportação, podendo exercer 
ainda a outras actividades desde que haja conveniência dos 
sócios e permitido por lei.

2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par
ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou 
estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar- 
-se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou 
associações em participação existentes ou a construir, bem 
como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiros parti
cipações sociais.

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 1 (uma) quota no valor nominal 
de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas), equivalente a 80%, 
pertencente ao sócio Edson Baiona Mombotch, outra quota 
no valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas). 
equivalente a 20%, pertencente à sócia Edna Aisha Mayitu 

Mombotch.
ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.
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ARTIGO 6.

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, será exercida por Edson Baiona Mombotch, que com 
dispensa de caução, bastando a assinatura do gerente para 
obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie
dade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo para o 
efeito o respectivo mandato.

ARTIGO13.° \Os anos sociais serão os civis e os \em 3\ de Dezembro de cada ano, devendo de Março imediato. \Q ARTIGO 14.

, misso reguiarão as deliberações sròàs,^Vei no \/04,de \3 de Fevereiro,edernam^ apiicávei.
3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme- 
lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for
malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 
feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
a liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo 
social licitado em bloco com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO 11.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eíes e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.

(l5-iWL1

Solaima"i&u.llad,
Certifico que, por escritura de 15 de n 

,avi^a com início a folhas 31 do livro de notas na ’ 
ras diversas 37> do Cartóriíl »«,
Empresa a ea^o doNciá™, Lúcio A!ben„pfe^ 

Licenciado em Direito, foi constituída entre:
Primeiro: — Helena Vanusa da Fonseca Paulo, soltei^ 

maior, natural da Maianga, Província de Luanda, onde reside 

habitualmente, no Distrito Urbano e Bairro da Samba,Cas 

n.° 5, Zona 3, como representante legal do seu filho menor, 

Barry Paulo Sulaimani Amadou, de 9 anos de idade,natural 

de Luanda e consigo convivente;
Segunda: — Maria Salomé Barbosa, solteira, maior, 

natural de M’Banza Congo, Província do Zaire, residente 

habitual mente em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, 

Bairro Morro Bento, Zona 3, casa sem número,conior p 
sentante legal do seu filho menor Ibrahima Mano » 

Barry, de 6 anos de idade, natural de Luanda e con „ 

vivente; cp reaerános
Uma sociedade comercial por quotas q 

termos constantes do documento em a

Está conforme. . Enlpresa,
Cartório Notarial do G“iche U20ajudante,^ 

Luanda, aos 16 de Outubro de 2015-

SlJLAll^ANr °S DA^°CIEDADE
& WMÃOS, LIMITADA

A s°ciedade artigo i.°mãos, Limita(j °P^a a denominação de «Sulaimani &
^“anda, MUnicin-'ern a sua sede social na Província * 
tíairro Morro ° de Luanda, Distrito Urbano da Santo,

abrir filiais, anê Rua do Kika^’ Casa n °5’Senteção ein Clas, sucursais, ou qualquer outra rePri 
estra^geiro QUa Quer parte do território nacional e 110 
decisão da ITla^s c°nvenha aos negócios sociais, P° 

eticia ou por deliberação da Assembleia

^duracãnH artigo 2.°
tando-sç o a Soc‘edade é por tempo indeterminado: c°
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A ocial 0 comérCÍ° 3 gr°SS° 6 3 
.con.o^Ve usadas, comércio de produtos 

' Ív^sn0! anal prestação de serviços, con- 
^.P^^formes, transportaçào públ.ca e 

e U ‘ s fornecimento de materiais 
í.ae*l'erdeaVs;elaria’decoração e realização de 
fc^Jssional, desinfestação, consultoria, 
á^f0nnaí restauração, hotelaria, turismo, agência 
^^"triícão civil e obras públicas, prestaçao de 
Í'^S’C ‘ ncia técnica e de informática, gestão de 
^7.Xcão profissional, serviços de salão cabe- 
í**10 enl boutique, telecomunicação, consultoria, 
^'^fiscalização, agro-pecuária, pescas, avicultura, 
*Lpanificaçãoe pastelaria, agricultura, floricultura, 

perfumaria, serviços de saúde, cultura, explo
de recursos minerais, exploração florestal, prestação 
^iços de segurança privada, exploração de bombas de 

Mitaiiveise seus lubrificantes, ambiental, refrigeração de 
frio;autoelectrónicoeelectromecânico indústria, importa- 
çàoeexportaçào, podendo exercer ainda a outras actividades 
fcde que haja conveniência dos sócios e permitido por lei.

2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par- 
1 ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou 

estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar
ia quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou 
Miaçòes em participação existentes ou a construir, bem 

adquirir ou alienar a nacionais
Wes sociais.

2. A gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie
dade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo para o 
efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

ou estrangeiros parti-

0 . ARTIGO 4.»
""«ralmentereán^rf 6 .100-000’00 (cem mil kwanzas), 
w(três) quotas dlnheiro’ dividido e representado

®000,00 íse<:<u.n» ° ^'ma^ qU°ta 110 valor nominal de 
^«Ite à sócia uV kwanzas)> equivalente a 60%, 
r'an0*nominaeHna^anUSa da Fonseca Paul<>«outra 
huH’’ equivalente a 25-000’00 (vinte e cinco mil

SeAcessãode0 ARTiGOs»

direito 
» • ^Iedade dele oèo 

!'e/EerÈ|iciaead , artI0O6.« 

^Sj^az******

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for
malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 
feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
a liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo 
social licitado em bloco com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO 11.0

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO I2.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

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

ARTIGO 14.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação 

aplicável.
(15-I8347-L15)
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Tuvuama, Limitada

Certifico que, por escritura de 16 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 43 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 37, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa — Nosso Centro, a cargo do Notário, Lúcio 
Alberto Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi consti
tuída entre:

Primeiro: — Amadeu Ramos, solteiro, maior, natural 
de Sanza-Pombo, Província do Uíge, residente habitual
mente em Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Cassequel, Rua 53, n.° 34, Zona 9;

Segundo: — Manuel Miguel, solteiro, maior, natural 
de Sanza-Pombo, Província do Uíge, onde reside habitual
mente, no Município do Uíge, Bairro Popular, n.° 2, Rua B, 
Casa n.° 129;

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

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa — Nosso 

Centro, em Luanda, aos 19 de Outubro de 2015. — O notá
rio de 3.a classe, ilegível.

raçao florestal, prestação de serviç 
exploração de bombas de combuw '6Ut!«ta I 
ambiental, refrigeração de frio, autXt 'UbM
cânico industria, importação e exPorta 
ainda a outras actividades desde que haia 
sócios e permitido por lei. J COnveni'^u

2. A sociedade pode no exercício da sua acr • |
ticipar no capital social de outras sociedades 
estrangeiras, ainda que o objecto social difereX^M 
-se a quaisquer agrupamentos de empresas, cons?') 
associações em participação existentes ou a constai"? I 
como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiros 
cipações sociais. 1

ARTIGO 4.» I

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil fa» 
zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido ( 

representado por 2 (duas) quotas iguais no valor nomW 

de Kz- 50 000,00 (cinquenta mil kwanzas), equivalem 50% cada’uma, pertencente aos sócios Amadeu Ramose 

Manuel Miguel.
artigo 5.°

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
TUVUAMA, LIMITADA

ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação de «Tuvuama, 
Limitada», tem a sua sede social na Província do Uíge, 
Município do Uíge, Bairro Aldeia Quissanga, Estrada 
Direita de Luanda, Km 5, casa sem número, podendo abrir 
filiais, agências, sucursais, ou qualquer outra representação 
em qualquer parte do território nacional e no estrangeiro que 
mais convenha aos negócios sociais, por decisão da gerência 
ou por deliberação da Assembleia Geral.

ARTIGO 2.°

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, con- 
tando-se o seu início a partir desta data.

ARTIGO 3.°

1. Tem como objecto social o comércio a grosso e a reta
lho, incluindo de viaturas novas e usadas, de vestuários e 
assessórios, comércio de produtos farmacêuticos, prestação 
de serviços, incluindo de educação e ensino, de confecção 
de vestuário e uniformes, transportação pública e privada, de 
aluguer de viaturas, de fornecimento de materiais e produtos 
variados, de pastelaria, de decoração e realização de even
tos, formação profissional, de desinfestação, de consultoria, 
restauração, na área de hotelaria, turismo e de viagens, cons
trução civil e obras públicas, indústria, prestação de serviços 
de assistência técnica e de informática, gestão de projec
tos, serviços de cabeleireiro, telecomunicação, consultoria 
financeira, fiscalização, agro-pecuária, pescas, avicultura, 
serviços de panificação e pastelaria, agricultura, floricultura, 
jardinagem, cultura, exploração de recursos minerais, explo-

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 

de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

quiser fazer uso.
artigo 6.°

seiK^ êe'êllCÍa 6 administraÇão da sociedade, em todoso, ! 
ment & C°ntrat0S’em juizo e fora activaepasw

’ sei á exercida por Amadeu Ramos e Manuel Migud 
9 e com dispensado de caução, bastando a assinatura dos 

Ois gerentes para obrigar validamente a sociedade.
2. Os gerentes poderão delegar em pessoa estranha à 

sociedade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo 

paia o efeito o respectivo mandato.3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em acio* 
e contmtos estranhos aos negócios sociais da sociedade. tal 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos sem

lhantes.
c As As^mbleias c ART,G07° aitas registadas d' Serao conv°cadas por simp!^ 
3® dias de anteced^ IU^,das aos sócios com pelo menos 
malidades espe ° •e/?C/3’ ÍSt° quando a lei nao Prescreva 
estiva ausente ̂ d^ Colr,unicaÇ^o. Se qualquer dos sócios
PQda com tem q 3 soc^} a comunicação deverá #r 

P suficiente para que possa comparecer.

Os lucros r • art'GO8.° 
Centagem IclUldos apurados, depois de deduzida a Peí
Assembleia ^Undos ou destinos especiais criadose 
çã0 ^s su. Serã° divididos Pelos sócios naas Perdas <? quotas> e em igual proporção serão suporta

Se as houver.
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^OVEMBKOOE^

, não se diss0lv ho a sua existência com o 
: A^íssócios. ^Xntantes do sócio falecido ou 

4^

• Hade por acordo dos sócios e nos 
n>da a S0CIÍs os sócios serão liquidatários e 
íi*0SlTrt'iíh realizar-se-ão como acordarem. Na 

' s a gum deles o pretender, sera o act.vo
*deaí’em loco com obrigação do pagamento do 

liC"ídfcãdo ao sócio que melhor preço oferecer, em 
^rfes;RT1G011,

i sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
^ersócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 

^idência cautelar.
ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
querentre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarcado Uíge, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
EMALUQ, LIMITADA

ARTIGO 1

A sociedade adopta a denominação de «Emaluq, 
Limitada», com sede social na Província e Município de 
Luanda, Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, 
Rua do Goa, Casa n.° 24, Zona 11, podendo transferi-la 
livremente para qualquer outro local do território nacional, 
bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 
de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem por objecto congregar os interesses 
e meios e concertar as actividades e capacidades comple
mentares com vista à prestação de serviços de consultoria 
jurídica, restauração, arquitectura, fiscalização de obras, 
estudo de projectos, hotelaria e turismo, topografia, comér
cio geral grosso e a retalho, investimentos no domínio da 
indústria, pesca, agro-pecuária, transportes, telecomunica
ções, gestão imobiliária, construção civil e obras públicas,

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
enu! de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 3 1 
de Março imediato.

ARTIGO 14.°
00m’sso reêu,arào as deliberações sociais, as disposi- 
“l",-'«,lle|3deFeTC1,iro.edem«islegislaçi,()

comercialização de combustíveis, lubrificantes e óleos, 
implementação de novas tecnologias, realização de estudos 
empresariais, gestão integrada de grandes unidades econó
micas bem como de participações próprias ou alheias e a 
compra e venda de imóveis, exploração e comércio de todo 
o tipo de indústrias extractivas, em especial de minas para 
extracção e preparação de todo o tipo de minérios, metáli-

(15-18349-L15)

Emaluq, Limitada
C^ifico qne

inic’i0afonTT 06 3 de Novembro de 2015, 
. d,Versas n.« 35 B JÓ do llvro de notas para escri- 

Í?aE^a,ai0 /5ÓrÍ° Notarial d° Guiché 

Ca,e"?Pri'CenCÍad° em Direito^ne0’ A‘bert°
%?/nieiro Ajudante fn ’ P lante mim’ Domingos 

% " EdmUnd?M C°nstituida entre:
ÍSteém?mbota’ ProvínXdeAL tÓnÍ°’ SOlteÍr°’ maior’ 
^Moarp LUanda> no Distrit Luanda> residente habi- 
. C ’ R“" Oo. C« °

nati '"^éniaFi • n’ 24’2°nall;
SC1 d<> Rangei p"*Gl,nibeContreiras, solteira, 
? C? 0°TÍa de L-nda, residente

P c°nstant Cornercial nn ’ Casa n. 3, Zona 11;

M regert
X,/ N°tariai ri

’’ ° aJudante, ilegível.

cos, pedras preciosas e seus derivados, realização de todo o 
tipo de estudos, projectos comerciais, pareceres, consultoria 
técnica nacional e internacional, serviços de saúde, impor
tação e exportação de matérias-primas, bens e mercadorias, 
intermediação em negócios e comércio internacional, agen
ciamento, transporte de contentores e gestão de parques de 
contentores, prestação de serviços, podendo ainda desenvol
ver quaisquer outras actividades que a administração assim 
delibere.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 125.000,00 (cento e vinte cinco 
mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido 
e representado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no 
valor nominal de Kz: 112.500,00 (cento e doze mil e qui
nhentos kwanzas) pertencente ao sócio Edmundo Miguei 
António e outra quota no valor nominal de Kz: 12.500,00 
(doze mil e quinhentos kwanzas) pertencente à sócia Lukénia 

Élvina Gumbe Contreiras.
artigo 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele nào 

quiser fazer uso.
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ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem ao sócio Edmundo Miguel António que 
fica desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples canas 
registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 
com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento

ARTIGO W -Mo omisso reguiarão as dehberações soc\aR \ 
sicões da Lei n? V04, 
SociedadesComerciaisedemarsieo  ̂- *

Giotimar (SU), Limítada

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservado d | 
da Conservatória do Registo Comercial de Lul 
do Guiché Único da Empresa. l

Satisfazendo ao que me foi requerido em 1 
sentada sob o n.° 71, do livro-diário de 23 de ]** | 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória I

Certifico que Giovani Gabriel Rodrigues Joaquim,^. I 
teiro, maior, de nacionalidade angolana, natural de i I 
residente em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizansi 
Bairro Ngola Kiluange, Zona 16, casa sem número,c®. 
tituiu uma sociedade unipessoal por quotas denomirt 
«Giotimar (SU), Limitada», registada sob o n.° 3.935115. 
que se vai reger pelo disposto no documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comerc.al de Lu* 

2• Secção do Guiché único da Empresa, em Luanda, 
Julho de 2015. -O ajudante, ilegivel.

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
a liquidação e partilha veriílcar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles o pretender será o activo 
social licitado em globo com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.
ARTIGO I3.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 

de Março imediato.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
GIOTIMAR (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação social de«Giotin^ 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Lu^ 
Município de Belas, casa sem número, Bairro dos 
podendo transferi-la livremente para qualquer outro loca^ 
território nacional, bem como abrir filiais, sucursa^op^ 
cias ou outras formas de representação dentro e or

ARTIGO 2.°
(Duração) ontando^°

A sua duração é por tempo indeterminado^, c 
início da sua actividade, para todos os efeitos 
da data da celebração da presente esciituia.

artigo 3.°
(Objecto) ensino^

A sociedade tem como objecto socia 
investigação científica, laboratórios e niaterjais 
conferências, produção e publicação . 
e académicos, consultoria de ens^n°[e^^içosj11 
cio geral a grosso e a retalho, prestaçaoag^Lçiio 

hotelaria e turismo, rescau!açã0:lepc^^^ 
informática, telecomunicações, obraS}civil e obras públicas, fiscalizaç 0 nl
básico, modas e confecções, tiansp
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ou de mercadorias, trans.tauos, 
deP^ageÍr°Sbe êireira, botequim, ass.stencia 

X i° de C‘ etróleo e lubrificantes, explo- 
J^^tXis, farmáCÍa’ Centr° méd'C°’ 

<>deC°n agência de viagens, promoção e 
lis públicas, pastelaria e pam- 

'5*bÍlÍ-rd’epar ues de diversões, realização de 
espl»*0 d Jeativos e desportivos, explora- 

5»l»sCl,ltl,ra'S; estação de serviços, representações 
E*e Xria carpintaria, venda de alumínio e sua 

"nsino geral, segurança de bens patn- 
X ioe exportação, podendo ainda dedicar-se 
nioniaisJnlP° , comércio ou indústria em que os 

p°rlei'
’ ARTIGO 4.°

(Capital)

Ocapital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan- 
Bsjinieeralmente realizado em dinheiro, representado por 
J(l) quota no valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem 

miltanzas), pertencente ao sócio-único Giovani Gabriel 
Rodrigues Joaquim.

ARTIGO 5.°
(Cessão dc quotas)

Acessào da quota implica a saída do sócio cedente ou a 
wfonnaçàoda mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

Jgeràciae administração da sociedade, em todos os 

’*nte dUÍZ° e fora de'e’ activa e passi-
^^SÍ^eStand° 3 aSSÍnatUfa 

econiratosestranho° geiente obri8ar a sociedade em actos 
letras de favi30!116800*08 socia's da sociedade, tais 

hies. r’ an?a> abonações ou actos seme- 
«. ú sócio * ’ 

4depara’«X°s Pírâ nomear pessoa «tonha à socie- 
astl"iÇoes de gerência.

ARTIGO 7.°
Asdecjsô (Decisões)

"a,ureza igual às delib"’-
' *"«*» ern |™° ” "Sistadas ™ »»>« Por

11 vi o de actas.
aRtigo 8»

e5o Sdeve?? °s °u represeilt Ua existência com o 
estes non antes do sócio falecido ou 

‘!e"“«iven"d™’Ka“d«repreSentt,

. A|Wt fí?TlGO9.»
% a«o<u (L,t»ui<laça0)
*<:---nosttmosdaLsidas

ARTIGO 10.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO 11.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dis
posições da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as 
disposições da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, 
de 13 de Fevereiro.

(15-12496-L02)

João Empresário Bissombe, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 66 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 433, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — João Pedro Bissombe, solteiro, maior, natu
ral de Luena, Província do Moxico, residente em Luanda, 
Município do Cazenga, Bairro Cazenga, Zona 18, Casa n.° 54;

Segundo: — Mauro Isaac Pedro, solteiro, maior, natural 
de Mbanza Congo, Província do Zaire, residente em Luanda, 
Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, Zona 17, 
Rua Ngola Kiluange, casa s/n.°;

Terceiro: — David de Jesus Kizembo Tchitumba, sol
teiro, maior, natural do Cazenga, Província de Luanda, 
residente em Luanda, Município do Cazenga, Bairro Tala 
Hady, Zona 19, Rua dos Comandos, Casa n.° 39;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 29 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
JOÀO EMPRESÁRIO BISSOMBE, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «João 

Empresário Bissombe, Limitada», com sede social na 
Província de Luanda, Município de Viana, Bairro Caop, Rua 
do Imbondeiro, casa s/n.°, podendo transteri-la livremente 
para qualquer outro local do território nacional, bem como 
abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre

sentação dentro e fora do País.
ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da escritura.
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ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, comércio geral a grosso e a retalho, venda de materiais 
de construção, hotelaria e turismo, construção civil e obras 
públicas, importação e exportação, podendo ainda dedicai- 
-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria em que 
os sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 3 (três) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal de 
K: 40.000,00 (quarenta mil kwanzas), pertencente ao sócio 
João Pedro Bissombe e outras duas quotas iguais no valor 
nominal de Kz: 30.000,00 (trinta mil kwanzas) cada uma, 
pertencente aos sócios Mauro Isaac Pedro e David de Jesus 
Kizembo Tchitumba, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A gerência e representação da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbe ao sócio João Pedro Bissombe, que fica 
desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, bas
tando a assinatura do gerente para obrigar validamente a 
sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fianças, abonações ou actos seme
lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com
parecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundo ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°
A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
i sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou

interdito, devendo estes nomear um que a todos enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 10.»Dissolvida a sociedade por acordo dossõóos,. 1 Armais casos legais, todos os sócios serão liqúda^ \ r ndacão e partilha verificar-se-á como acordarem.^ \rqutu v esealgumde\es o pretender será oaqw<s^ de acoto , ^bQ com obrigação do pagamento do,^ licitado en^ me\bor preço oferecer,ewwdadi de condições.
ARTIGO 11.» I

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a q^ 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora^ 
providência cautelar.

ARTIGO 12.»

Para todas as questões emergentes do presente com», 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Forofe 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qua> 
outro.

ARTIGO 13.° |

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de 

Março imediato.
ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Leidas 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-18299-Lg

Israel c^”tUrAUt° GUd0 (SV)’Limitada da conservatól.^S^USaNambi>conservadorde3.,Cl3sx I 

2-a secção do c> • ; - ° Res'st0 Comercial de Luandi, / Satisfazendo ao Empresa' I 

Sentada sob o 0 me recluer’do em petiçdoapre- / 
c°n-ente a„ 102 do ,ivro-diárío de 29 de Outubro^ / 

d/lo, a citial fí
Certifico ‘ nCa arclu'vada nesta Conservatória 

natural de c ^ermeneS‘ldo da Silva, solteiro, fl»** 
Luanda n r? andula’ província de Malanje, residente e® 
Bendinh ° ,StntoUrbanodo Kilamba Kiaxi, Bairro^ 
sociedad^ RUa RÍ° Rovuma’ Casa n° 8> constituiu * 
Cildo fc;n\UniPeSSOal por ^ll0tas denominada «Pintar-^ 
Belac n ’ E'mRada>>, com sede em Luanda, Municip'0 
resist Ua 21 de Jane,r°, Bairro Futungo, junto da CitV* 

o 5.89//, se yai ^rpílo^

Está conforme.

a Conservatória do Registo Comercial de Lu^ 

• Secção do Guiché Único da Empresa, em Luanda, a» '

utubio de 2015. — o ajudante, ilegível-
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dEnovembkode»2

<oTOO.LDO(S^S^DA

•edade ad°P>a a ^"social na Província de 
A^'ndl>tílda>>’ C°> Rua 21 de Janeiro, Baino 

<^Í"* de Be'a ’dend0 transferi-la livremente 

< Jcnto^C,tr° ndoP território nacional, bem como 

^’*^2^nCÍaS °U °UtraS fOmaS rePre'

(Duração)

-néoor tempo indeterminado, contando-se o 

ARTI<iO3.’
(Objecto)

Asociedade tem como objecto social a pintura e bate 
chapa, oficina auto, mecânica, electricista-auto, comer
cio geral a grosso e a retalho, prestação de sei viços, 
consultoria, auditoria, construção civil e obras públicas, 
fiscalização de obras, serralharia, carpintaria, produção e 

] venda de caixilharia de alumínio, promoção e mediação 
imobiliária, informática, telecomunicações, electricidade, 
agro-pecuária, pescas, hotelaria, turismo, agência de via
gens, transportes aéreo, marítimo e terrestres, transporte de 
^ageiros ou de mercadorias, camionagem, transitários, 
fepachante, oficina auto, venda de material de escritó- 

e escolar, salão de cabeleireiro, modas c confecções, 
los hor Centr° raéd*C0’ farmácia> mater*al e equipamen- 
de viaoP Perí?Umai’a’ our’vesar’a^ relojoaria, agência 
^^ques dTd619^’ Panificaçào’ geladaria, exploração 
Ativos e d,VerSÕeS’ rea^za9ao de eventos culturais, 
^^oraçào deSPbrt*V0S, exp^oraçao mineira e flores
to, comerciar OmbaS de comt)UStíveis ou estação de 
SentaÇòes comerei ’ petr(^eo e seus derivados, repre- 
^Çfypodenu ’ensino §erak infantário, importação e 

C(*ci0 ou ind° amda dedlcar"se a qualquer outro ramo 
nt,llido Por lei "aem qUe 0 sócio único decida e seja

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbem ao sócio-único, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fianças, abonações ou actos seme
lhantes.

2. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual as delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei das 
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.°
(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO 11.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dis
posições da Lei n.° 19/12, de II de Junho e ainda as 
disposições da Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, 
de 13 de Fevereiro.

(I5-18300-L02)

arTOGA.0
tCaptoM kvzan.soda! é de Kz: 100.000,^0 (cem q pOÍ■"'Cimente realizado em dinheiro, reV>r®^® , eín*J" *>.» »ta „„iml te- i»®0’0" da

“ ««■»»«> He'”' 8
ARTIGO 5.°(Cessão de quotas)

'tnpiica a saída do sócio cedente ou 0 áa mesma em sociedade piuripessoai.

Clínica Dentária Melhor Sorriso (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Licenciada em 
Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único 

da Empresa — Nosso Centro.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada sob n.° 16 do livro-diário de 15 de Outubro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifica que Hermenegildo Rosa de Almeida, sol
teiro, maior, natural da Ingombota, residente na Província
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de Luanda, Município do Cazenga, Bairro Cazenga, Con
domínio Villas de Luanda, Edifício Huambo, 2.° andar, 
Apartamento n.° 205, constituiu uma sociedade unipessoal 
por quotas denominada «Clínica Dentária Melhor Sorriso 
(SU), Limitada», com sede em Luanda, Município do 
Cazenga, Bairro Cazenga, Condomínio Villas de Luanda, 
Edifício Huambo, 2.° andar, Apartamento n.° 205, registada 
sob o n.° 1.322/15, que se vai reger pelo seguinte.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda,

2.a Secção do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro, 
em Luanda, 15 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
CLÍNICA DENTÁRIA MELHOR 

SORRISO (SU), LIMITADA
ARTIGO ],° 

(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Clínica 
Dentária Melhor Sorriso (SU), Limitada», com sede social 
na Província de Luanda, Município do Cazenga, Bairro 
Cazenga, Condomínio Villas de Luanda, Edifício Huambo,
2.°  andar, Apartamento n.° 205, podendo transferi-la livre
mente para qualquer outro local do território nacional, bem 
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de 
representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio a grosso 
e a retalho, prestação de serviços, importação e exporta
ção, indústria, hotelaria, pescas, agro-pecuária, agricultura, 
informática, consultoria, telecomunicações, construção civil 
e obras públicas, modas e confecções, serviços de saúde, 
transportes, camionagem, transitários, rent-a-car, compra e 
venda de viaturas novas e de ocasião ou usadas, aluguer de 
viaturas com ou sem condutor, transportes de passageiros 
ou de mercadorias, oficina auto, venda em boutique, venda 
de material de escritório e escolar, serviços de cabeleireiro, 
assistência técnica, comercialização de petróleo e lubrifican
tes, venda de produtos farmacêuticos, agência de viagens, 
relações públicas, pastelaria, panificação, geladaria, explo
ração de parques de diversões, realização de espectáculos 
culturais, recreativos e desportivos, exploração mineira e 
florestal, exploração de bombas de combustíveis, estação de 
serviços, representações comerciais, serralharia, carpintaria, 
venda de alumínio e sua utilização, segurança de bens patri-

a«tigo4.. 'X

0 apitai social 4 a (Capi,al) 
zas), integralmente real' 10° 00o0o
Uma (1) quota no valor dinl’eir0 '"''U 
kwanzas), pene1Ke„[e de Almeida, "-'o-Htnn"

ARTIGO 50
(Cessão de quotas)

ARTIGO 6?
(Gerência)

1 ■ A gerencia e administração da sociedadA 

seus actos e contratos, em juízo e fora dei sivamente, será exercida pelo sácio.0nico**** 

assinatura, para obrigar v.lidamente .
2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 

e contiatos estranhos aos negócios sociais da sociedade,tais 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme

lhantes.
3. O sócio-único poderá nomear pessoa estranhaàsocie

dade para assumir as funções de gerência.
ARTIGO 7.° 
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual àsdelibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 

ele assinadas e mantidas em livro de actas.
ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá pot inOI^êncjaCOni o 

mento do sócio-único, continuando a sua ex^ ^|ecy0ou 

sobrevivo e herdeiros ou representantes °^oS represente. 
interdito, devendo estes nomeai um que 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação) Jglei^

A liquidação da sociedade far-se-á no 

Sociedades Comerciais.
artigo 10.’

(Balanços) sserá° ,i

Os anos sociais serão os civis e °^gnd0 encerrar 

em 31 de Dezembro de cada ano, 

de Março imediato. ARTIGO 11° >
(Omisso) _ ciais,asdLa

No omisso regularão as/^'Xeaind»33^^) 

çtedaLrin.-19/12,c<elld=J“*M 
Lei das Sociedades Comere®,»' (lí-'»

À
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colég> de 5 de Novembro de 2010,
.^"^35 d0 livro de notas para escri- 

C^infcioaf° 1 Cartório Notarial do Guiché 
3««d» »*”'LúcioAlb"“pires 

constituída entre:

António óscar, sob regime de comunhão de 
^D0nl'n d do Huambo, Província do Huambo, resi- 
**’T nteem Luanda, no Distrito Urbano e Bairro 

Míadeu Bastos, n.°96,5.°andar, Apartamento D, 
dí‘Wores Weyaene Henrique Óscar Sangossango, de 
^Jdade, natural de Huambo, Província de Huambo, 
'^enásioAgoatinho Sangossango, de 16 anos de idade, 
X" da Ingombota, Província de Luanda, Wellington 
^Agostinho Sangossango, de 7 anos de idade, natural 

^inadora-Portugal, de nacionalidade angolana e Kuayela 
XmanjAgoslinho Sangossango, de 3 anos de idade;

j Segundo: — Gervásio Onésimo Oscar Sangossango, 
solteiro, maior, natural do Huambo, Província do Huambo, 
residente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano e 

l Bainoda Maianga, RuaTadeu Bastos, n.° 96, Apartamento D; 
Terceiro: — Teresa Mirela Óscar Sangossango, solteira, 

maior,natural do Huambo, Província do Huambo, residente 
Jtaalmenteem Luanda, no Distrito Urbano e Bairro da 
Maianga, RuaA.Tadeu, n.° 95;
*ZXda'enKa E‘ga ÓSCar San«<>, solteira, 
*Ít e’ r ? Pr°VÍ,1CÍa d° Huamb0’ reside"te 

■^MnaAum Tt ’ "° D'StrÍt° Urbano e Bai,T0 da 
!t° Tadeu ®ast°s, Porttt n.° 96;

^«"stantesdoaT^ P°rqUOtasc»uese regerá nos 
Estíconfonne dOCUmen,oem anexo.

5de Novembro de^orT ^mC°. da EmPresa’ em 

O ajudante, ilegível.

c0LÉOtnSIATUTOS DA SOCIEDADE 
u planalto IMPERIAL, LIMITADA 

^ocieda(| artigo l.°
Sfcríal, linf ad°Pta a denominação de «Colégio Planalto 
^ipio de Be?»' Sede social na Província de Luanda, 

aS’ ^aírr° Ben^ca, Rua do Patriota, casa 
para pe^mercado Popalá), podendo transferi-la 

ij^Coni0 abrir f||a5Uer Outro ^oca^ do território nacional, 
epresentaçàn a a*S’ SUCUrsa's, agências ou outras formas 

V°dentroeforadoPaís 
4s“aSàoé AKriG02° 

l|,(1i«aVl,aaci'vidadrtemP0 ’ndeterm’nado, contando-se o 
ace^raçãn a’ tQd°s os efeitos legais, a partir 

Presente escritura.
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ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a ensino, exploração 
de jardim de infância e ATL, educação e cultura, consulto
ria, comercialização de medicamentos, material cirúrgico, 
gastável e hospitalar, produtos químicos e farmacêuticos, 
comércio geral a grosso e a retalho, representações comer
ciais e industriais, prestação de serviços, hotelaria e turismo 
e similares, indústria, agro-pecuária, pesca, serviços infor
máticos, telecomunicações, publicidade, construção civil e 
obras públicas, exploração mineira e florestal, comerciali
zação de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, cabotagem, 
rent-a-car, compra e venda de viaturas, novas ou usadas e 
seus acessórios, reparação de veículos automóveis, con
cessionária de material e peças separadas de transporte, 
fabrico de blocos e vigotas, comercialização de combustí
veis e lubrificantes, exploração de bombas de combustíveis 
e estação de serviço, serviços de saúde, venda de perfumes, 
plastificação de documentos, venda de material de escritó
rio e escolar, decorações, serigrafia, panificação, produção 
de gelados, indústria pasteleira, exploração de boutique, 
exploração de salão de cabeleireiro, agenciamento de via
gens, relações públicas, venda de gás de cozinha, desporto 
e recreação, exploração de vídeo clube e discoteca, reali
zações de actividades culturais e desportivas, manutenção 
de espaços verdes, segurança de bens patrimoniais, instru
ção automóvel, saneamento básico, jardinagem, limpeza, 
desinfestação, fabricação e venda de gelo, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
do Comércio ou Indústria em que os sócios acordem e seja 
permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 200.000,00 (duzentos mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido 
e representado por 8 (oito) quotas, sendo 1 (uma) quota no 
valor nominal de Kz: 80.000,00 (oitenta mil kwanzas) perten
cente ao sócio António Palanga Sangossango, outra quota no 
valor nominal de Kz: 24.000,00 (vinte e quatro mil kwanzas) 
pertencente ao sócio Gervásio Onésimo Óscar Sangossango, 
outra quota no valor nominal de Kz: 22.000,00 (vinte e 
dois mil kwanzas) pertencente à sócia Teresa Mirela Óscar 
Sangossango, outra quota no valor nominal de Kz: 20.000,00 
(vinte e mil kwanzas) pertencente à sócia Madalena Elga 
Óscar Sangossango, outra quota no valor nominal de 
Kz: 18.000,00 (dezoito mil kwanzas) pertencente ao sócio 
Weyaene Henrique Óscar Sangossango, outra quota no valor 
nominal de Kz: 16.000,00 (dezaseis mil kwanzas) perten
cente ao sócio Belton Gervásio Agostinho Sangossango e - 
(duas) quotas iguais no valor nominal de Kz: 10.000,00 (dez 
mil kwanzas) cada uma, pertencentes aos sócios Wellington 
Razvan Agostinho Sangossango e Kuayela Nurany Agostinho 

Sangossango, respectivamente.
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Os anos sociais ser/RT'G0,3 “

ARTIGO 5.°
A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con 

sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem ao sócio António Palanga Sangossango 
que fica desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 
registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 
com tempo suficiente para que possa comparecer.

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
a liquidação e partilha verificar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles o pretender será o activo 
social licitado em globo com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO 11.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quei 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer

siçõe^; dTX.Xq^e »S,is ,

Or8ani“”esdep™tas
Isiael Carlos de Sousa Nambi, Conserva . 

da Conservatória do Registo Comerc.Í 7^ 
2.a Secção do Guiché Único da Empresa. 6 L"’*’

Satisfazendo ao que me foi requerido em petiçâoan 
sentada sob o n.» 69 do livro-diário de 29 de 0utub*' 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória. "

Certifico que Amaro Mateus Romão, solteiro, maior,& 
nacionalidade angolana, natural da Ingombota, Províndade 
Luanda, residente em Luanda, Município de Viana, Bairro 
4 de Abril, casa s/n.°, constituiu uma sociedade unipessoal 
por quotas denominada «Organizações de Pontas deAMR 
(SU), Limitada», registada sob o n.° 5.880/15, que se vai 
reger pelo disposto no documento em anexo.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Lua* 

2? Secção do Guiché Único da Empresa, em Luanda.aos. 
de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

estatuto da soc^a aMr 1

artigo i°
(Dcnoininaç3°csc e~ ^Organiza?045

A S0CÍedda AMR (SU) C°m Bai^

Sul, Rua 22 1VB, Casa n 22. « ' *
meute para qualquer outro

como abrir filiais. sucu'j País, 
representação dentro e

(OuraÇil binado-con‘ a >|f 
Asuadur.^-^^ 

início da sua actividade, P8181 

do respectivo registo. ARTIGO 3.°
(Objeto) prestaÇa 3^ 

ís .

outro.
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. imobiliária, venda de «qui- 

servil deS ’a infantário, importação e 
^^^dicanientos, produtos hospitalares, 

me diversos, fabrico e distnbuiçao 
Z?oS laborator,a,s produtos hospitalares, 

^'os. ^'7 jpamentos diversos, serviços 

d condução, informática, telecomum- 
turismo, restauração, casino, indústria 

*7* pescas, agro-pecuária, indústria de pani- 

° nàaem, transitários, cabotagem, rent-a-c*/-, 
de viaturas novas e usadas, transporte de 

transporte de mercadorias, oficina auto, ofi- 

venda de material de escritório e escolar, 
Reinstalação de material industrial, venda e assistên
cias, comercialização de material de construção, 
Cizaçào de lubrificantes, serviços de cabeleireiro 

itotaria, botequim, comercialização de gás de cozi
da, petróleo iluminante, peças sobressalentes, perfumaria, 
atigos de toucador e higiene, serviços de ourivesaria e relo
joaria, agenciamento de viagens, geladaria, exploração de
parques de diversão, exploração mineira e exploração flo
restal, exploração de bombas de combustíveis, estação de 
seniço, representações comerciais, serralharia, carpintaria, 
«enana, importação e exportação, podendo ainda dedi- 

a qualquer outro ramo do comércio ou indústria em 
<1e o sócio-único decida e seja permitido por lei.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da LSC.
ARTIGO 10.°

(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO Il.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposições da 
Lei das Sociedades Comerciais, n.° 1/04, de 13 de Fevereiro.

(15-18248-L02)

ARTIGO 4.°
(Capital)

^'"'«gralmente 6 l00000’00 <cem mil kwan-
*(') quota no vak dinheiro’ representado por 

pert/ nOm'nal de Kz: 100000’00 (cem 
H. À ^ncente ao sócio-único Amaro Mateus

ARTIGO 5.»
Acessãoda„ <CeSs3° de quotas)

sociedade pluripessoal. 
ARTIGO 6.»

Aêetència (Gc'ência)

CineCOntraCèS da Sociedade’ em todos os 

%^bea°sócioLi° eíl'a dele’ activa e passi- 

■ l,Ficj vedlldaniente a socied ,aStand° a sua assinatura 
X dad°ao ledade.
*• «'X°W8’r ■ socí«“' -> actos

> TMiaíSd‘ «is 

’ °n',Çte ™ sente.

«nbaasocle- 
. ae gerência.

Bigatur-Internacional, Limitada

Certifico que, por escritura de 21 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 30 do livro de notas para escri
turas diversas n.° 300-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário Lúcio Alberto 
Pires da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída 
entre Angelino Alcides Katenda, solteiro, maior, natural 
do Cazenga, Província de Luanda, residente em Luanda, 
no Distrito Urbano do Rangel, Bairro Nelito Soares, Rua 
Amarante, Casa n.° 33, que outorga neste acto como man
datário de António Pereira Marques, casado com Dorina 
do Rosário Ferreira da Conceição Marques, sob o regime 
de comunhão de bens adquiridos, natural dá Ingombota, 
Província de Luanda, residente em Luanda, no Distrito 
Urbano da Maianga, Bairro Maianga, Rua António Tadeu 
Bastos, Prédio 55?, 4.° andar, e Dorina do Rosário Ferreira 
da Conceição Marques, casada com António Pereira 
Marques, sob o regime de comunhão de bens adquiridos, 
natural da Ingombota, Província de Luanda, residente em 
Luanda, no Distrito Urbano da Maianga, Rua António Tadeu 

Bastos, Prédio 55?, 4? andar;
Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 

termos constantes do documento em anexo:
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 28 de Outubro de 2015. - O ajudante. tfegnW.
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°b.ESTATUTO DA SOCIEDADE 
BIGATUR-INTERNACIONAL, limitada 

ARTIGO l.°
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação social de «Bigatur- 
-Intemacional, Limitada», tem a sua sede na Província de 
Luanda, Município de Belas, Centralidade do Kilamba, 
Quarteirão F, Edifício F-26, 5.° andar, Apartamento n.° 51’ 
podendo abrir filiais e sucursais, onde e quando convier aos 
interesses sociais.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando o 
seu início para todos os efeitos, a partir desta data.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social a prestação de 
serviços, serviços de táxi e transporte inter-provincial, ges
tão hotelaria e turismo, restaurante e similares, serviços de 
recrutamento e selecção de pessoal, gestão de empregados 
domésticos, limpeza das instalações, limpeza e jardinagem 
das cidades, manutenção e reparação de imóveis, manu
tenção e reparação de geradores e máquinas, manutenção 
da iluminação das vilas e cidades, construção civil e obras 
públicas, comércio em geral, a grosso e a retalho, represen
tações comerciais, comercialização e distribuição mobiliário 
de lar e escritório, confecções calçados e artigos de decora
ção, brindes publicitários, ourivesaria, brinquedos relojoaria, 
protocolares, soluções na área de tecnologia da informação 
e comunicação, consultoria e gestão em geral, análise, ela
boração e consultoria de projectos, ambientes informáticos, 
representação e comércio de equipamentos informáticos, 
desenvolvimento de programação, actividade conexas, 
investimentos no ramo petrolífero, propaganda e comunica
ção visual, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
de comércio ou indústria.

A sociedade pode ainda dedicar-se a outras actividades 
que sejam permitidas por lei, importação e exportação, asso
ciar-se ou adquirir participações sociais em outras empresas, 
mediante deliberação dos sócios.

ARTIGO 4.° 
(Capital social)

O capital social da sociedade é de Kz: 100.000,00 
(cem mil kwanzas), inteiramente realizados em dinheiro, 
dividindo em 2 (duas) quotas iguais no valor nominal de 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas) cada uma, per
tencentes aos sócios António Pereira Marques e Dorina 
do Rosário Ferreira da Conceição Marques, respectiva
mente.

A administração e eertnc.a •> 
seus actos e contratos, em juízo e f 
v«me„<e, incumbe ao sócio Antón” 
com dispensa de caução , fica s-J " 
bastando a sua assinatura p.„ . s„*i^','• >í 
obrigada. rvaliS»,

Fica vedado ao gerente obrigar a sociedadeem 
tratos estranhos aos negócios sociais, designada 
favor, fianças, abonação ou documentos semelh^'9'’54

A remuneração do gerente será acordada PXbe 
dos sócios.

O gerente nomeado pode delegar em outrem pane^ 
respectivos poderes de gerência, outorgados para o 
respectivo mandato.

ARTIGO 7.’
(Cessão de quotas)

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócioseoi 
o seu usufruto é livre, ficando desde já autorizada a 
são nos casos de cessão parcial, quer aos sócios, qm 
—/ cessão 
ê^XSebOeral. senho dedo à «i«— 

preferência.

ARTIGO 5.° 
(Suprimentos)

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, 
mas os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de 
que ela carecer, nos termos e condições que estabelecerem.

ARTIGO 8.° 
(Amortização de quotas)

E permitida a amortização de qualquer quota, quer por 
acordo com o respectivo titular, quer quando a quota ou 
parte dela seja objecto de penhora, arresto, arrolamento ou 
por qualquer meio envolvida em procedimento judicial,fis* 

cal, administrativo ou outro.
ARTIGO 9.°

(Distribuição de lucros)

Os lucros líquidos apurados em cada exercíc'° 
tribuídos entre os sócios, salvo deliberação da As 
Geral aprovada por todos os sócios. ^vidir Pel05

A fixação do montante do lucro líquido 
sócios na proporção das suas quotas é antec ^^liici# 
ção dos encargos fiscais e de (5%) cinco poi soCJ-eC|ade- 
apurados destinados ao fundo de reserva cg

O fundo de reserva legal da emPresa n^en(jo 
(20%) vinte por cento do capital s0C^a aCiiar red^0,
todas as vezes que por qualquer motivo

ARTIGO io.°
(Assembleia Geral)

A Assembleia Geral reunirá or^in^erc(cjos. 
ano para aprovação dos respectivos Geral

Extraordinariamente a Assen & do$ $ 
que necessário e mediante soliciW sefá c0Ín

A convocatória das ^ssem^ ^jrJjCílio d°s S° 
carta com aviso de recepção no 
antecedência de oito dias.
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/ ' imo possa comparecer, este poderá fazer-se

/ ^“^essoa estranha à sociedade, devendo conui- 

/iií^^rtoà Assembleia Geral da sua decisão. 

1^^ ARTIGO II.'°
I (Dissolvido da sociedade)
/ piedade não se dissolverá por morte ou interdição 
I '^laiier dos sócios, continuando a sua existência com 
p^ivos e OS herdeiros ou representantes do sócio 
/LidoouMerdito,devendo este nomear um que a todos 

/ líjfflK, enquanto a q“oía se mantiver indivisa.
/ hipótese de dissolução, por acordo dos sócios ou nos 
L»is casos previstos na lei, os três sócios serão liquida 
^eáliiiuidaçãoe partilha procederão como para el xoabrem. Na falta de acordo e se algum dos sócios o n 3 
l^.mo activo licitado em globo, como obrisaeãfT 

do passivo e adjudicado ao sócio oue £m 
tepoferecerem igualmente de condições wnor

ARTIGO 12.”

(Exoneração e exclusão)
Exoneração e exclusão de sócio podem rf tostemos previstos na lei. P dar'se nos

ARTIGO 13,°
(Eleição do foro)

Para dirimir as questões emergentes do presente con
tato, quer entre sócios, seus herdeiros ou representantes, 
querentreeles e a própria sociedade, fica desde já estipulado 
o Foro do Tribunal da Província de Luanda, com expressa 
renúncia de qualquer outro.

ARTIGO 14.°
(Omissões)

No omisso regularão as disposições da Lei das Socie- 
Comerciais, as deliberações sociais e demais 

fiações aplicáveis.

(15-18301-L02)

I C3-Bambi (SU), Limitada

^^el Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.a Classe 

^GuíTí óriado^egisto Comercial de Luanda, 2.a Secção 
WazemC°daEmpreSa’

W clend° a° ^ue me fo' requerido em petição apre- 
u o n 0 *7 ç j i ■Ç^nteano ' d d0 “Vro-diário de 29 de Outubro do 

^e^tifico, 5 fiCa arquivada nesta Conservatória.
nr Conce^çào ^a Liberdade Bambi, solteira, 

P?vinciMotj^na^dade ang°lana, natural do Negage, 
^ga,Ba: e’^es^ente em Luanda, no Distrito Urbano 
J* Un>a socie^í Z°na6’Lote 8’4°’ APartament04’ 

( ' un>pessoal por quotas denomi-
titi/'^15,nUe ' Limitada», registada sob 

% e vai reger pelo disposto no documento

1? t;SerVató •
^Oi,^íoGuiché°iV8'St0 Comercial de Luanda, 

h’br°de20]5 da EmPresa> em Luanda, aos 

O aJtidante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
C3-BAMBI (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «C3-Bambi 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Belas, Bairro Comuna do Benfica, Bairro 
Kifica, Rua do Pavilhão Multiuso, casa s/n.°, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
do respectivo registo.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social, prestação de 
serviços, comércio geral a grosso e a retalho, serviços de ser
ralharia, caixilharia de alumínios, avicultura, agro-pecuária, 
indústria, pesca, hotelaria e turismo, serviços de informá
tica e telecomunicações, publicidade, construção civil e 
obras públicas, consultoria, exploração florestal, comercia
lização de telefones e seus acessórios, transporte marítimo, 
camionagem, agente despachante e transitários, promoção 
e mediação imobiliária, cabotagem, rent-a-car, compra 
e venda de viaturas, novas ou usadas e seus acessórios, 
venda e reparação de veículos automóveis, concessionária 
de material e peças separadas de transporte, fabricação de 
blocos e vigotas, comercialização de medicamentos, mate
rial cirúrgico, gastável e hospitalar, produtos químicos e 
farmacêuticos, serviços de saúde, plastificação de documen
tos, venda de material de escritório e escolar, decorações, 
serigrafia, impressões, serviços de cabeleireiro, boutique, 
agência de viagens, perfumaria, relações públicas, paste
laria, geladaria, panificação, representações comerciais e 
industriais, venda de gás de cozinha, desporto e recreação, 
meios industriais, realizações de actividades culturais e des
portivas, manutenção de espaços verdes, segurança de bens 
patrimoniais, educação e ensino, importação e exportação 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que a sócia decida e seja permitido por 

lei.
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 md 
kwanzas) pertencente à sócia-única Conceição da Liberdade 

Bambi.
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°b,ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída da sócia cedente ou a 
transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, incumbem à sócia-única, bastando a sua assinatura 
para obrigar validamente a sociedade.

1. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como, letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

2. A sócia-única poderá nomear pessoa estranha a socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões da sócia-única de natureza igual as delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas ern acta por 
ela assinadas e mantidas em livro de actas.

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
da sócia-única, continuando a sua existência com os herdei
ros ou representantes da sócia falecida ou interdita, devendo 
estes nomear um que a todos represente, enquanto a quota se 
mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da LSC.
ARTIGO I0.°

(Balanços)

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO 11.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 19/12, de 11 de Junho e ainda as disposições da 
Lei das Sociedades Comerciais n.° 1/04, de 13 de Fevereiro. 

(15-18251-L02)

Gilsilva Comercial (SU), Limitada

Natacha Garcia António dos Santos Garcia, Licenciada 
em Direito, Conservadora-Adjunta da Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, 2,a Secção do Guiché Único 

da Empresa — Nosso Centro.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apresen

tada sob n.° 15 do livro-diário de 5 de Outubro do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Hermenegildo Domu^ \ casado com Jesuina Cristóvão doNascw  ̂JS\ o regime de comunhão de adquiridos, residente habituaimente em Luanda, Muntó^ Bairro Camama, casa sem número, riade unipessoal por quotas denominada 0^1B Limitada», com sede sociai na Pwtóa\ , Limo de Luanda, Distrito Urbano Mumcip Rua Qjreita da Samba, casa Morro da ’ -,59/^5,que se vai regerpe\cS6çiait,registada sob o n. -
Está conforme- ^egisto Comerciai & Ui<Conservatorm da Empresa-NossoCs*2 a Secção do Outubro de 2015. - Cem Luanda, aos 5

ilegível- 0 ajudanu’

estatutos da sociedade
GILSILVA COMERCIAL (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Gilsilw 
Comercial (SU), Limitada», com sede social na Provínciade 
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, 
Bairro Morro da Luz, Rua Direita da Samba, casa sem 
número, podendo transferi-la livremente para qualqueroubo 
local do território nacional, bem como abrir filiais, sucur
sais, agências ou outras formas de representação dentroe 

fora do País.
aKTIGQ2«

. . 4 sua dllraçã . (D,"ação)PK"ppKgist0 ■pa'a">^oícfti,xlvii,pí, /

^^77GO3° /e Asoci^adetemr (objecl°) I 
retalho> prestará n^°°^ectosocialoconiénioagross<) I 
indústria, hot^i ° e serviÇ°s> importação e exporta- / 

01 tática, cônsult ^escaS) agro-pecuária, agricultura. /
e °bras públicas °lla’ te^ecomunicaçÕes, construção civil /
naêctn, transitárin ni°das e c°nfecções, transportes, catmo- / 
n°^as e de oca?'-3’ rem~a''Car> compra e venda de viW*5 / 
Sern condutor t °U Usadas> aluguer de viaturas com011 / 
°ficina auto v ^nsPortes de passageiros ou de mercadoria / 
tório e escola ã bouticlu^ venda de material de /
Cornercializar~ V^os dc cabeleireiro, assistência técmc /
e*Portação ã° Petr(5Ieo e lubrificantes, impodtf® / 
Vagens Pr°dutos farmacêuticos, aêênCia. I
daria, exn, Ç°es PúbHcas, pastelaria, panificação,ê' dí / 
esPectáculo^?0 de parc>ues de diversões, reaW■ /
mineira e fí CU lurais’ recreativos e desportivos, exp ' / 
e$taçâo de „Oresía^’ exPloração de bombas de con,bU5,i]1fia. / de °ervIÇOS) representações comerciais, /
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. •„ e sua utilização, segurança 
,da de a|unl,n1 flinda dedicar-se a qualquer

* (Cap«íal>
Kz- 100.000,00 (cem mil kwan- 

0(aPital *cial \Xdo em dinheiro, representado por 
de Kz: l00-000’00 <c,7 

i”í X— a° sócio’úni“ Herm'neg 

-“5 si ..«»■

ARTIGO 5.» 
| (Cessão de quotas)

.ressào da quota implica a saída do sócio cedente ou a 
LZaçàodamesma em sociedade plunpessoal.

! ARTIGO 6.°
(Gerência)

IA gerência e administração da sociedade, em todos os 
actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas- 

sn-amente, será exercida pelo sócio-único, bastando a sua 
assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
I «contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
| como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

3.0sócio-único poderá nomear pessoa estranha à socie- 
(bdepara assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.°
(Decisões)

sócio-único de natureza igual às delibera- 
«le assinadas'e deverão ser registadas em acta por

e mantidas em livro de actas.

Conjor Empreendimentos, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 1 do livro de notas para escrituras 
diversas n.° 302-A, do Cartório Notarial do Guiché Único da 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
Licenciado em Direito, foi constituída entre Moisés David 
Milagre Loké, solteiro, maior, natural do Huambo, Província 
do Huambo, residente em Luanda, no Distrito Urbano da 
Maianga, Bairro Prenda, Rua dos Miriantes, casa s/n.°, que 
outorga neste acto como mandatário de Jorge Mayer Faria, 
casado com Maria Constança Monteiro Marques Faria, sob 
o regime de comunhão de adquiridos, natural de Longonjo, 
Província do Huambo, residente em Luanda, no Distrito 
Urbano da Ingombota, Bairro Maculusso, Rua Nicolau 
Castelo Branco, Casa n.° 19, e Maria Constança Monteiro 
Marques Faria, casada com Jorge Mayer Faria, sob o 
regime de comunhão de adquiridos, natural de Camacupa, 
Província do Bié, residente em Luanda, no Distrito Urbano 
da Ingombota, Bairro Maculusso, Rua Nicolau Castelo 
Branco, Casa n.° 19;

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

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 29 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ARTIGO 8.°
A (Dissolução)

*tod°iioe-úZSe dissolverá por morte ou impedi- 

**oe herdei10s ’ C°ntlnuando a sua existência com o 
**>0, devendo estes*representantes do sócio falecido ou 
^^^^semaníveX^a.1*6 ' repreSente’

ARTIGO 9.°
/''«acàoa (UW<Mo) 

^ades p a SOc’edade far cp •Conierciais. a nos termos da Lei das

artigo io.«
'M^^sserã

à” XJ* ’ bal»» d.*,

««>*. «o, Oevenfc encerrar a 31

No AXTIGO11.

regn., (Omiss°)

S Cotherciais n 0° , ?*nda as d|sposições da
1/04a de 13 de Fevereiro.

(15-18351-L15)

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
CONJOR EMPREENDIMENTOS, LIMITADA

ARTIGO l.°
(Sede)

A sociedade adopta o nome de «Conjor Empreendimentos, 
Limitada», com sede em Luanda, Município de Luanda, 
Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, Bairro do Palanca, 
na Avenida Pedro de Castro Van-Dúnem Loy, casa s/n.°, 
podendo transferi-la livremente para qualquer local do terri
tório nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°
(Duração)

A sociedade é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade para todos os efeitos legais, a partir 
da data da presente escritura.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

1. A sociedade tem por objecto a prestação de serviços, 
gestão de espaços comerciais, imobiliário urbano, residen
cial e escritório, jardinagem, limpezas, obras, hotelaria e 
turismo, agricultura, compra, venda e revenda de imóveis, 
adquiridos para este fim, desenvolvimento, construção, 
administração, arrendamento e venda de bens imóveis, a 
gestão de imóveis próprios, urbanização e infra-estrutura 
ção de terrenos, visando a promoção do acesso à habitação,
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compra e venda de lotes de terrenos para a construção, con
tribuir para a gestão criteriosa, racional e inclusiva dos solos 
urbanos e dos terrenos, com vista à melhoria da qualidade 
de vida urbana, contribuir para a pesquisa e a inovação 
nos domínios da produção de habitação e a requalificação 
urbana, consultoria e assistência técnica concernentes a 
assuntos imobiliários, incorporação, promoção, administra
ção, a sociedade poderá adquirir, deter, onerar ou alienar, 
por qualquer forma, participações noutras sociedades, cons
tituídas ou a constituir, com idêntico ou diferente objecto 
do acima mencionado, bem como participar em associações, 
parcerias, “joint ventures”, consórcios, associações em par
ticipação e sociedades reguladas por leis especiais ou em 
agrupamentos complementares de empresas

ARTIGO 4.°
(Capital social)

O capital social é de Kz: 5.000.000,00 (cinco milhões de 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 2 (duas) quotas iguais, no valor nominal de 
Kz: 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil kwanzas), 
correspondente a 50% cada uma, pertencentes aos sócios 
Jorge Mayer Faria e Maria Constança Monteiro Marques 
Faria.

ARTIGO 5.°

a>Por acordo com OprÓDr. . .
b) Tratando-se de quota ad S°C’0 que dela r |

rov M em 
Prov’denc<a cautelar,sem 
casos, seja deduzida oposiçàoW^% 
gada procedente pelo respectivo \

cl) Quando por divórcio, a respectiva JL 
a pertencer ao sócio inicial; 1

e) Se, sendo pessoa colectiva, se dissolver 1
j) Venda ou adjudicação judicial; '
g) Por morte, interdição ou inabilitação doseu^ 1
h) Quando a quota seja cedida com violação do 1

deste contrato; 1
i) Quando o titular dolosamente prejudicar a sode-'

dade no seu bom nome ou no seu património.
2. Salvo disposição legal em contrário, a conttapa* 

da amortização e:
a) Nos casos das alíneas a) eb) o valor acordado* 

yNXosd.s abne.se). d).

C) Nos casos das ahneas h) ei)
(Prestações suplementares de capital e suprimentos)

1. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplemen
tares de capital até ao montante de Kz: 10.000.000,00 (dez 
milhões de kwanzas), na proporção das quotas de que são 
titulares e em condições a serem aprovadas em Assembleia 
Geral, na qual esteja representado mais de cinquenta por 
cento do capital social, onde se especifiquem as condições 
do respectivo reembolso.

2. Os sócios poderão fazer empréstimos à sociedade, na 
modalidade de suprimentos, conforme venha a ser delibe
rado pela Assembleia Geral, na qual serão ainda fixados os 
termos e condições a que ficam sujeitos, designadamente no 
que se refere ao prazo de reembolso e à sua eventual onero- 
sidade.

ARTIGO 6.°
(Aumento do capital social)

O capital social poderá ser aumentado por deliberação 
dos sócios e, na proporção das suas quotas, ou na forma 
como se vier acordar.

ARTIGO 7.°
(Cessão de quotas)

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, a qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 

fazer uso.
ARTIGO 8.°

(Amortização da quota)

1. A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer um 
dos sócios nos seguintes casos:

3 <?uota. casoe'obJeia Geral ^Ue "àdelib*rea,izadadesdea^ I 

so> ° Pagamento do va/n ? ’ podendopronto ou em seis Wa em -Xl
a de i^erãçã0 torna(ja eStaÇOestr'msstraise iguais, conknrn /

ARTIGO 9.° /
/ (Gerência) /

tos, em juízo e f soc^edade, em todos os actos econw / 
sócios, nome d actlva e passivamente incube aos /
Faria e Jom L amente: Maria Constança Monteiro Marque / 
desde já ° a^er Faria, que, dispensados da caução ficam I 
dos dois 10rnead°s gerentes, bastando a assinatura de um / 

2 À ’ Vaia °brÍ£ar vaPdamente a sociedade. / 
mitidn $ncia sao atribuídos os mais amplos poderes p# /
nec /e/’ comPetindo-lhe praticar os actos que 1W1
ent Sail0S ou convenientes à realização do objecto soe'*’

°s quais se incluem os seguintes:Celebrar contratos no âmbito da actividade^ 
cia.1 da sociedade e dentro dos limites do ce 

tivo objecto social;Abrir, movimentar e fechar contas ^ancàr^çiS
c) Aceitar, sacar e endossar cheques, letras,

e outros efeitos comerciais; toSfie
d) Admitir e despedir pessoal ou celebrar  co

prestação de serviços; cOíitP
G) Comprar e vender bens imóveis e ceie r^fíCeifl 

tos de arrendamento ou de locaçã° 

mobiliária;

abne.se
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^.ODBNOVEMBKODBímS

„ locar bens imóveis 
» to“volvi- 

p""LiKí”''"10

»u »«"■«’ ~"’PromiSS“ 
«sim«’morea'izarc,ualS'

queroP^
financeiras; , earantias nos termos da lei,

”™írbi,ros e confosar’ 

i|“’C“""*irei"qu,l<,“racçaoo,,‘’re' 
desisur uu
ceSSOjUíCÍvèdado à gerência fazer, por conta 

’ È*'Xões alheias ao seu fim social e ao seu 

qualquer forma obrigar a sociedade por essas 
*0UPl o a de imediata destituição e sem preju.zo 
^s’ h lidade pessoal e solidária por todos os pre- 
S^Xasociedade ou para terceiros.

gerentes nomeados poderão delegar, em pessoa 
®mhaasociedade, todos ou parte dos seus poderes de 
«cia,conferindo para o efeito, o respectivo mandato, em 
come da sociedade.

5. Em caso algum, a sociedade poderá ser abrigada em 
actos ou operações de interesse alheio, nomeadamente, em 
rales,fiança e actos semelhantes e estranhos aos negócios 
sociais.

6. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 
«coniratos estranhos aos negócios da sociedade, tais como 
ta de favor, fianças, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 10.° 
(Assembleia Geral) 

«nasreT^16*38 Gera’s’ serào convocadas por simples 
(8) dias^ta(laS’ d’r^das aos sócios com, pelo menos oito 
Midades111^6^00^’ *St° Ciuando a nào Prescrever 
^iosestivereSSenC'a*S C0mun*ca9ão- Se qualquer dos 
^fe’lacomtemente d& SOC^a^’ a comunicaçào deverá 

P° su^c^ente para que possa comparecer.

artigo i i,°
1. qs |u (Lucros)

para fiU^°S apurados’ depois de deduzida a 
>aÍa t ?S °U destinos ^peciais criados em 

e dÍVÍdÍd°S Pelos sócios na propor- 
^houver. 'gUal proP°rÇão serão apudoradas 

^sJ?re'Ucros,nosTC'C'°’ poder^° ser feitos adianta- 
ar^a^eral e ernios ^^a^s’ mediante deliberação 

^hcadn U'n^° 2,5% ^avor®vel do órgão de fiscali- 
Sa,Í,ul°dePrémiòneSni0S a°S trabalhadores mais

1 a (D‘ ARTIGO 12,° 
X?Ciedadenã7'UÇâ0ClÍq“Maça°) 

qUalqUerdoSS6cdòSS01Verá por nqorte ou impedi- 

s’ c°ntinuando a sua existência

com o sobrevivente e herdeiros ou representantes do sócio 
falecido ou interdito, devendo este nomear um que a todos 
represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

2. Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários, a 
liquidação e partilhas verificar-se-á como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles pretender, será o activo 
social liquidado em globo com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO 13.°
(Fórum)

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 14.° 
(Ano social)

Os anos sociais serão civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO 15.° 
(Casos omissos)

Na omissão regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação 
aplicável.

(15-18302-L02)

Esmarcunga, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 95 do Livro de Notas para escri
turas diversas n.° 301-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Tiago Pires Alfredo, solteiro, maior, natural 
do Sambizanga, Província de Luanda, onde reside habitual
mente, no Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, 
Rua Faja das Ovelhas, Casa n.° 24, Zona 17;

Segundo: — Esmeralda Baltazar Cungas, solteira, maior, 
natural de Quibala, Província do Kwanza-Sul, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano da Samba, 

Bairro Morro Bento, casa s/n.°, Zona 3;
Uma sociedade comercial por quotas de responsabi

lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

artigos seguintes.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 29 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegneL
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ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
ESMARCUNGA, LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação da sociedade e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Esmarcun°a 
Limitada» e tem a sua sede na Província de Luanda’ 
Município de Cacuaco, na Centralidade do Sequele, Rua 3^ 
Bloco 5, Prédio 22.°, 2.° andar Apartamento n.° 201, Luanda- 
Angola, e podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 
sucursais, agências ou outras formas de representação den
tro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
seu início de actividade, para todos os efeitos legais a partir 
da data da celebração da presente escritura

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

1. A sociedade tem por objecto social, a gestão de acti
vos patrimoniais e financeiros, participações sociais em 
outras sociedades, gestão de recursos humanos, gestão de 
transportes marítimos, fluvial, aéreos, terrestre e ferroviá
rios, prospecção, exploração e comercialização de recursos 
minerais e florestal, prestação de serviços nas áreas de enge
nharia, arquitectura, ambiente, energia, água, economia, 
manutenção de equipamento, gestão e administração de 
sociedades e serviços genéricos de apoio a empresas e fisca
lização de empreitadas, gestão e exploração agro-industrial 
e agro-alimentar, projecção e gestão de empreendimentos 
habitacionais, projecção e gestão de empreendi-mentos hos
pitalares e sanitários, evacuação, comércio geral a grosso e 
a retalho, compra e venda de mobiliário, gestão de empreen
dimentos, comercialização de materiais e equipamentos 
a retalho ou por grosso, construção civil e obras públi
cas, fiscalização de projectos de arquitectura e urbanismo, 
comercialização de equipamentos e material de constru
ção civil, informática e telecomunicações, publicidade e 
marketing, educação e ensino geral, formação profissional, 
indústria, consultoria, auditoria e contabilidade, serviços de 
hotelaria e turismo, restauração, representação de marcas e 
serviços, importação e exportação, podendo por deliberação 
da Assembleia Geral, dedicar-se a qualquer outra actividade 
comercial ou industrial permitida por lei.

2. A sociedade poderá ainda associar-se com outras 
pessoas jurídicas, para nomeadamente, formar novas 
sociedades, agrupamentos complementares de empresas, 
consórcios e associações em participação, bem como subs
crever e participar no capital social de outras sociedades 
constituídas ou a constituir.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

1. O capital social, é de Kz: 200.000,00 (duzentos mil 
kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e

representado por 2 (duas) quotas iguais n de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) cada^'"'‘S centes aos sócios Tiago Pires Alfredo e EsmJ^N. Cungas, respetivamente.
"""'HCI 

ARTIGO 5 •
_ (Cessão dcquo

cessão de quotas a estranhos fie . 
sentimento da sociedade, a qual é .7 epend^ 
de preferência, deftrid„ *'^* ^‘* 

quiser fazer uso. ^aedatkd**

ARTIGO 6.° 
(Gerência)

A gerência e administração da sociedade emM 
seus actos e contrato, em juízo e fora dele,’activa?® 

sivamente, incumbem aos sócios Tiago Pires Alf? 
Esmeralda Baltazar Cungas, que ficam desde já 
gerentes com dispensa de caução, bastando 2 (duas) ass- 

naturas dos gerentes para obrigar validamente a sociedade. 1

1. Os gerentes poderão delegar num dos sócios ou ms® 

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 

gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedadeen 

actos e contratos estranhos aos negócios sociais da socie

dade, tais como letras de favor, fianças, abonações ou« 

semelhantes.
ARTIGO 7.°
(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas legistadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos. 
(30) dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva 
formalidades especiais de comunicação. Se qualquer dos 
sócios estiver ausente da sede social, a comunicação deverá 
ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer

ARTIGO 8.° 
(Divisão de Lucros)

Os lucros líquidos, apurados, depois dededuZ!^„i 
centagem para fundos ou destinos especiais cria 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios nai s
ção das suas quotas e em igual proporção serão 

as perdas se as houver.
ARTIGO 9."
(Dissolução) inlpedi»ie*

A sociedade não se dissolverá por ,1iortee°jsténcia c°"1^ 
de qualquer dos sócios, continuando a s^a^cjOfylcc^0^ 
sobrevivo e herdeiros ou representantes °^oS represel',e’ 
interdito, devendo estes nomear um filie a 
enquanto a quota se mantiver indivisa-

ARTIGO 10° .
(Liquidação) sócios ese3

Dissolvida a sociedade por aCO,<^-0 
demais casos legais, todos os sócios se ^of(jarein- 
liquidação e partilha realizar-se-á, como °
de acordo, e se algum deles o preten
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/ bloco com obrigação do pagamento do passivo 
sócio qae melhor preço oferecer, em igual-

ARTIGO 11.°
I (Preferência na amortização)
/ piedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

L^rsócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora 0 

líciacautelar.
ARTIGO 12.°

(Foro competente)
Paratodas  as questões emergentes do presente cont ^aeossócios, seus herdeiros ou representantes ’

^dese a própria sociedade, fica estipulado o F ’ 
árcade Luanda, com expressa renúnrí. °'0 da 

Cla a qualquer

ARTIGO 13.°
(Balanços)

Osanossociais serão os civis e os balanços serão dados 
$]! de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de 

Afafço imediato.

ARTIGO 14.°
(Omisso)

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-18305-L02)

. José Castro & F» L'm’tada
| i de 'Novembro de 2I Certifico que, por escritura de o escri-\ Wacom inicio a folhas 97, do livro uiché Único
l Mtaasn.0 433, do Cartório Notarial óoUu da
1 Apresa, a cargo do Notário, Lúcio
I ftôa,licenciado em Direito, foi constituída ent natura\
1 Primeiro:—José Castro Martins, solteiro, maio ,
\ Halandula, Província de Malanje, residente nda, 
I em Luanda, no Município de Cacuaco, Bairro
1 ^n?45;
l Segundo: - Wter Inácio Martins, solteiro, maior, natu 
\ ®'^luanda, onde reside habitualmente, no Municip10

Bairro Funda, casa s/n.°;^rceiro: J Henriqueta Vieira Martins, menor, natu- 
\i'^anda’ residente habituahnente em Luanda, no 

a'Pi° Cacuaco, Bairro Funda, Casa n.° 45;
^MaÍ0 ."^ório Vieira Martins, menor, natural e 

habitualmente em Luanda, no Municip'0 ilma?’ BaÍrT° Funda’Casa n’°45 ’

C0yncrcial por quotas de que se regerá 
do documento em anexo.. '■^rio vi
do Gu'ché único da Empresa, em de Novembro de 2015. — O ajudante, ite-

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
JOSÉ CASTRO & FILHOS, LIMITADA

ARTIGO I.°

A sociedade adopta a denominação social de «José 
Castro & Filhos, Limitada», com sede social na Província 
de Luanda, Município de Cacuaco, Bairro da Caop Casas 
Novas, Rua Direita da Funda, Casa n.° D 45, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, comércio geral a grosso e a retalho, empreitadas de 
construção civil e obras públicas, venda de equipamentos 
dos serviços de segurança privada, prestação de serviços 
de segurança privada, infantário, creches, educação, ensino 
geral, escola de línguas, desporto e cultura, escola de con
dução, informática, telecomunicações, hotelaria e turismo, 
restauração, casino, indústria pesada e ligeira, pescas, 
agricultura, agro-pecuária, indústria de panificação, camio
nagem, transitários, cabotagem, rent-a-car, compra e 
venda de viaturas novas e usadas, transporte de passagei
ros, transporte de mercadorias, oficina auto, oficina de frio, 
fiscalização de obras públicas, venda de material de escri
tório e escolar, assistência a viaturas, comercialização de 
material de construção, comercialização de lubrificantes, 
salão de cabeleireiro, barbearia, boutique, comercialização 
de gás de cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalen
tes, perfumaria, artigos de limpeza e higiene, ourivesaria, 
relojoaria, agência de viagens, geladaria, exploração de par
ques de diversão, exploração mineira, exploração florestal, 
exploração de bombas de combustíveis, estação de serviço, 
representações comerciais, serralharia, carpintaria, marce
naria, importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a 
qualquer outro ramo do comércio ou indústria em que os 
sócios acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital 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: 82.000,00 (oitenta e dois mil kwanzas), per
tencente ao sócio José Castro Martins e outras 3 (três) quotas 
iguais no valor nominal de Kz: 6.000,00 (seis mil kwanzas), 
cada uma pertencentes aos sócios Walter Inácio Martins, 
Henriqueta Vieira Martins e Rogério Vieira Martins, respec

tivamente.
ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele nao 

quiser fazer uso.
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ARTIGO 6.°
A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe ao sócio José Castro Martins, que fica desde 
já nomeado gerente, com dispensa de caução, bastando uma 
assinatura para obrigar validamente a sociedade.

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como, letras de favor, fiança, abonações ou actos seme
lhantes.

ARTIGO womisso reguiavão as dehbevaçòes ,,M
— es da bei n.° V04, de \3 de

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 
registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 
com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO II.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca do Bengo, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°
Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 

ano, devendo estar aprovado até 31 de Março do ano ime

diato.

ER1C»<__In
r ’ L,tnita<la
Certifico que, por escritura de d n 

avtada com início a folhas 60, do ibíde 
turas d, versas n.» 433, do Cartório Notaria 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio I 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituía 4

Raimundo Francisco Mateus, solteiro 
do Lucala, Província do Kwanza-Norte residem^ 
mente na Huíla, no Município do Lubango, 
Abril, casa s/n.°, que outorga neste acto como mandatári« 
da sociedade «R. F. NOVA RAFRAMACA - Raj^ 
Francisco Mateus & Filhos, Limitada», com sede na 
Província da Huíla, no Município do Lubango, titular do 
número de Identificação Fiscal n.° 5171156255, e em repre
sentação de seus filhos menores Erick Deason Inácio Mateus, 
de 16 anos de idade, Ariclenia Nawilma Aunando Mateus, 
de 8 anos de idade e Kailany Patrícia Armando Mateus, 
de 5 anos de idade, todos naturais do Lubango, Província da 
Huíla e consigo conviventes;

Uma sociedade comercial por quotas de responsa 
lidade limitada, que se regerá nos termos constantes 

artigos seguintes. da Empresa, em
Cartório Notarial do Guich 

Luanda, aos 3 de Novembro de 20 D-

ESTATUTOS DA SOCIEDADE i 
ERICK — INVESTIMENTOS, LIMITADA

ARTIGO l.°A sociedade adopta a denominação social de I

Investimentos, Limitada», com sede social na Kwanza-Norte, Município do Cazengo, Centro da 
Rua dos Voluntários, Casa n.°, podendo trans^en^i 
mente para qualquer outro local do território nac,^niiaS de 
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras 

representação dentro e fora do País.ARTIGO 2.° cOntand°'se0

A sua duração é por tempo indeterminado 
início da sua actividade, para todos os efeit°s 
da data da celebração da presente escritura.

artigo 3.°
A sociedade tem como objecto socia 

construção, gestão de empreendimentos & & PesC^. 
indústria pesqueira, captura e trans^oinia^str^ 
exploração e transformação de madeiras,1 estU 
riais de construção, comercialização de m
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1/ • a financeira e jurídica, fiscalização
>‘ieCTXn«ira’ eXplOraÇã° mÍneÍra’ Sanea' 

■>,éCn'Cndendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
‘ >ic0’P „„ indústria em que os sócios acordem e 

r uinrLn»porle‘' ARTIGO 4.»
I ociaiéde Kz: 100.000,00 (cem mil kwan- 

I XaX realizado em dinheiro, dividido e 
,li|l”ntaiiop()r(4)cluotaS’ send° UIT>a n° Valor nominal 

(X000,00 (setenta e cinco mil kwanzas) perten- 
| #ásóc»«R-F N0VA RAFRAMACA — Raimundo 

kiiciswMateus & Filhos’ Limitada>>’ outra Quota no 
uio(nominal de Kz: 9.000,00 (nove mil kwanzas) per- 

Lteiite ao sócio Erick Deason Inácio Mateus e outas 
l^quotasiguais no valor nominal de Kz: 8.000,00 (oito 

I|iihvanzas)cada uma pertencentes aos sócios Ariclenia 
'sívilma Armando Mateus e Kailany Patrícia Armando 

Hkiis, respectivamente.

ARTIGO 5.»

Acessão de quotas a estranhos fica dependente do con 
«dasoctedade, à qual é sempre reservado n w gerência deferido aos sócios se a sociod X 7' 
ftóer fazer uso. ciedade dele não

artigo 6.’ todos os
Ajerència e administração da^octe * passiva-

«mecontratos, em juízo iscQ Mateus, que
| aatt,incumbe ao sócio Raimund caucão bas-I ficadesde já nomeado gerente, com dispensa e 
I todo a sua assinatura para obrigar validamente a m0
I 1.0 gerente poderá delegar num dos sócios ou $ 
I to pessoa estranha à sociedade parte dos seus po 
I gRncia,conferindo para o efeito, o respectivo mandat 
I fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
I e tratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tai 
\ Wetrasdefavor,fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 
dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 

Wcedência,ist0 <luando a lei na0 Prescreva foma“ 
^eSpeciais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
^tç^Senle da sede social a comunicação deverá ser feita 

P° su^ciente para que possa comparecer.
°siucr , artigos.0

S ^U'dos aPurados, depois de deduzida a pei- 
^Undos ou destinos especiais criados em 

SeVà° d'v*d'dos pelos sócios na propor- ^Ma$Se ^tas’e em igual proporção serão suportadas 
houver.

ú^^dade ã artigo 9.°
dOs s Se dissolverá por morte ou impedimento 

Cl°s, continuando a sua existência com o

sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO H.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca do Kwanza-Norte, com expressa renúncia a qual
quer outro.

ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, 
devendo estar aprovado até 31 de Março do ano imediato.

ARTIGO I4.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais demais legislação aplicável.

(15-18390-L02)

NAFUNGO — Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 30 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 27, do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 302-A, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre António 
Tomé Samaria, solteiro, maior, natural do Lobito, Província 
de Benguela, residente em Luanda, no Município de Viana, 
Bairro Belo Horizonte, casa s/n.°, que outorga neste acto 
como mandatário de Nelson José Fungo, solteiro, maior, 
natural do Quiculungo, Província do Kwanza-Norte, resi
dente em Luanda, no Município de Viana, Bairro Estalagem, 
casa s/n.°, e António José Fungo, solteiro, maior, natural 
do Quiculungo, Província do Kwanza-Norte, residente em 
Luanda, no Município de Viana, Bairro Viana II, casa s/n,°;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi
lidade limitada, que se regerá nos termos constantes dos 

artigos seguintes.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 30 de Outubro de 2015. — O ajudante, i/egnel.
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ESTATUTO DA SOCIEDADE 
NAFUNGO — COMERCIAL, LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «NAFUNGO 
— Comercial, Limitada», com sede social na Província de 
Luanda, Município de Viana, Bairro Belo Horizonte, casa 
s/n.°, próximo ao Colégio Zinaidy, podendo transferi-la 
livremente para qualquer outro local do território nacional, 
bem como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas 
de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°
(Objecto)

A sociedade tem como objecto comércio geral a grosso 
e a retalho, prestação de serviços, hotelaria e turismo, res
tauração, informática, telecomunicações, electricidade, 
agro-pecuária, avicultura, pescas, consultoria, auditoria,
construção civil e obras públicas, fiscalização de obras, 
serviços de segurança privada, promoção e mediação imobi
liária, agenciamento de viagens, transportes aéreo, marítimo 
e terrestres, transporte de passageiros ou de mercadorias, 
camionagem, transitários, despachante, rent-a-car, oficina 
auto, venda de material de escritório e escolar, serviços de 
cabeleireiro e barbearia, modas e confecções, botequim, 
serviços de saúde, comercialização de medicamentos, mate
rial e equipamentos hospitalares, serviços de ourivesaria e 
relojoaria, pastelaria, panificação, geladaria, exploração 
de parques de diversões, realização de eventos culturais, 
recreativos e desportivos, exploração mineira e flores
tal, exploração de bombas de combustíveis ou estação de 
serviço, comercialização de petróleo e seus derivados, repre
sentações comerciais, ensino geral, infantário, importação e 
exportação, podendo dedicar-se a qualquer outro ramo do 
comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja per
mitido por lei.

ARTIGO 4.° 
(Capital)

O capital social é de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por 2 (duas) quotas, sendo uma quota no valor nominal 
de Kz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas) pertencente ao sócio 
Nelson José Fungo, e outra quota no valor nominal de 
Kz: 5.000,00 (cinco mil kwanzas) pertencente ao sócio 
António José Fungo, respectivamente.

ARTIGO 5.° 
(Cessão de quotas)

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

aRtigo 6.
_ . (Gerência)

gerencia e administração da < • 
seus actos e contratos, em juízo X I
mente, incumbe ao sócio Neison Jo • Í 
ja nomeado gerente, com dispensa 
asstnatura para obrigar validamente a so

1 • O gerente poderá delegar mesino " 
a sociedade parte dos seus poderes de gerèn 'M 
para o efeito o respectivo mandato. C’a’ ConfenBàj I

2. Fica vedado ao gerente obrigar a socieda(fee \ 
e contratos estranhos aos negócios sociais da socie^**! 
como, letras de favor, fiança, abonações ou aJ?* I 
.. , dUOS sente. |lhantes.

ARTIGO 7.° |
(Assembleia)

As Assembleias Gerais serão convocadas por simpta 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
(30) dias de antecedência, isto quando a lei nào prescreva 
formalidades especiais de comunicação. Se qualquer ta 
sócios estiver ausente da sede social a comunicação 
ser feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°
(Divisão dos lucros)

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

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

A sociedade não se dissolverá por morte ou inipedimen» 
de qualquer dos sócios, continuando a sua e/Xistênciacom 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio fa 
interdito, devendo estes nomear um que a todos repr 

enquanto a quota se mantiver indivisa.
artigo io.°
(Liquidação) g n0$

Dissolvida a sociedade por acordo^do*'^sea 
demais casos legais, todos os sócios serão falta 
liquidação e partilha realizar-se-á como ac ° ^vos^1 
de acordo, e se algum deles o Preteiqder S Ilt0 do PaSS1^ 

licitado em bloco com obrigação do ^o^reCer, 
e adjudicado ao sócio que melhor preÇ 
dade de condições.

err^s^-'
A sociedade reserva-se o l’"**'

qualquer sócio, quando sobre ela re 

providência cautelar. ARTIGO 12°(Foro competente) teCon^f
Para todas as questões represel,t^

quer entre aos sócios, seus heideiro
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4 He fica estipulado o Foro da

J,c" ’

< .««o»-’
(Balanços) 

rao os civis e os balanços serão dados 
Os^rodecada ano, devendo encerrar a 

fj«<|il"ed'at0' ARTIGO 14.»

(Omisso)
. fl regularão as deliberações sociais, as dispo- 

^oi”lS „|/04 je 13 de Fevereiro, que e a Lei das 
^Leiais e demais legislação aplicável, 
piedades Comercia (15-18391-L02)

Makululu, Limitada

Certifico que, por escritura de 29 de Outubro de 2015, 
toradacom início a folhas 21 do livro de notas para escri- 
aas diversas n.° 302-A, do Cartório Notarial do Guiché 
[fada Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
daCosta, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Álvaro Mpaka de Sousa, casado, com 
hpebede Matondo Miguel de Sousa, sob o regime de 
«■nbàodeadquiridos, natural do Uíge, Província ao Uíge, 
Ridente habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do 
KilambaKiaxi, Bairro Golf, Casa n.° 243;

gimdo. — Joquebede Matondo Miguel de Sousa, 
AIVar° Mpal<a de S°usa’ s°b 0 regime de comu- 

^c®ama’casân.o243;an<la’"° MU"ÍCÍPÍ°Be'aS’ 

residente "'0?ueweno de S°usa, menor, natural 
^od(>Kilamba Kin • nlme"te em Luanda’ no Distrito 

&«7o: _ i . Xl’ Bairfo Golf, Casa n.° 243;
?ralde Luanda, resSeT1.10 M'gUel de Sousa’ menor’ 

?UrbanodoKi|amhnei,?abltualmente em Luanda, no 
BaÍrr° G°lf’CaSa n’°243;

V Ridente habit Q“eWeno de Sousa> menor, natu- 

y 0 kilamba Kiaxi b*8 meme em Luanda’no Distrito
C socie«ade J*’B ,rro Golf, Casa n.° 243- 
K>*4<xrq"°as de

docurnento em anexo.

d° Guiché ú • 
eOutubrode20is da EmPresa’ em

O ajudante, ilegível.

MakXSLuAl1mC'EDade

" !'d' «Makululu,

L. ^víncla de Luanda,
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Município de Viana, Bairro 11 de Novembro, Rua da 
Travessa, próximo da Praça do Sábado, casa s/n.°, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social prestação de ser
viços, serviços de projectos de engenharia, empreitada de 
construção civil e obras públicas, construção civil e obras 
públicas e urbanismo, desnatamento de terrenos, arruamento 
e loteamentos, recrutamento e selecçào de pessoal para 
várias áreas, agricultura e pecuária, avicultura, aquicultura, 
pesca, agro-indústria, comercialização e gestão de imóveis, 
venda de mobiliário, serviços de transportes públicos e pri
vados não regulares, serviços de agenciamento e transitário, 
serviços de representação, consultoria financeira, contabili
dade e auditoria, gestão de empreendimentos, promotora de 
investimentos e participações, produtos químicos e farma
cêuticos, serviços de saúde, importação e comercialização 
de medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos 
laboratoriais diversos, fabrico e distribuição de medicamen
tos, equipamentos e produtos hospitalares, comércio geral 
a grosso e a retalho, venda de equipamentos dos serviços 
de segurança privada, prestação de serviços de segurança 
privada, serviços infantários, manutenção e assistência a 
equipamentos diversos, educação, ensino geral, desporto e 
cultura, informática, telecomunicações, serviços de hotelaria 
e turismo, restauração, indústria pesada e ligeira, indústria 
de panificação, pastelaria, geladaria e gelo, ginásio, transi- 
tários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas 
novas e usadas, transportes marítimo, fluvial, aéreo e ter
restre, transporte de passageiros, transporte de mercadorias, 
fiscalização de obras públicas, venda de material de escri
tório e escolar, decoração de interiores e exteriores, venda 
e instalação de material industrial, assistência a viaturas, 
comercialização de material de construção, comercialização 
de lubrificantes, comercialização de gás de cozinha, petróleo 
iluminante, peças sobressalentes, comercialização de per
fumes, serviços de cabeleireiro e barbearia, agenciamento 
de viagens, exploração de parques de diversão, exploração 
florestal e mineral, exploração de bombas de combustíveis, 
estação de serviço, representações comerciais e industriais, 
serviços de serralharia, carpintaria, marcenaria, serviços de 
limpeza, saneamento básico, incineração de objectos sóli
dos, assistência técnica, venda de mobiliário, importação e 
exportação, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo 
de comércio ou indústria em que os sócios acordem e seja 

permitido por lei.
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ARTIGO 4.°
O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwan

zas), integralmente realizado em dinheiro, dividido e 
representado por 5 (cinco) quotas iguais no valor nominal 
de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas) cada uma, perten
centes aos sócios Álvaro Mpaka de Sousa, Joquebede 
Matondo Miguel de Sousa, António Queweno de Sousa, 
João Queweno Miguel de Sousa e Álvaro Mpaka Queweno 
de Sousa, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbe ao sócio Álvaro Mpaka de Sousa, que 
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução, 
bastando a assinatura do gerente para obrigar validamente 
a sociedade.

1. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo

°b,hcitado em bloco com obri 
e adjudicado ao sócio que 
dade de condições. 1 pre(?° ofere \

ARTIGO 11° jA sociedade reserva-seo direito deamn. 
qualquer sócio, quando sobre ela recaiaT^M 
providência cautelar. nesl°. U

ARTIGO 12.’ 1
Para todas as questões emergentes do presen. 1

quer entre os sócios, seus herdeiros ou representa"'”'*’ I 
entre eles e a própria sociedade, fica estípu|ado*’ * I 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer

ARTIGO 13.’
Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada® 

devendo estar aprovados até 31 de Março do ano imediato.
ARTIGO 14.’

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo- 
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, queda Lei te 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável, bocieaduc (15-MW)

GEGUIS — Soluções, Limitada

em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fianças, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 
registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 30 (trinta) 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 
feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo e se algum deles o pretender, será o activo social

,a™* com
sr rzn" 302-a’ *
Pires da C E a car8° do Notário, Lúcio Ata 
Gerai d ^°Sta? ^’cenc’ado ein Direito, foi constituída entre 
M 1 ° 9 ^Osta Cuilherme, solteiro, maior, natural de 

a anje, Província de Malanje, residente habitualmente 
em Luanda, no Distrito Urbano do Sambizanga. Baino 

peiário, Rua J, Casa n.° 41, que outorga neste acto por 
si individualmente e em nome e representação de seu filho 
menor, Francisco FeiTeira Guilherme, de 9 anos de idade, 
natuial da Ingombota, Província de Luanda e consigocon 

vivente.Uma sociedade comercial por quotas de que se rece 

nos termos constantes do documento em anexo.
Está conforme. enlCartório Notarial do Guiché Único da Empr^. 

Luanda, aos 30 de Outubro de 2015. — O ajudante,/

GeGu}s^Lç^,S DA SOCIEDADE 
SOLUÇÕES, limitada

A s°ciedade a™Tgo /.»
S°luções i: opte a denominação social de «GEO^ 

Uanda, Munidni' ^a>>’ Com sede social na Pr°v,ncii‘ ‘ 

Oto * Beto, Ba/iro Mor„ BM>, QuaIqUer Out > Podendo transferi-la livrementesUcUrSa°s a‘ d° terrítdrio nacional, bem como^ 
entro e fOra do ’p^anc,as ou outras formas de represei



21287^..PENOVEMBKOOB^

«217-

indeterminado, contando-se o

■<^aiUa,atJodaeSCrÍtUra' 

^*cele ARTIGO 3.’ 

. .^teincom0 objecto 

p™”*1 ‘mediaç" 
““ de ST 

Wvend -n de serviços de segurança pnvada, 
iÍEsíp°rtaçâo e c°merciaiizaçâ°de medi' 

** os hospitalares, equipamentos laboratorial 
*"-e distribuição de medicamentos, equtpa- 

hospitalares, manutenção e assistência 
^'«diversos, educação, ensino geral, escola de 
ii,y toporto e cultura, escola de condução, informática, 
Xunicações, hotelaria e turismo, restauração, casino, 
.jfctnapesadae ligeira, pescas, agro-pecuária, indústria de 
Unificação, camionagem, transitários, cabotagem, /wr-6/- 
^comprae venda de viaturas novas e usadas, transporte 
^passageiros, transporte de mercadorias, oficina auto, ofi- 
áadefrio,fiscalização de obras públicas, venda de material 
àescritórioeescolar, venda e instalação de material indus- 
ttiil, venda e assistência a viaturas, comercialização de 
naterial de construção, comercialização de lubrificantes, 
alàode cabeleireiro, barbearia, botequim, comercialização 
Me cozinha, petróleo iluminante, peças sobressalen- 
^perfomaria, artigos de toucador e higiene, ourivesaria, 
S i86"? VÍaãenS’ farmácia> centro médico, 
á,«pÍoracágeadana’ exploraçao de parques de diver- 

eXP,OraÇâ° fl°reSta1’ exP,oraÇao de 
^MeiTalh/618’eStaçao de serv'Ç°> representações 
!tWo, podend ’Carpintaria’ mai'cenaria, importação 
.^^omércioouind'1'03 dedlcar'se a qualquer outro 
^Wtido por |ei- UStna em clue os sócios acordem e

social, prestação de ser- 
retalho, empreitadas de

AKUGO 4.’ kwanzas),I óaçW social é de Kz: \00.000^0 (cem vepVesen-\ •Mmte realizado em dinheiro, dbn ' non-dna\ de \ W(h quotas sendo uma quota no va o nte ao \ (oitenta e cinco mif kwanzas), Pe valor\ ^Máo da Costa Guilherme e outra quo le \ '*«deKz: 15.000,00 (quinze mil kwanzas), Pen \ ^Itancisco Peneira Guilherme, respectivam
k ARTIGO 5.° ■ con.tessão de quotas a estranhos fica dependente U?to4asoc'edade, à qual é sempre reserva 0 ° .

’ s“edí“i'M»*«uso.
U 5 ARTIGO 6.° . -oS

e adn\inistração da sociedade, em to SJ?.C0Wlatos,em juizo e fora dele, activa eao sócio Geraldo da Costa Gui te » ç & nomeado gerente, com dispensa de cauç

bastando a assinatura do gerente, para obrigar validamente 
a sociedade.

2. O gerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
em pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
gerência, conferindo para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fianças, abonações ou actos seme
lhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 
30 (trinta) dias de antecedência, isto quando a lei não pres
creva formalidades especiais de comunicação. Se qualquer 
dos sócios estiver ausente da sede social, a comunicação 
deverá ser feita com tempo suficiente para que possa com
parecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha verificar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo e se algum deles o pretender, será o activo social 
licitado em globo com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO 11.°
A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 

qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 

outro.
ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 

de Março imediato.
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ARTIGO 14.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo

sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-18311-L02)

Reabth Construção Civil, Limitada

Certifico que, por escritura de 9 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 86 do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 36, do Cartório Notarial do Guiché Único da 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Manuel Jofânio Domingos Alexandre, 
solteiro, maior, natural de Viana, Província de Luanda, 
onde reside habitualmente, no Município de Viana, Bairro 
Projecto Morar, casa sem número;

Segundo: — Apolinário Gonçalves Sarequembe, sol
teiro, maior, natural do Cacuso, Província de Malanje, 
residente habitualmente em Luanda, no Município de Belas, 
Bairro Benfica, casa sem número;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 19 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

^1

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
REABTH CONSTRUÇÃO CIVIL, LIMITADA

ARTIGO l.°
(Denominação, sede, objecto e duração)

1. A sociedade, constituída sob a forma de sociedade 
comercial por quotas, adopta a denominação social «Reabth 
Construção Civil, Limitada», e tem a sua sede em Luanda, 
casa sem número, Bairro Zango 3, Município de Viana.

2. Por simples deliberação da gerência a sede social pode 
ser transferida para qualquer outro local do território nacio
nal.

3. A sociedade, por simples deliberação da gerência, 
poderá estabelecer sucursais, filiais, agências, delegações 
ou outras formas de representação, em Angola ou no estran
geiro, que se tomem necessárias para o melhor cumprimento 
social.

ARTIGO 2.° 
(Objecto social)

1. A sociedade tem por objecto a pastelaria, comércio 
geral, a grosso e a retalho, snack bar, geladaria, restauração, 
construção civil, obras públicas e fiscalização, comercializa
ção de material de construção e inertes, hotelaria e turismo, 
venda de jardinagem, barbearia, agro-pecuária, venda de 
diversas carnes, serviços de saúde e venda de produto de far
macêutico, transporte de passageiro e mercadorias, venda de

bem e móveis , • 
rent-a-car lnf 'atUraseseUsa 
«em ’ nforr|lática Sacessóri„ 
gem> exploraçào ’ Pub'icidari Os’0perad 
e Promoção de ev madeira, cari/’ 

ram« de comércio "Ç,°-
“J° ««rocio privado“ *>*. etp ,n**di»s.S

Pessoas JuniÍTr * **

nac.onais ou internacionais S'CaS’ 
Por lei, bem como nodí. d ’ naS formas jurídie U 

de objecto diferente daquefe reguladas por leis esnJ 9 exerce’ ouem **

ARTIGO 3?
(Capital social)

I • o capital social é de Kz: 400 nnn no, kwanzas), integralmente realizado em dinh^'^1'1 
—a?-

1. A cessão de quotas entre S°%°Snte do 
quotas a terceiros fica sempre ep Q direito 
escrito da sociedade, à qual é rese não £1111 
rência, deferido aos sócios se aql
uso. . fpt-ênci2 elT1 ca

2. Os sócios terão direito dep'e s de^° ' de®1”’ 
nação de quotas, pelo que os a ,en nOtificara
tal facto, por escrito, à gerência,

sócios.

a) Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas), p»
eente ao sócio Manuel Jofânio Domingos Ale- 

xandre;
b) Kz: 200.000,00 (duzentos mil kwanzas), perten

cente ao sócio Apolinário Gonçalves Sare

quembe.
3. A alteração, por aumento ou redução, do capital social

somente poderá ser efectuada por deliberação da Assembleia 

Geral, por unanimidade, em cumprimento dos requisitos 

fixados na lei, tendo os sócios direito de preferência nos 

aumentos de capital social a realizar em dinheiro, caben 
cada um deles um montante proporcional ao das quota q 

já detiverem. , anterior.4. O direito de preferência referido no nÚ”^|eiaGeral 
serão exercidos nos termos definidos pela Ass
que aprovar a alteração de capital social.

ARTIGO 4.° 
(Prestações suplementares)

A Assembleia poderá deliberai a re3té a0 mOntante enj 
ções suplementares por todos os qoo,00 (cenl n1 
moeda nacional equivalente a US respectivaSclllOtaS 
dólares americanos), na proporção

artigo 5.° 
(Transmissão de qnotas A ceSSã° t0
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nertencerem à sociedade, todos 

Ífn<10 aS 'ís ficam suspensos com a excepção 
C** ovas quotas em caso de aumento de 

de reservas, e a sociedade deverá 
Í^inC°íreserva de montante igual aquele peio 

contabilizas.

ARTIGO6-0 
(Amortização de quotas)

■ dade poderá amortizar qualquer quota que 
penhora, arresto, arrolamento ou qualquer 

efeitos similares, com dispensa de con- 
pedida w»* fl((l do respectivo titular.

íu sociedade poderá igualmente, com dispensa de 
| .pimentodorespectivo titular, amortizar as quotas de 
j^rsócioqueseja declarado falido ou insolvente ou 
I ^encontreem processo de dissolução.
I a contrapartida da amortização será o valor da quota 
I jsiuinado por um contabilista ou perito contabilistas 

^pendente escolhido pela Assembleia Geral.
j ARTIGO 7.»
I (Constituição)

I JteemWeiaGeral representa a universalidade dos sócios 
eítaada por todos os sócios ou pelos seus lesais repre-

Send0 35 suas deliberações, quando regularmente 
I tón,1<)S da lei °U deStes estatut°s, obrigatórios 
H^^moparaosausentes ou discordantes.

artigos.’I (Assembleia Geral)

I. Sem prejuízo de outras formalidades e pr azos 
«me estabelecidos, a convocação da Assembleia ser a 
F» meio de carta dirigida aos sócios, expedida com an 
fcia mínima de quinze dias relativamente à data 
‘^mbleia, contendo, obrigatoriamente, a ordem de tiaba 
kodia,hora e local da Assembleia.

• 0$ sócios podem fazer-se representar nas reuniões da 
‘^mbleia Geral por qual quer pessoa, mediante carta diri- 

Presidente da Mesa e entregue na sede social e da 
^COnste a identificação do mandatário e a ordem de tia- 

os^ássembleia Geral.

ARI1G09.0

(Competência da Assembleia AecorrenteS daAssembleia Geral tem as competências ec
. oBtas anuaisQ) Aalisav e deliberar sobre relatórios 

da gerência; . actividadesAnalisar e deVíberar sobre o piano do exercício seguinte; . . < m como c)^ger os membros dos órgãos sociais, W as respectivas remunerações, vea\izar( provar o limite anuai dos investimento 
ç do vaior das obrigações, bem com° CYédito, anua\ para a celebração de contratos Wnciamento ou concessão de garantias, C) o 0IÇ„ ou planos de investe bianuais;

fi Aprovar o programa de acção da gerência e do res
pectivo orçamento, relativos a cada exercício 
social;

g) Deliberar sobre qualquer assunto para o qual tenha 
sido convocada.

ARTIGO 10.°
(Gerência)

1. A administração da sociedade, bem como a sua repre
sentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica 
a cargo da gerência, constituída por um ou mais gerentes, 
podendo ser pessoas estranhas à sociedade.

2. A remuneração dos gerentes será fixada pela Assembleia 
Geral.

3. Ficam desde já nomeados gerentes da sociedade 
Manuel Jofânio Domingos Alexandre e Apolinário Gonçalves 
Serequembe.

ARTIGO 11.°
(Vinculaçâo da sociedade)

1. A sociedade abriga-se, nos seus actos e contratos, da 
seguinte forma:

a) Pela assinatura de um gerente, no caso de gerência
singular;

b) Pela assinatura de dois gerentes, no caso de gerên
cia plural;

c) Pela assinatura de um gerente e um mandatário nos
termos e limites dos poderes do respectivo man
dato;

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários nos ter
mos e limites dos poderes dos respectivos man
datos.

2. Os gerentes poderão delegar mesmo em pessoa estra
nha à sociedade todos ou parte dos seus poderes de gerência, 
conferindo para o efeito a respectiva procuração.

ARTIGO 12.°
(Competência da gerência)

1. A gerência compete, nomeadamente:
a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos

relativos à realização do objecto social que não 
caiba na competência atribuída a outros órgãos 
sociais;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele,
activa e passivamente, podendo desistir, transi
gir e confessar em quaisquer direitos;

c) Adquirir quaisquer bens ou valores mobiliários ou
imobiliários;

d) Alienar bens ou direitos mobiliários e hipotecar
imóveis;

e) Celebrar e outorgar todos os contratos relativos à
realização do objecto social, podendo compro- 
meter-se em convenção de arbitragem;

J) Cumprir com as demais competências que lhe sejam 
conferidas pela lei e pela Assembleia Geral.

ARTIGO 13.°
(Balanço c demonstrações dos resultados anuais)

No final de cada exercício social, a gerência fará elabo
rar, com base na escrituração contabilística da sociedade, o 
balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exerci-
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cio, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e a 
demonstração das origens e aplicação de recursos.

ARTIGO 14.°
(Constituição de reserva legal)

É obrigatória a constituição de uma reserva legal, que 
nunca é inferior a 30% do capital.

ARTIGO 15.°
(Dissolução e liquidação da sociedade)

1. A sociedade dissolve-se nos termos estabelecidos pela 
lei.

2. A liquidação da sociedade resultante da dissolução 
social será feita uma comissão liquidatária constituída por 
três membros eleitos, nos termos legais, de entre os sócios, 
pela Assembleia Geral.

oioano do Kilamba Kiaxi, casa s/n.°, que outorga neste acto por si ín^jA e em nome e representação de seus Mãos Jorge Gonçalves Monteiro, de 4 anos de idade, jnaombota, Província de Luanda e Laura WnC\ Gonçalves, de 5 anos de idade, natural da Província de Luanda e consigo conviventes;r ima sociedade comercial por quotas que se termos constantes do documento em anexo.
Estáconfoim^ àaT
Cartono N 20V5._O ajudante,»^Luanda, aos 3

3ante ,7^.,

ARTIGO 16.° 
(Foro competente)

Para a composição de litígios emergentes entre sócios e 
entre estes e a sociedade, na interpretação e aplicação dos 
presentes estatutos, fica estipulado o Foro da Comarca de 
Luanda, com expressa renúncia de qualquer outro.

ARTIGO 17.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de 
qualquer dos sócios, continuando com o sobrevivo e com os 
herdeiros ou representantes do sócio falecido ou interdito, 
devendo nomear um que a todos represente, enquanto a res
pectiva quota estiver indivisa.

ARTIGO 18.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos eles serão liquidatários, e a liqui
dação e partilha, procederão como então acordarem. Na falta 
de acordos e se algum deles pretender, será o activo social 
licitado em globo, com a obrigação do passivo e adjudicado 
ao sócio que melhor oferecer em igualdade de condições.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE ' 
JELIMALAC-COMERCIAL, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «Jelimalac- 

-Comercial, Limitada», com sede social na Província do 
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba 
Kiaxi, Bairro Neves Bendinha, casa s/n.°, podendo trans
feri-la livremente para qualquer outro local do território 
nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO I9.°

Após a celebração da escritura de constituição da socie
dade, reunirá a Assembleia Geral de sócios para proceder 
a levantamentos do capital social, depositado nos termos 
legais para fins constantes na própria acta.

ARTIGO 20.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação
em vigor.

(15-18352-L15)

Jelimalac-Comercial, Limitada

Certifico que, por escritura de 30 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 81 do livro de notas para escri
turas diversas n.°433, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre Jeusa 
Surivania Tomás Gonçalves, solteira, maior, natural de 
Cazengo, Província de Kwanza-Norte, residente em Luanda,

ARTIGO 2.°■ ' ’ j,a ^Ula^ao épor tempo indeterminado, contando-xo I 

1ICI° a sua actividade, para todos os efeitos legais, a paitii 

a data da celebração da presente escritura.
ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social a prestação de ser
viços, comércio geral a grosso e a retalho, empreitadas de 
construção civil e obras públicas, promoção e mediação 
imobiliária, venda de equipamentos dos serviços de sega 
rança privada, prestação de serviços de segurança P^va^ 
infantário, creches, importação e comercialização de m 
camentos, produtos hospitalares, equipamentos iaboratoa 
diversos, fabrico e distribuição de me^’cament0S’s-s^nCia l 
mentos e produtos hospitalares, manutençã0 e 
a equipamentos diversos, educação, ensino ^era^ornl^ 
línguas, desporto e cultura, escola de conííuçã0^â0i ca$,n0’ 
telecomunicações, hotelaria e turismo, restaurar0^ecuí^, 
indústria pesada e ligeira, pescas, aSr^cuítura>.^ríoSt c^' 
indústria de panificação, camionagem,tranSl vaseusadaS’ 
gem, rent-a-car, compra e venda de v^atUiaSc^orias;°^ 
transporte de passageiros, transporte de merf^icaS} yenda * 
auto, oficina de frio, fiscalização de obias de^ 
material de escritório e escolar, venda e m cornerCiali^ 

rial industrial, venda e assistência aV^atura^ 
de material de construção, comerciahzaç cornerci^.gJ], 
salão de cabeleireiro, barbearia, botequn > sObresi•
de gás de cozinha, petróleo i,um'nan*eLgjene, ourl^ic°’ 
tes, perfumaria, artigos de toucador ^ntr0 i 
relojoaria, agência de viagens, ^arma n’arqueS 
clínica geral, geladaria, exploração ^síai}e^°r 
são, exploração mineira, exploração 0
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/ ^ustívefe estação de serviço, representações ^Zalharia, carpintaria, marcenaria, importação 

podendo ainda dedicar-se a qualquer outro 
d^ércio ou indústria em que os sócios acordem e 

^it»P°rlei- /■Vf ARTIGO 4°/ oapitalsocialéde Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas) 

L^nte realizado em dinheiro, dividido e repre ’ 0) trés quotas, sendo uma no valor nominal 

^50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencente à 

LjiJeasaSunvania Tomas Gonçalves e outras duas 

'^isno valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte Li^cada uma, pertencente aos sócios Laura ̂ 'i"00 

huein Gonçalves e Mário Jorge Gonçalvec ^e‘"ie 
Ieminente. s M°nteiro,

ARTIGO 5°
Acessão de quotas a estranhos fica dependente do con

tento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
ipnferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
perfazer uso.

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
sus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas- 
gvamente, incumbe aos sócios Jeusa Surivania Tomás 
Gonçalves, que fica desde já nomeada gerente, com dispensa 
& caução, bastando a sua assinatura para obrigar valida
de a sociedade.

ARTIGO 10.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e a 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo 
e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igual
dade de condições.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaía arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca do Bengo, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, 
devendo estar aprovado até 31 de Março do ano imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-18383-L02)

l.Agerente poderá delegar num dos sócios ou mesmo 
®pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de 
F^cia,conferindo para o efeito o respectivo mandato.

- Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
0ílMos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
fletias de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°1 ^^Sem^e'a Será convoca^a Por * cartas 
^deant^^ SÓC^0S com’ Pe^° menos> 30 (trinta) 
^ades es Ce^nc*a» *sto quando a lei nào prescreva forma- 

ausente§ COmun'ca^°- Se qualquer dos sócios 
^^tem soc^a'5 a comunicação deverá ser 

eficiente para que possa comparecer.

Ólif, Limitada

Certifico que, por escritura de 30 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 37, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 302-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre: 
Felismino Fernandes Rodrigues da Costa, casado com Maria 
Amélia Diogo da Costa, sob regime de comunhão de adqui
ridos, natural do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Distrito Urbano do Rangel, Bairro 
Nelito Soares, casa s/n.°, Zona 11, que outorga neste acto por 
si individualmente e em nome e representação de seu filho 
menor Felismino Fernandes Diogo Rodrigues da Costa, 
de 16 anos de idade, e consigo convivente;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi
lidade limitada que se regerá nos termos constantes dos 
artigos seguintes.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 30 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 

ÓLIF, LIMITADA
ARTIGO l.°

A sociedade adopta a denominação social de «Ólif, 
Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Viana, Bairro Kapalanca, casa s/n.°, podendo

^crosijq 'a artigO8.°
Para fuj* apurados> depois de deduzida a per- 

Geral °U dest'nos especiais criados em
^Per̂ SUas quotas ee° pelos sócios na propor- 

Se as houver em proP°rÇao serao suportadas

SÍ,edadenàoSe ARTlG°9.°

%iv?f d°s sóciOs S°lverá por morte ou impedimento 
%i|0 .e^eirOs OUr°nUnUando a sua existência com o 

est«s Presentantes do sócio falecido ou 
U°ta Se mantiv^6^1, Um ^Ue a todos represente, 

lver indivisa.
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transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°

A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
da data da celebração da presente escritura.

ARTIGO 3.°

A sociedade tem como objecto social, prestação de 
serviços, comércio a grosso e a retalho, agricultura, agro- 
-pecuária, consultoria jurídica e financeira, gestão de 
projectos, empreitadas de construção civil e obras públicas, 
venda de equipamentos dos serviços de segurança privada, 
infantário, educação, ensino geral, escola de línguas, des
porto e cultura, informática, telecomunicações, hotelaria e 
turismo, restauração, indústria de panificação, camionagem, 
transitários, rent-a-car, compra e venda de viaturas novas 
e usadas, assistência técnica a viaturas, transporte de pas
sageiros, transporte de mercadorias, fiscalização de obras 
públicas, venda de material de escritório e escolar, venda e

1-0 gerente poderá deleaarn 
em pessoa estranha à sociedade 1
gerencia, conferindo para o efeito ' S

2. Fica vedado ao gerente obriga^Wo^\ 
e contratos estranhos aos negócios 
como, letras de favor, fiança, abonações ou

ARTIGO 7.°
A Assembleia Geral será convocada por sim I 

registadas dirigidas aos sócios com pelo men I 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescr 

lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos^À 

estiver ausente da sede social a comunicação deverá^ | 

com tempo suficiente para que possa comparecer. ' I

ARTIGO 8.° ’

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzidaa^. 

centagem para fundos ou destinos especiais criados 

Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na pro^. 

ção das suas quotas, e em igual proporção serão suporá 

as perdas se as houver.

instalação de material industrial, comercialização de mate
rial de construção, comercialização de lubrificantes, serviços 
de cabeleireiro e barbearia, comercialização de gás de cozi
nha, comercialização de perfumes, artigos de toucador e 
higiene, serviços de ourivesaria e relojoaria, agenciamento 
de viagens, serviços de saúde, geladaria, exploração de par
ques de diversão, exploração mineira, exploração florestal, 
exploração de bombas de combustíveis, estação de ser
viço, representações comerciais, importação e exportação, 
podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo do comér
cio ou indústria em que os sócios acordem e seja permitido 
por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de KZ 100.000,00 (cem mil kwanzas) 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e represen
tado por duas (2) quotas, sendo uma quota no valor nominal 
de Kz: 75.000,00 (setenta e cinco mil kwanzas) pertencente 
ao sócio Felismino Fernandes Rodrigues da Costa e outra 
quota no valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil 
kwanzas) pertencente ao sócio Felismino Fernandes Diogo 
Rodrigues da Costa, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade à qual é sempre reservado o direito 
de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passiva
mente, incumbe ao sócio Felismino Fernandes Rodrigues da 
Costa, que fica desde já nomeado gerente, com dispensa de 
caução, bastando a sua assinatura, para obrigar validamente 
a sociedade.

ARTIGO 9.°

qualquer dos socios, continuando a sua existência com. 

o i evi vo e herdeiros ou representantes do sócio falecido», 

intei dito, devendo estes nomear um que a todos represente, 

enquanto a quota se mantiver indivisa.
ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários ea 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falia 
de acordo, e se algum deles o pretender será o activosocial 

licitado em bloco com obrigação do pagamento do passno 

e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em igu 

dade de condições.
ARTIG0\L\ nrtizaraq^ 

A sociedade reserva-se o direito de am 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia artesto, 

providência cautelar.
Para todas artigo 12.0 ^Uer entre os só .^Uest^es emergentes do presente contra® 

entre eles e a n C'°S- SGUS l2erdeiros °u representantes,^ 
^oiriarca de / 10^^a soc^dade, fica estipulado o Foro 
°utro. uanda, com expressa renúncia a qualqlier

Os bahn artigo 13.° .an0, devenr! Ç°S Serã° dados em 31 de Dezembro de& * 
diato. ° eStar aProvados até 31 de Março do ano * 

S/ÇÔes da i SS° le^u^ardo os deliberações sociais, as d‘P 
Sector l/04.- d‘ 13 V’*’

°nterciais e demais legislação aPI‘cive^o2)

(15-1839-'
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. ,n2e&Fi'"0S’LÍ,nÍtada

I gosa ,e |6 de Outubro de 2015,

fe^iw£2«^lteira’maior’ natd’ 
^•■."^dente em Luanda, Distrito Urbano da 

Ljíe*'131*.^ Bento, casa sem número, Zona 3,

Ía Rosa Kiiuange Félix, solteira maior, 
I residente em Luanda, no Distrito Urbano

G-mek’Rua TraVeSSa da Fn ?Sa "’° 4; 
p* _ Marceíino Quiluange Dala, menor, 
I ,'2 a* convivente com,

Çsociedade comercial por quotas que se regerá nos 
'^constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, 19 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE
ROSAQUILUANGE& FILHOS, LIMITADA

ARTIGO l.°
Asociedade adopta a denominação de «Rosa Quiluange 
i °s. Limitada», tem a sua sede social na Província de 

k&lTo °í LUanda’Distrito Urbano da Maianga, 
«X:‘ré'crn-"4-p’dwii““b™"ii’ís- 

^WrDanedAt’ U.cl.llacluei outra representação em 
**«11113305 neI'-tOnO nacional e no estrangeiro que 

“^deliberação da a°C'°S !°c,ais’por decisão da gerência 
woa Assembleia Geral.

Aduraçjod ■ ART,G02-<‘
6l*lo’seoseu inicio dad®.épor,emPO indeterminado, con- 

"ICIOa Partir desta data.

Tem com .. ARTIGO 3.»

consultor'a financeira, pres- 

%0 d Ssórios> comérc o d n°VaS e USadas’ de ves‘ 
'*%d„SerV|Ços, incluindo a P'°dutos farmacêuticos, 
Si n^euniS'6 educa?ã0 e ensino, de 

u§uerdeviaturas J1®8’ transportação pública e 
Í%ntOí fdos’ de pasteiaria°dne?mentOdeniateriais 
'C 0ri’a-i-esta0rniaçãoProfissi ’ d? decoraÇão e realiza-

H%ectn Clvil e obras n-k? ana’turismo e de 
^am^açào ? Servi?os de cab^-CaS’ de informática, 

telecomunicai 
SJ^tta, P S.telaiX agriculr avicu,tura> serviços

c0ti, de segurancà ploraÇao florestal, 

. ‘“■•«»ele' „'“b"fl“mes,ambie„.

k, "r“"“ « electromecànico

indústria, importação e exportação, podendo exercer ainda 
outras actividades desde que haja conveniência dos sócios e 
permitido por lei.

2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par
ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou 
estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar- 
-se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou 
associações em participação existentes ou a construir, bem 
como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiros parti
cipações sociais.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 3 (três) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor nominal de 
Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), equivalente a 50%, 
pertencente à sócia Rosa José Quiluange e 2 (duas) quotas 
iguais no valor nominal de Kz: 25.000,00 (vinte e cinco mil 
kwanzas), equivalente a 25% cada uma, pertencente aos 
sócios Jacira Rosa Kiiuange Félix e Marcelino Quiluange 
Dala, respectivamente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passi
vamente, será exercida pela sócia Rosa José Quiluange, com 
dispensa de caução, bastando a assinatura da gerente para 
obrigar validamente a sociedade.

2. A gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie
dade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo para o 
efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado à gerente obrigar a sociedade em actos e 
contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for
malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 
feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.
ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios continuando a sua existência com os 
sobrevivos e herdeiros ou representantes do socio falecido
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ou interdito, devendo estes nomear um que a todos repre
sente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

°b,

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
a liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo 
social licitado em bloco com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ESTATUTOS O A SOCIEDA^ \Ml ANZA M AKONO BUSINESS, \

ARTIGO \A sociedade adopta a denominação de \
Business, Limitada», tem a sua sede soeiai 
Luanda, Município de Luanda, Distrito Urbaaod4U?\ 
Bairro Prenda, Rua Revolução de Outubro, Ca» 
nodendo abrir filiais, agências, sucursais, ou \nresentação em qualquer parte do territórios^ 

p oeiro que mais convenha aos negócios 
eSU ano oerênc-a ou por deliberação da Assembte^
decrsao o artigo 2°

- a* cociedade é por tempo indetemirafo,»

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 
de Março imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação 
aplicável.

(15-18353-L15)

Mianza Makono Business, Limitada

Certifico que, por escritura de 12 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 1 do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 37, do Cartório Notarial do Guiché Único da 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — António Makono, casado com Lulenganu 
Mayeto, sob o regime de comunhão de adquiridos, natu
ral de Cuimba, Província do Zaire, residente em Luanda, 
no Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Ngola Kiluanje, 
Casa n.° 36, Zona 16;

Segundo: — Maria Mianza Nkódia, solteira, maior, natu
ral de M’Banza Congo, Província do Zaire, residente em 
Luanda, no Município do Cazenga, Bairro Hoji-ya-Henda, 
casa sem número, Zona 17;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 13 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

i -r- ARTIGO 3.°

lho, incluindo de víafo^nw^S038™80'’^ 
assessórios, comércio de produtos fZ?- Wi’i' 
de serviços, incluindo de educação e °S’ pres* 
de vestuário e uniformes tranZT

fiTlar ' * decot8çâo e 
giafica, foi maçao profissional, de desinfestação, de cônsul- 
tona, restauração, na área de hotelaria, turismo e de viagens, 
constiução civil e obras públicas, prestação de serviços de 
assistência técnica e de informática, gestão de projectos,ser
viços de cabeleireiro, venda em boutique telecomunicação, 
consultoria financeira, fiscalização, agro-pecuária, pescas, 
avicultura, serviços de panificação e pastelaria, agricultura, 
floricultura, jardinagem, cultura, exploração de recursos 
minerais, exploração florestal, prestação de serviços de segu
rança privada, exploração de bombas de combustíveisese® 
lubrificantes, ambiental, refrigeração de ^r[°’ 
nico e eiectromecânico, indústria, importação eexp 
podendo exercer ainda a outras actividades es 
conveniência dos sócios e permitido poi lei.

2. A sociedade pode no exercício da sua 
ticipar no capital social de outrassocie ,Lrente, asso^’ 
estrangeiras, ainda que o objecto socia consórci°s011 
-se a quaisquer agrupamentos de e^Pr a constr^’ 
associações em participação existen es ^^^geiros Pa 
como adquirir ou alienar a nacionais 
cipações sociais. dARTIGO 4.° ii icwan^ ’

O capital social é de Kz: 100.000g 

integralmente realizado em ^inal de f 
por 2 (duas) quotas iguais no valo * 
(cinquenta mil kwanzas), equiva ^arjaM'an 
tencente aos sócios António Ma 0 
respectivamente. «do0011

ARTIGO5. ndene .ifeiio

A cessão de quotas a estra"^empre reSíde d°|e 
sentimento da sociedade, a qua se a soc'e 
de preferência, deferido aos so 

quiser fazer uso.
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ART,°°6d’a sociedade, em todos os 
«ciae^Xe fora dele, activa e pas- 

*•““ Makono.com

C^^Tádélegarem pessoa estranha à socie- 

poderes de gerência, confermdo para o

°brigar a sociedade^ acttos 
X negócios sociais da soc.edade, ta.s 

defevor, fiança, abonações ou actos semelhantes.
*llí“aS ARTIGO 7.»

. Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
Estadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 
* Antecedência, isto quando a lei não prescreva for- 
aliiadesespeciais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
^ausente da sede social, a comunicação deverá ser 
Sincom tempo suficiente para que possa comparecer.

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

ofltagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor

ia das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
I aperdasse as houver.

| ARTIGO 9.°
Asociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

Muer dos sócios, continuando a sua existência com o 
®Z°h herd,eÍr°S °U rePresentantes do sócio falecido ou 

q\oL°65165 ‘10mear Um c<ue a todos represente, 
quota se mantiver indivisa.

feolv’d aRT1G0 io.°
rasos leJiT?^6 P°r acordo dos sócios e nos 

'WoenarfiiK^05 °S sócios serão liquidatários e 
^dea'ordo,ese^ lzar’se'ão como acordarem. Na 

èm bi'g.Um de'es 0 Pretender, será o activo 

C°e’dju<i'CadoaosóCOrn Obngação do pagamento do 
3de de condições *0 qUe me‘h0r Pre?° oferecer, em

■*«? Ót e Z'“ “e « v«« Oe
nc,a^te|ar. °breela recaia arresto, penhora ou

'er?tOdasasQ11 ART|G0 i2.«

*■ «pulado o Foro d.
P SSa renúncia a qualquer 

3|JoS°ciaisseraoARTlGO|3.»

,Ç° '^di Jonibro de CadSaC^'s e os balanços serão dados 

no> devendo encerrar a 31 de

ARTIGO I4.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi
ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação 
aplicável.

(15-18356-L15)

Gemisses Vieira (SU), Limitada

Natacha Garcia António dos Santos Garcia, Licenciada 
em Direito, Conservadora-Adjunta da Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção do Guiché Único 
da Empresa — Nosso Centro.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob n.° 10 do livro-diário de 19 de Outubro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que Firmino Bernardo Manuel Vieira, solteiro, 
maior, natural de Luanda, residente em Luanda, Município 
de Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro Rocha Pinto, 
Rua 21 de Janeiro, casa sem número, constituiu uma socie
dade unipessoal por quotas denominada «Gemisses Vieira 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro 
Rocha Pinto, Rua 21 de Janeiro, casa sem número, registada 
sob o n.° 1.335/15, que se vai reger pelo seguinte.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro, em Luanda, 19 
de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
GEMISSES VIEIRA (SU), LIMITADA

ARTIGO l.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Gemisses Vieira 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Samba, Bairro 
Rocha Pinto, Rua 21 de Janeiro, casa sem número, podendo 
transferi-la livremente para qualquer outro local do territó
rio nacional, bem como abrir filiais, sucursais, agências ou 
outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 

do respectivo registo.
ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio a 
grosso e a retalho, prestação de serviços, consultoria e audi
toria, importação e exportação, indústria, hotelaria, pescas, 
agro-pecuária, agricultura, informática, consultoria, tele
comunicações, construção civil e obras públicas, modas e

Makono.com
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confecções, transportes, camionagem, transitários, rent- 
-a-car, compra e venda de viaturas novas e de ocasião ou 
usadas, aluguer de viaturas com ou sem condutor, transpor
tes de passageiros ou de mercadorias, oficina auto, venda em 
boutique, venda de material de escritório e escolar, servi
ços de cabeleireiro, assistência técnica, comercialização de 
petróleo e lubrificantes, venda de produtos farmacêuticos, 
agência de viagens, relações públicas, pastelaria, panificação, 
geladaria, exploração de parques de diversões, realização de 
espectáculos culturais, recreativos e desportivos, exploração 
mineira e florestal, exploração de bombas de combustíveis, 
estação de serviços, representações comerciais, serralharia, 
carpintaria, venda de alumínio e sua utilização, segurança 
de bens patrimoniais, podendo ainda dedicar-se a qualquer 
outro ramo de comércio ou indústria em que os sócios acor
dem e seja permitido por lei.

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 sócio-único Firmino Bernardo 
Manuel Vieira.

(Balanços) Os anos sociais serão os civis e osWa^ ’ de Dezembro de cada ano, devendo de Niatço imediato.

ARTIGO 5.°
(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente ou a 
transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, será exercida pelo sócio-unico, bastando a sua 
assinatura, para obrigar validamente a sociedade.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

3. O sócio-único poderá nomear pessoa estranha a socie
dade para assumir as funções de gerência.

ARTIGO 7.° 
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igual às delibera
ções da Assembleia Geral deverão ser registadas em acta por 
ele assinadas e mantidas em livro de actas.

ART|GO||« '«.'li

__ N° omisso reei.u - <0misso) 1
Çoes da Lei n.° ]9/p7° aS deliberacò 
Lei das Sociedades ei ’ * de Junho eaina * di i

Certifico aue ™ S’L,n>itada i
lavrada com tóS»*’d'*'**,,,' 
ras diversas n.°35.R H* do llvrodenotasDara *' 

da Costa, Licenciado em Direito Luc,° A,benoPires

SeÍtÍZ?- !na'llra' R"S"' 
Ridente habitualmente em Luanda, Distrito Urbano à 
ntoombota, Bairro Maculusso, Rua Nicolau GomesSpencer. e pelos seus filhos menores consigo conviventes, Dorivaldo ' 

ilipe Fragoso Lopes Teixeira, de 17 anos de idade,natural , 
do Kilamba Kiaxi, Província de Luanda, Evando Leonardo , 
Lopes Teixeira, de I7 anos de idade, natural de Joanesburço, , 
Lisvalda do Rosário Narciso Lopes Teixeira, de lóanosde , 
idade, natural da Ingombota, Província de Luanda, Analda 
Lorena Francisco Lopes Teixeira, de 17 anos de idade, natu
ral da Ingombota, Província de Luanda, Braúlio Anderson i 
Baptista Lopes Teixeira, de 6 anos de idade, 
Luanda, Província de Luanda, Osmar Raúl Baptista 
Teixeira, de 8 anos de idade, natural de Luanda, Pro'^an0S 
Luanda, Dalton José Geovetty Lopes Te,xe,ra’C°g|jsandro 
de idade, natural de Luanda, Província de Luan 
Filipe Sebastião Lopes Teixeira, de 5 anose 
ral da Ingombota, Província de Luandae natural de 
Sebastião Lopes Teixeira, de 3 anos e 1 $
Johannesburg; e se regerá n°s

Uma sociedade comercial poi qtio a 
termos constantes do documento em ane

Está conforme. , , empresa "".jCartório Notarial do Guiché 0 ajUdante’1^ 
em Luanda, 4 de Novembro de 20

ARTIGO 8.°
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento do sócio-único, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se-á nos termos da Lei das 

Sociedades Comerciais.

ESTATUTO DA SOCIEDADE' .
OSTEIKIDS — INVESTIMENTOS, W

ARTIGO l ° ..(Denominação e sede socia ) g^fEÍ^^
1. A sociedade adopta a denominação de 
Investimentos, Limitada», com sede 

Luanda, Município de Belas, Bairro Vetangola, Edifício Neval, Sala I, Poden
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dei°£^

N’?17
«ócios para qualquer outro 

d°s S° «hrir filiais, sucur- 

aRT'g02:° 
(Duraça°)

n0 indeterminado, contando-se o 

ARTIGO 3.»
(Objecto social)

• dade tem como objectivo social entre outras 
| Ai0C' Jo e hotelaria, prestação de serviços, 

representação, gestão e administração imobi- 
an de imóveis, comércio geral a grosso e 

^rZrtaçâo e exportação, podendo dedicar-se a 
»iv«= «™ón*a. social « de 

Js,em que os sócios acordem e sejam permitidos por 

ti
) Por deliberação dos sócios, a sociedade podei á par- 

tíiparno capital social de outras sociedades ou empresas, 
aionais ou estrangeiras, da forma que julgar mais conve- 
sde, tenham aquelas objecto social idêntico ou diferente.

ARTIGO 4.° 
(Capital social)

1.0capital social, integralmente realizado em dinheiro, 
«<feKz: 100,000,00 (cem mil kwanzas) dividido e repre
so por 10 (dez) quotas, sendo 1 (uma) quota no valor 
jinal de kz. j2.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos

as) correspondente a 32,5%, pertencente ao sócio 
íarques Lopes Teixeira e 9 (nove) quotas iguais 

^slT"'31 KZ: 7'500’00 (sete mil e quinhentos 
2«sócios Dori SP,Ondente a 7,5°/o cac*a uma. pertencentes 
Lonardo Lopes t° Frag°so Topes Teixeira, Evando 

a ejXe'ra’ Esvaída do Rosário Narciso 
o03 L°rena Francisco L°Pes Teixeira, 

J*5 Lopes To'aPUSta L°PeS Teixeira> Osmar Raúl 
t^Elisandop-,.61^’ Dalton José Geovetty Lopes 
^bastiàoLnPe baStÍã0 L°Pes Teixeira e Wagner 

t,.. Ace^cia de pes Te,xeira> resPectivamente.

da ^ciedad? eStranh°S fiCa dePendente d0 

%' Preferência def 'a qUa* 6 Sempre reservado o ^r^ru’sdefend0 aos sócios se a sociedade

ARTIGO 5.°
(Direito à informação)

l°S direito a serem informados de modo 
e esclarecedor sobre os negócios e ^MiyrQs 'Dcluindo o direito à consulta da escri- 

J ,Q(lireitQ °nta^^^cos e outros documentos.

Se a^e no n^mero anterior é exercido ^ados na lei sobre a matéria.

ARTIGO 6.°
(Obrigações dos sócios)

Os sócios obrigam-se, nomeadamente a:
a) Realizarem a parte que lhes couber no capital

social;
b) Realizarem prestações suplementares;
c) Absterem-se, por si ou por entreposta pessoa, da

prática de actos que prejudiquem a sociedade.
ARTIGO 7.°

(Exclusão dos sócios)

Para além de outras situações consignadas na lei, a 
sociedade pode excluir o sócio que não realize as prestações 
suplementares, bem como o que, por si ou por entreposta 
pessoa, pratique actos que prejudiquem a sociedade.

ARTIGO 8.°
(Prestações suplementares)

Todos os sócios estão obrigados a realizar prestações 
suplementares no valor definido em Assembleia Geral, na 
proporção do seu capital social.

ARTIGO 9.°
(Transmissão de quotas)

1. As quotas transmitem-se por cessão entre vivos e por 
transmissão em caso de falecimento do seu titular.

2. E livre a cessão de quotas entre sócios, dependendo, 
relativamente a terceiros estranhos à sociedade do consen
timento desta, que terá direito de preferência em primeiro 
lugar, deferindo-se tal direito aos sócios se aquela o não pre
tender exercer.

3. No caso de a sociedade não exercer o direito de 
preferência e forem mais do que de um sócio a pretender 
exercê-lo, será a quota objecto de cessão dividida na propor
ção das quotas detidas pelos sócios preferentes.

4. O sócio que pretender ceder a quota de que é titular 
terá, previamente, de a oferecer à sociedade e aos demais 
sócios, comunicando a sua intenção em cedê-la, mediante 
carta entregue através de protocolo, na qual deverá identifi
car a quem pretende ceder a quota e os termos e condições 
integrais do projectado contrato de cessão.

5. Os direitos de preferência consignados nos números 
anteriores deverão ser exercidos no prazo máximo de 30 
dias, contados da data da recepção da comunicação a que se 
alude o número anterior, sob pena de caducarem, caso em 
que poderá a quota ser cedida a terceiros nos termos e con
dições comunicados à sociedade e aos sócios.

6. Em caso de falecimento do titular de uma quota, esta 
transmite-se aos seus sucessores que, caso não aceitem a 
transmissão, devem comunicá-lo à sociedade, colocando-a 

à disposição desta.
ARTIGO 10.°

(Assembleias Gerais)

A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da sociedade 
e é composta por todos os sócios, a quem compete apreciar 

e deliberar, nomeadamente sobre:
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a) A exigência ou restituição de prestações suplemen-
tares;

b) A amortização, aquisição, alienação de quotas e
oneração de quotas próprias, bem como o con
sentimento para a divisão de quotas e cessão a 
favor de terceiros;

c) Exclusão de sócios;
d) A fixação da remuneração dos titulares dos órgãos

sociais;
e) A aprovação do relatório de gestão e das contas dos

exercícios, a aplicação de lucros e das medidas 
relativas aos prejuízos;

f) A exclusão ou limitação das responsabilidades dos
titulares dos órgãos sociais;

g) A alteração do contrato de sociedade;
h) \ fusão, cisão, transformação e dissolução da

sociedade e o regresso da sociedade dissolvida 
à sociedade;

i) A nomeação dos gerentes;
j) Alienação, oneração, arrendamento ou constituição

de qualquer outros direitos ou ónus sobre imó
veis ou estabelecimentos da sociedade;

k) A aquisição ou subscrição de participações sociais
no capital social de outras sociedades, bem 
como a sua alienação ou oneração;

l) A contracção de empréstimos junto de quaisquer 
entidades, nomeadamente junto de instituições 
de crédito.

ARTIGO li.°
(Gerência)

1. A gerência, dispensada de caução e remunerada 
ou não, será exercida pelo sócio Osvaldo Marques Lopes 
Teixeira, que fica desde já nomeado gerente, sendo neces
sária somente a sua assinatura para vincular a sociedade nos 
termos dos estatutos e da lei.

2. E expressamente vedado ao gerente obrigar a socie
dade em quaisquer actos, negócios ou contratos estranhos 
à prossecução do objecto social nomeadamente, prestando 
avales, abonações, fianças ou letras de favor.

3. O gerente poderá delegar em terceiros poderes para a 
prática de determinados actos ou categorias de actos, mas 
sempre em estrita observância das disposições legais, estatu
tárias e das deliberações dos sócios que regulam tal matéria.

ARTIGO 12.°
(Resultados e balanços)

Os balanços sociais serão encerrados em 31 de Dezembro 
de cada ano e, dos lucros líquidos apurados, serão deduzidos 
a percentagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, sendo o remanescente, se houver, será 
dividido pelos sócios na proporção das suas quotas.

ARTIGO 13.°
(Dissolução da sociedade)

1. A sociedade não se dissolverá por morte ou impedi
mento de qualquer dos sócios, continuando a sua existência 
com o sócio sobrevivo ou capaz e herdeiros ou representan
tes do sócio falecido ou interdito, devendo estes nomear um 
que a todos represente, enquanto a respectiva quota estiver 

indivisa.

Ehji2. Dissolvida a sociedade nor
demais casos legais, todos os sa aCorú° sá ■ 1
liquidação e partilha verificar.^^^^ 
falta de acordo, e se algum deles 0 2?°
social licitado em globo com a obriS^^o 
passivo e adjudicação ao sócio que mX 
em igualdade de condições. h ’ pre<;o

3. A sociedade reserva-se o direito de am • I
de qualquer sócio, quando sobre ele recaia 3^ ”^1 
ou providência cautelar. estOiMU

ARTIG14.° \
(jurisdição) I

Para todas as questões emergentes deste contrato 
entre sócios, seus herdeiros ou representantes, quer | 
eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro de juízo\ 
Comarca do Luanda, com expressa renúncia a qualquer oim 1

ARTIGO 15.°
(Omissões)

Mo omisso regularão as deliberações sociais tonnàsta 
observância da Lei das Sociedades Comerciais, e« 
legislação aplicável.

(15-18377-UB)

Organizações Vitooiiva, Limitada I

Certifico que, por escritura de 19 de Outubro de 2015, 
aviada com início a folhas 51 do livro de notas para escritu- 
ias diversas n.° 37, do Cartório Notarial doGuichéÚnicoda 
Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da Cosia, 

Licenciado em Direito, foi constituída entre:Primeiro: — Mariana de Fátima Pereira da Silva, sol
teira, maior, residente em Luanda, Município de Viana, 

Bairro de Luanda-Sul, Quarteirão Q F 5;Segundo: —Ananias de Oliveira Pereira da Silva, casaco 
com Maria Antónia Mateus Sebastião da Silva, sob 
de comunhão de adquiridos, natural do Cazenga, 
de Luanda, onde reside habitualmente, no n><» |3, do Kilamba Kiaxi, Bairro Calemba II, Rua de Am 
Zona 20; . • a Mussenglie’

Terceiro: — Victória de Fátima ^>ere,!a e conviveaíe 
menor de 12 anos de idade, natural de Luan 
com a primeira sócia; se regerá n°s

Uma sociedade comercial por quotas 
termos constantes do documento em anex0 g)ll

Está conforme. , . Empre . j
Cartório Notarial do Guiché ajudante’ 

Luanda, aos 19 de Outubro de 2015.

Oiíg^zacÁr^S Da soc,edade^ÇOES VITOOLIVA, LIMITADA

A sociedad artigo ia 
‘tooljVa Limita^Ol3ta a denominação de «Organiza(õ‘‘ 
í Lua'^, tem a sua sede social na Pr°vlílC‘
Sem ^mero Dn 'C,PÍO de Via"a> Bairro /.“ de Maio, c* 

’ Prendo abrir filiais, agências, sucursais,
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Lis convenha aos nego- 
", «rénci. ou por interação d» 

lit«»*i°oon,ércio.grossoearaa.

««» ”■>“ ' usad’S- * V'S1Uan“ ' 
>,d0de,Tde produtos farmacêuticos, prestaçao 
>r£* «duc.çio eensino. de confecção 

ifomtes, transportaçào pública e privada, 
* d viaturas de fornecimento de materiais e pro- 
í*“er* de pastelaria, de decoração e realização de 
*Xaçàoprofissional, de desinfestação, de consul- 
Sauração, na área de hotelaria, turismo e de viagens, 
^•wfàocivil e obras Públicas> PrestaÇã0 de serviços 
àfiisència técnica e de informática, gestão de projec- 
«serviços de cabeleireiro, telecomunicação, consultoria 
fieira, fiscalização, agro-pecuária, pescas, avicultura, 
sniços de panificação e pastelaria, agricultura, floricultura, 
;4iagem,cultura, exploração de recursos minerais, explo
ro florestal, prestação de serviços de segurança privada, 
aploraçàode bombas de combustíveis e seus lubrificantes, 

J atai, refrigeração de frio, auto electrónico e electrome- 
«coindustria, importação e exportação, podendo exercer 

pAaontrasactividades desde que haja conveniência dos 
pose permitido por lei.
t^noran-ttPOde00exercício da sua actividade, par- 

Piedades -cionaisPou 

«quaisquer a°rum ° °bjeCt° S°C'al dlferente> associar- 
Wesem particinaçTe 06 empresas> consórcios ou 
“"Wrirou alienar' XIStentes ou a construir, bem 
*socia(s. a nac,011ais ou estrangeiros parti-

artigo 4.’ vwanzas),\ Oaçital social é de Kz-. 100.000,00 (.cem resentadoy*gtaenterealizado em dinheiro, divt ' 0 nommalde I Wl(trè} quotas sendo l (.uma) quota no va o & 50%,I (cinquenta mil kwanzas'), equwa umal ^«eàsóciaMariana de Fátima Pereira a ■v/an_\ valor nominal de Kz-. 30.000,00 (trmta tI ^«ítivalente a 30%, pertencente ao sócio n \ & Silva e outra quota no valor non\ (vinte mil kwanzas), equivalente a - "*àsóciaVictória de Fátima Pereira Mussengu •
. ARTIGO 5.° , _nn.Mm <l'10tas a estranhos fica dependente ° lí^^^iedade.àqualé sempre reservado o ^Meferido aos sócios se a sociedade dele nao ^tUSo.

ARTIGO 6.” _e administração da sociedade, em todos o
Íu'zo e ^ora ac^va e PaSS^ .^vcida peios sócios Mariana de Fátima ^eve

da Silva e Ananias de Oliveira Pereira da Silva, com dis
pensa de caução, bastando a assinatura de um dos gerentes 
para obrigar validamente a sociedade.

2. Os gerentes poderão delegar em pessoa estranha à 
sociedade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo 
para o efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 
cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 
30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva for
malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social, a comunicação deverá ser 
feita com tempo suficiente para que possa comparecer.

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 
demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
a liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo 
social licitado em bloco com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO ll.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°
Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 

em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a j 1 
de Março imediato.

ARTIGO 14.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi- 

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação 

aplicável.
(15-18357-L15)



21300

Ebongulo (SU), Limitada

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Licenciada em 
Direito, Conservadora de 3.a Classe da Conservatória do 
Registo Comercial de Luanda, 2,a Secção do Guiché Único 
da Empresa — Nosso Centro.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apresen
tada sob n,° 12 do livro-diário de 1 de Outubro do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifica que Victór Miguel Jirica, solteiro, maior, natu
ral de Malanje, Província de Malanje, residente em Luanda, 
no Município de Luanda, Distrito Urbano do Kilamba 
Kiaxi, Bairro Bondo Chape, Rua 11, Casa n.° 10, Zona 20, 
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas denomi
nada «Ebongulo (SU), Limitada», com sede em Luanda, no 
Município de Belas, Bairro Bondo Chapé, Rua 11, Zona 10, 
Casa n.° 10, registada sob o n.° 1.328/15, que se vai reger 
pelo seguinte.

Está conforme.
Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 

do Guiché Único da Empresa — Nosso Centro, em Luanda, 
aos 16 de Outubro de 2015. — O ajudante, ilegível.

Ções comerciais, . I
e sua utilização, 
ainda dedicar-se a qual J Wtm^ % 
•ndustna em que o sócio acorde è

ARTIGO 4? U
(Capital) I

O captai soeta é de |0
zas), integralmente realizado em dinheiro « M 
uma (1) quota no valor nominal de Kz: l oò £"*** I 
kwanzas), pertencente ao sócio-único Victór m’

ARTIGO 5.» 8 Utici I

(Cessão de quotas)

A cessão da quota implica a saída do sócio cedente 

transformação da mesma em sociedade pluripessoal.

ARTIGO 6.°
(Gerência)

1 A gerência e administração da sociedade, em iodos® 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa eps- 

sivamente, será exercida pelo sócio-único, bastando a® 

assinatura, p.™ obrigar ..lidmenle . seciAfc
2. Fica vedado ao gerente obnger ■ socieii* re •»

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
EBONGULO (SU), LIMITADA 

ARTIGO 1.° 
(Denominação e sede)

A sociedade adopta a denominação de «Ebongulo 
(SU), Limitada», com sede social na Província de Luanda, 
Município de Belas, Bairro Bondo Chapé, Rua II, Zona 10, 
Casa n.° 10, podendo transferi-la livremente para qualquer 
outro local do território nacional, bem como abrir filiais, 
sucursais, agências ou outras formas de representação den
tro e fora do País.

ARTIGO 2.° 
(Duração)

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o 
início da sua actividade, para todos os efeitos legais, a partir 
do respectivo registo.

ARTIGO 3.° 
(Objecto)

A sociedade tem como objecto social o comércio a grosso 
e a retalho, prestação de serviços, importação e exporta
ção, indústria, hotelaria, pescas, agro-pecuária, agricultura, 
informática, consultoria, telecomunicações, construção civil 
e obras públicas, modas e confecções, transportes, camio
nagem, transitários, rent-a-car, compra e venda de viaturas 
novas e de ocasião ou usadas, aluguer de viaturas com ou 
sem condutor, transportes de passageiros ou de mercadorias, 
oficina auto, venda em boutique, venda de material de escri
tório e escolar, serviços de cabeleireiro, assistência técnica, 
comercialização de petróleo e lubrificantes, venda de pro
dutos farmacêuticos, agência de viagens, relações públicas, 
pastelaria, panificação, geladaria, exploração de parques de 
diversões, realização de espectáculos culturais, recreativos 
e desportivos, exploração mineira e florestal, exploração de

e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tó 

como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhas.

3. O sócio-único poderá nomear pessoa estranhai socie

dade para assumir as funções de gerência.
ARTIGO 7.°
(Decisões)

As decisões do sócio-único de natureza igualàsdelibera

ções da Assembleia Geral deverão ser registadas emactapor 

ele assinadas e mantidas em livro de actas.
ARTIGO 8.° 
(Dissolução)

A sociedade não se dissolverá por morte/,U?c^0 
mento do sócio-único, continuando a sua e^síê^eci(lo()U 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do socio 
interdito, devendo estes nomear um que a t0 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

artigo 9.°
(Liquidação)

A liquidação da sociedade far-se á n 

Sociedades Comerciais.
artigo 10.°

(Balanços) oS serão da.

Os anos sociais serão os civis e °J^endo elicer^r 
em 31 de Dezembro de cada ano, 

de Março imediato. ART,G0 ° aisP»si'

No omisso regularão as ajnda
çôea ta Lei» • 19/12, de ! I «4 de B 
Lei das Sociedades Comerciais, n. ^5-

daiei^
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/ Ct — Investimentos, Limitada 

/ que por escritura de 30 de Outubro de 2015 
/ ^inicio a folhas 93 do livro de notas para escrí- 
i^í°rsasn°433, do Cartório Notarial do Guiché Único 

Kiesa, a <W° d° Notârío’ Lúcio Albe'1o Pires da 

11 licenciado em Direito, foi constituída entre: 
Íiff-Teresa Capucula Amões, solteira, natural do 

Lm,.Província d°Huambo’onde reside habitualmente 
L,niitoKapango, Rua 108, casa s/n.°;
/>1*:- Josina Verónica Amões, solteira natural d Província do Huambo, residente habitUaimen° 

Liuda, no Distnto Urbano da Ingombota R ImM Rua Rainha Ginga, Edifício Siccal /o m 
I tyjitamento 60S; ’ • andar,

I (/ma sociedade comercial por quotas d ^limitada, que se regerá nos termos ° IeSponsa^' 
sisos seguintes. c°nstantes dos

conforme.
Csnórío Notarial do Guiché • lanh, 30 de Outubro de 2015 n® da EniPresa em

I FSTATUTOS DA SOCIEDADE

IC.AMÕES - INVESTIMENTOS, LIMITADA

ARTIGO 1°
Asociedade adopta a denominação social de «T.C. 

WÒES — Investimentos, Limitada», com sede social na 
taincia de Luanda, Município de Luanda, Distrito Utbano 
à Ingombota, Bairro Ingombota, Rua Rainha Ginga, 
■Wamento 608,6.° andar, podendo transferi-la livremente 

qualquer outro local do território nacional, bem como 
filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre- 

Wo dentro e fora do País.

ARTIGO 2.°^sua^Ura^°é por tempo indeterminado, contando-se o 

dadat act'v^ade, Para todos os efeitos legais, a partir 
a Celebração da presente escritura.

A soei d ARTIGO 3.°
^s, ageV tem COm° °bject0 social a prestação de 
^°>restaurlaaHlent0 via&ens’ serviÇ°s de hotelaria e 
a^SSo e a retÇii°’ rent'a'crir, transportes, comércio geral 

indústria* °’ educaÇào e ensino geral, serviços de 
^'^ade, oeJ^nS^0rma^0ra’ consultoria, auditoria e 

pri,’Serviços de an° emPreen^imento, modas e confec-
^5Serviços deeSanat0, bataria, fotografias, segurança 
tai^Was niXrfíteCÇa°’ 'n^ormática e telecomunica- 
SÍVÍSita’ConviLCaÇà° de docurnent°s, execução de 

de c es,en^adernaÇão de livros e cadernos, 
% «S’ C0ltlerciaii7 ns?míve*s de escritórios e materiais 
^?nstruÇàociViiÇa° de teief°nes e respectivos aces- 
SiJ? 6 Pecuáriae ° raS '5íl'3^’cas> assistência técnica, 

'^Rsitárig ’ Pescas’ transPOrtes rodoviários e 
'k cotnbu«-nPra e Ven<^a de viaturas novas e 

^deZ^utos qui2VeiS e 'ulDr'ficantes, venda de gaz 

ServiçOs'j°S e ^armacêuticos, serviços de 
e Cabeleireiro e barbearia, bou-

tique, serviços de ourivesaria, comercialização de perfumes, 
relações públicas, pastelaria, panificação, geladaria e gelo, 
representações comerciais e industriais, exploração mineira 
e florestal, desminagem, actividades recreativas e cultu
rais, infantário, actividade em tempos livres (ATL), serviços 
de jardinagem, recolha e reciclagem de resíduos sólidos, 
importação e exportação, podendo ainda dedicar-se a qual
quer outro ramo do comércio ou indústria em que às sócias 
acordem e seja permitido por lei.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro, dividido 
e representado por 2 (duas) quotas, sendo 1 (uma) quota no 
valor nominal de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), per
tencente à sócia Teresa Capucula Amões e a outra quota no 
valor nominal de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), 
pertencente à sócia Josina Verónica Amões, respectiva
mente.

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°

A gerência e administração da sociedade, em todos os 
seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, incumbem às sócias Teresa Capucula Amões e 
Josina Verónica Amões, que ficam desde já nomeadas geren
tes, com dispensa de caução, bastando uma assinatura para 
obrigar validamente a sociedade.

1. As gerentes poderão delegar entre si ou mesmo em 
pessoa estranha à sociedade parte dos seus poderes de gerên
cia, conferindo para o efeito, o respectivo mandato.

2. Fica vedado às gerentes obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°

A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 
registadas, dirigidas aos sócios com pelo menos 30 (trinta) 
dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva forma
lidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social a comunicação deverá ser feita 
com tempo suficiente para que possa comparecer.

ARTIGO 8.°

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per
centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.
ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 
de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com a
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sobreviva e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 
interdita, devendo estas nomear um que a todos represente 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°

Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos 
demais casos legais, todas às sócias serão liquidatárias e a 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se alguma delas o pretender será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo e 
adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, em igualdade 
de condições.

°b

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócia, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ESTATUTOS DA SOCILD^CAFE MADRID D’VI ANA, I
ARTIGO I." K \A sociedade adopta a denominação \ Madrid D’Viana, Limitada», com sede sociah^M de Luanda, Município de Viana, Bairro Estrada do Camama Km 9,5 - Ginêa DOdendo transferi-la iivremente para qualquer território nacional, bem como abrir filiais, sucu^^A • ou outras formas de representação dentro 

c'as artigo r \■ ,r„cao é por tempo indeterminado,í A sua du Ç v todos os efeitos íegús,^!
ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre às sócias, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre elas e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 
ano, devendo estar aprovados até 31 de Março do ano ime
diato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-18379-L02)

ARTIGO 3.° I

A sociedade tem como objecto social prestação de J 
viços, hotelaria e turismo, restauração, snack-bar, indústrá 
de panificação, pastelaria, geladaria e gelo, agriculturas 
pecuária, avicultura, aquicultura, pesca, agro-indústria,pio- 
moção e gestão imobiliária, venda de mobiliário,serviços^
transportes públicos e privados não regulares, agenciamento
e transitário, serviços de representação, consultoria fe

Café Madrid D’Viana, Limitada

Certifico que, por escritura de 30 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 49, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 302-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Mpanda Muanza Sebastião, solteiro, maior, 
natural de Maquela do Zombo, Província do Uíge, residente 
habitualmente em Luanda, no Município do Cazenga, Bairro 
Hoji-ya-Henda, Casa n.° 18-A;

Segundo: — Luvangadio Teka Sanda, solteira, maior, 
natural de Maquela do Zombo, Província do Uíge, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, 

Bairro Ngola Kiluanje, Casa n.° 55;
Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 

nos termos constantes do documento em anexo.
Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 3 de Novembro de 2015. — O ajudante, ile

gível.

Proniotora de I
m,COS eCornercializaçêio de m/w ‘Ç°S de SaUde’ iniporta!í’f I ecluipamentn<: lak lamentos, produtos hospitate j 
comércio gera" eq“'p”m"Ks ‘ pradulos I írucãn * -j grosso e a retalho, empreitadas de cons- I servi IV1 6 °^raS venda de equipamentos doí I Ç s de segui ança privada, prestação de serviços & I

Privada, serviços infantários, manutenção eassis-1 
encia a equipamentos diversos, educação e ensino I 
esporto e cultura, informática, telecomunicações, in^' I ti ia pesada e ligeira, transitários, cabotagem, rent^r> I 

compia e venda de viaturas novas e usadas, transpor 1 marítimo, fluvial, aéreo e terrestre, transporte de passa^ I 

tos e de mercadorias, fiscalização de obras públicas, ven I de material de escritório e escolar, decoração de ia^ res e exteriores, venda e instalação de material in^^ assistência a viaturas, comercialização de material & 
trução, comercialização de lubrificantes, comerC^^sJei]ie> 
gás de cozinha, petróleo iluminante, peçassobreS^^ 
comercialização de perfumes, tnuca^°r 

agenciamento de viagens, avr são, exploração florestal e minerais, 

de combustíveis, estação < 
ciais e industriais, serviços incineração efe objectos sólidos, assisi tação e exportação, podendo ainda dedicar& ~
outro ramo do comércio ou indústria em que 

dem e seja permitido por lei.

*-^*<,*> 

repres»’”“ l»“ 
de serviç0’ nean’el1

;ólidos,assl d dicar-seaJn5ac0t'
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■ iédeKz; |0°; X, dividido e represen- 
O^líizad0 em d'í'| (uma) quota no valor 

as) qu°taS’Sen nta mil kwanzas), perten- 
••*•**“ 

»“o’00 (« mil perten'
e.

aXThos fica dependente do con- 

A^odeCe àquai é sempre reservado o direito 
kj^^sóciosseasociedadedelenão 

íjiiiffcerlis art|GQ 6 „

.„ciae administração da sociedade, em todos os 
^ contmtos, em juízo e fora dele, act.va e pas- 
C incumbe ao sócio Mpanda Muanza Sebastrao, 
ifedejá nomeado gerente, com dispensa de caução, 
;íado a assinatura do gerente para obrigar validamente a 

xviedade.
I.Ogerente poderá delegar no outro sócio ou mesmo em 

paestranhaasociedade parte dos seus poderes de gerên- 
diconferindo para o efeito o respectivo mandato.

2. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
emos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
iw letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°
A Assembleia Geral será convocada por simples cartas 

e-^as,dirigidas aos sócios com, pelo menos, 30 (trinta) 
l^sesn^110*3’ ÍSt° quando a não P^screva forma- 
^'erausenteiCOniUn^CaÇà°’ $e <Jua^uer óos sócios 
^C0|ntemnn?fiSe^e S°C^^’ a comunicação deverá ser 

u ciente para que possa comparecer.

Os [Ucros I’ • ARTIG°8.°
^gem para . aPurados, depois de deduzida a per- 

Geral serL^-k^"108 especiais criados em 
t e ° Vldidos Pelos sócios na propor- 
^^^houver. ’8Ua' proporÇão serão suportadas

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, 
devendo estar aprovado até 31 de Março do ano imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-18388-L02)

I Wa artigo 9.°I a(knào se dissolverá por morte ou impedimento
| sóc^0Sj continuando a sua existência com o 
l de er<Íe'ros ou representantes do sócio falecido ou

eStes nomeav um que a todos represente,\ ^mantiver indivisa. 
?'Widaa • WlGO10-°

SOc'edade por acordo dos sócios e nos 
os sócios serao l'quidatârios e a a rea'’zar-se-á como acordarem. Na falta 

.^bloco^ ^eS ° Pretenóer será o activo social 
ao ^rigação do pagamento do passivo 

^Ue me^or preço oferecer, em igual-

Fazenda Penna, Limitada

Certifico que, por escritura de 3 de Novembro de 2015, 
lavrada com início a folhas 1 do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 434, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Domingos Melo Pedro António, solteiro, 
maior, natural de Cacuso, Província de Malanje, residente 
habitualmente em Luanda, no Município do Rangel, Bairro 
Nelito Soares, Rua Ho Chi Mim, Casa n.° 399, Zona 11;

Segundo: — Fernanda José Brás Pena, solteira, maior, 
natural de Cacuso, Província de Malanje, residente habitual
mente em Luanda, no Distrito Urbano e Bairro da Maianga, 
Rua Ho Chi Mim, Casa n.° 4, Zona 11;

Terceiro: — Natércia Inácio Segundo Gonçalves, sol
teira, maior, natural do Rangel, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Município e Bairro do Rangel, 
Rua 22, Casa n.° 4, RA 223, Zona 1;

Quarto: — Beatriz Edmundo Tavares, solteira, maior, 
natural de Malanje, Província de Malanje, residente habi
tualmente em Luanda, no Município do Rangel, Bairro 
Nelito Soares, Rua C 8, casa s/n.°;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi
lidade limitada que se regerá nos termos constantes dos 
artigos seguintes.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 
Luanda, aos 3 de Novembro de 2015. — O auxiliar, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
FAZENDA PENNA, LIMITADA

ARTIGO I.°
A sociedade adopta a denominação social de «Fazenda 

Penna, Limitada», com sede social na Província de Malanje, 
Município de Cacuso, Bairro do Cambombo, na Estrada 
Principal de Cambombo, próximo ao Rio Lombe, casa s/n.°.



21302

sobreviva e herdeiros ou representantes da sócia falecida ou 
interdita, devendo estas nomear um que a todos represente 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
Dissolvida a sociedade por acordo das sócias e nos 

demais casos legais, todas às sócias serão liquidatárias e a 
liquidação e partilha realizar-se-á como acordarem. Na falta 
de acordo, e se alguma delas o pretender será o activo social 
licitado em bloco com obrigação do pagamento do passivo e 
adjudicado à sócia que melhor preço oferecer, em igualdade 
de condições.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócia, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre às sócias, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre elas e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer 
outro.

ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada 
ano, devendo estar aprovados até 31 de Março do ano ime
diato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais e demais legislação aplicável.

(15-18379-L02)

Café Madrid D’Viana, Limitada

Certifico que, por escritura de 30 de Outubro de 2015, 
lavrada com início a folhas 49, do livro de notas para escri
turas diversas n.° 302-A, do Cartório Notarial do Guiché 
Único da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires 
da Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Mpanda Muanza Sebastião, solteiro, maior, 
natural de Maquela do Zombo, Província do Uíge, residente 
habitualmente em Luanda, no Município do Cazenga, Bairro 
Hoji-ya-Henda, Casa n.° 18-A;

Segundo: — Luvangadio Teka Sanda, solteira, maior, 
natural de Maquela do Zombo, Província do Uíge, residente 
habitualmente em Luanda, no Distrito Urbano do Rangel, 
Bairro Ngola Kiluanje, Casa n.° 55;

Uma sociedade comercial por quotas de que se regerá 
nos termos constantes do documento em anexo.

Está conforme.
Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 

Luanda, aos 3 de Novembro de 2015. — O ajudante, Ue-

b.

. “*?a®SSs> 

Ma«o'va<fc
* L“«a. 'iMunícX”*’*" 

Estrada do r P'° de Viana

tó™«° «ciona 
ciaso—

. . ARTIGO 3.°

viços, hotelaria eZi^re^Xr’,' 
de panificação, pastelaria, geladaria^ ®Ck*bar’

Pecuária, avicultura, nwção e gestão imobiliária, venda de mobiliário,

nsportes públicos e privados não regulares,agencia» 

hansitano, serviços de representação, consultoria finan

ceira, contabilidade e auditoria, gestão de empreendimc* 

pi omotora de investimentos e participações, produtos quí

micos e farmacêuticos, serviços de saúde, importação e 

comercialização de medicamentos, produtos hospitalares, 

equipamentos laboratoriais diversos, fabrico e distribuição 

de medicamentos, equipamentos e produtos hospitalar^, 

comércio gerai a grosso e a retalho, empreitadas de cons 

trução civil e obras públicas, venda de equipamentos 

serviços de segurança privada, prestação de servtços 

segurança privada, serviços infantários, manutença^ 

tência a equipamentos diversos, educação e ens $ 

desporto e cultura, informática, te^ecornun,caÇ rent.a<ar, 
tria pesada e ligeira, transitários, cab°ía^s \ranspo^ 
compra e venda de viaturas novas e usa^ passagei' 
marítimo, fluvial, aéreo e terrestre,tra^S^ úb|jCas,veíl(,a 
ros e de mercadorias, fiscalização de o jnten^

de material de escritório e escolar, eC° ia| ind^ ■ 
res e exteriores, venda e instalação~ ateriald^°n
assistência a viaturas, comercializaça omercializaçã° 
trução, comercialização de lubrifican e, sObressa,e" 

gás de cozinha, petróleo ,íunl,Iiante’detou^^ 
comercialização de perfumes, artlg0 . parques 
agenciamento de viagens, exploiaç [oT^o^ r, 
são, exploração florestal e minerai > reseiita^e\ásicft 
de combustíveis, estação de se’ vlÇ saneaílien 

ciais e industriais, serviços de in ^nci^ 
incineração efe objectos sóli os, jedi^50 
t>cJ0 e exportaç.», 
outro ramo do comércio ou m 
dem e seja permitido por lei-
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o£l7

/T,00 000,00 (cem mil kwanzas), 
dinheiro, dividido e represen- 

(k ' ^ali^° ” d0 I (uma) quota no valor

Í* Kí ’ Í Muanza Sebastião e outra quota no 
10000,00 (dez mil kwanzas), perten- 

t^aníadioTekaSanda, respectivamente.

" ARTIGO 5.»
auotas a estranhos fica dependente do con- 

< sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
Si«i»nentt’. Jífr,ido aos sócios se a sociedade dele não 
^^ferência. oerenu 

Afã»"1®
’ ARTIGO 6.’

gerência e administração da sociedade, em todos os 
«íjciose contratos, em juízo e fora dele, activa e pas- 
iaiate, incumbe ao sócio Mpanda Muanza Sebastião, 
jifcafadejá nomeado gerente, com dispensa de caução, 
taidoa assinatura do gerente para obrigar validamente a 
swWe.

tOgerente poderá delegar no outro sócio ou mesmo em 
jesoaestranha à sociedade parte dos seus poderes de gerên- 
átorferindo para o efeito o respectivo mandato.

Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
«tos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 

| -ta de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

Os balanços serão dados em 31 de Dezembro de cada ano, 
devendo estar aprovado até 31 de Março do ano imediato.

ARTIGO 14.°

No omisso regularão as deliberações sociais, as dispo
sições da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, que é a Lei das 
Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicável.

(15-18388-L02)

ARTIGO 7.°
A Assembleia Geral será convocada por c^a

«das,dirigidas aos sócios com, pelo menos, 3 V 
fede antecedência, isto quando a lei não prescreva o 
^«especiais de comunicação. Se qualquer dos socio 
^er ausente da sede social, a comunicação deverá se 

tempo suficiente para que possa comparecer.
' ARTIGO 8.°

^lucros líquidos apurados, depois de deduzida a pet 

para fundos ou destinos especiais criados em 
^àGeral,serào divididos Pelos sócios na Propor“ 

^/Uas^uotas»e em igual proporção serão suportadas 
r 15 as houver.

. ARTIGO 9.°

WeSe d'ss°lvera Por morte ou impedimento %iVQçí°Ss^c^s’ continuando a sua existência com o 
dev ^eir°S °U representantes do sócio falecido ou 

^loa n^0 estes nomear um que a todos represente,

ARTlG01°-°
^casosle S0Cledade por acordo dos sócios e nos 

os sócios serão liquidatários e a i^°’e se ai lea^zar‘se’á como acordarem. Na falta 
^Çlnbloc^Utn ^es 0 Prender será o activo social 

ao ^rigaçào do pagamento do passivo 
me^or preço oferecer, em igual-

Fazenda Penna, Limitada

Certifico que, por escritura de 3 de Novembro de 2015, 
lavrada com início a folhas 1 do livro de notas para escritu
ras diversas n.° 434, do Cartório Notarial do Guiché Único 
da Empresa, a cargo do Notário, Lúcio Alberto Pires da 
Costa, Licenciado em Direito, foi constituída entre:

Primeiro: — Domingos Melo Pedro António, solteiro, 
maior, natural de Cacuso, Província de Malanje, residente 
habitualmente em Luanda, no Município do Rangel, Bairro 
Nelito Soares, Rua Ho Chi Mim, Casa n.° 399, Zona 11;

Segundo: — Fernanda José Brás Pena, solteira, maior, 
natural de Cacuso, Província de Malanje, residente habitual
mente em Luanda, no Distrito Urbano e Bairro da Maianga, 
Rua Ho Chi Mim, Casa n.° 4, Zona 11;

Terceiro: — Natércia Inácio Segundo Gonçalves, sol
teira, maior, natural do Rangel, Província de Luanda, onde 
reside habitualmente, no Município e Bairro do Rangel, 
Rua 22, Casa n.° 4, RA 223, Zona 1;

Quarto: — Beatriz Edmundo Tavares, solteira, maior, 
natural de Malanje, Província de Malanje, residente habi
tualmente em Luanda, no Município do Rangel, Bairro 
Nelito Soares, Rua C 8, casa s/n.°;

Uma sociedade comercial por quotas de responsabi
lidade limitada que se regerá nos termos constantes dos 
artigos seguintes.

Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em 
Luanda, aos 3 de Novembro de 2015. — O auxiliar, ilegível.

ESTATUTOS DA SOCIEDADE 
FAZENDA PENNA, LIMITADA

ARTIGO l.°
A sociedade adopta a denominação social de «Fazenda 

Penna, Limitada», com sede social na Província de Malanje, 
Município de Cacuso, Bairro do Cambombo, na Estrada 
Principal de Cambombo, próximo ao Rio Lombe, casa s/n.°,
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podendo transferi-la livremente para qualquer outro |oca| do 
temtono nacional, bem como abrir filiais, sucursais aaên- 
cias ou outras formas de representação dentro e fora do País.

ARTIGO 2,°
A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o 

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

ARTIGO 3.°
A sociedade tem como objecto social a prestação de ser

viços, agricultura e pecuária, avicultura, aquicultura, pesca, 
agro-indústria, hotelaria e turismo, restauração, snack-bar. 
indústria de panificação, pastelaria, geladaria e gelo, pro
moção e gestão imobiliária, venda de mobiliário, serviços 
de transportes públicos e privados não regulares, serviços 
de agenciamento e transitário, serviços de representação, 
consultoria financeira, contabilidade e auditoria, gestão de 
empreendimentos, promotora de investimentos e participa
ções, produtos químicos e farmacêuticos, serviços de saúde, 
importação e comercialização de medicamentos, produtos 
hospitalares, equipamentos laboratoriais diversos, fabrico 
e distribuição de medicamentos, equipamentos e produtos 
hospitalares, comércio geral a grosso e a retalho, empreitadas 
de construção civil e obras públicas, venda de equipamen
tos dos serviços de segurança privada, prestação de serviços 
de segurança privada, serviços infantários, manutenção e 
assistência a equipamentos diversos, educação e ensino 
geral, desporto e cultura, serviços de condução, informática, 
telecomunicações, casino, indústria pesada e ligeira, transi
tários, cabotagem, rent-a-car, compra e venda de viaturas 
novas e usadas, transportes marítimo, fluvial, aéreo e terres
tre, transporte de passageiros e de mercadorias, fiscalização 
de obras públicas, venda de material de escritório e escolar, 
decoração de interiores e exteriores, venda e instalação de 
material industrial, assistência a viaturas, comercialização 
de material de construção, comercialização de lubrifican
tes, comercialização de gás de cozinha, petróleo iluminante, 
peças sobressalentes, comercialização de perfumes, artigos 
de toucador e higiene, agenciamento de viagens, explora
ção de parques de diversão, exploração florestal e mineral, 
exploração de bombas de combustíveis, estação de serviço, 
representações comerciais e industriais, serviços de lim
peza, saneamento básico, incineração de objectos sólidos, 
assistência técnica, importação e exportação, podendo ainda 
dedicar-se a qualquer outro ramo de comércio ou indústria 
em que os sócios acordem e seja permitido por lei.

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

integralmente realizado em dinheiro, dividido e representado 
por 4 (quatro) quotas sendo 1 (uma) quota no valor nominal 
de Kz: 50.000,00 (cinquenta mil kwanzas), pertencente ao 
sócio Domingos Melo Pedro António e 1 (uma) quota no 
valor nominal de Kz: 20.000,00 (vinte mil kwanzas), per
tencente à sócia Fernanda José Brás Pena e outras 2 (duas) 
quotas iguais no valor nominal de Kz: 15.000,00 (quinze mil 
kwanzas), cada uma pertencente às sócias Natércia Inácio 
Segundo Gonçalves e Beatriz Edmundo Tavares, respecti
vamente.

ABTtGOS.’ .A cessão de quotas a estranhos hca \sentimento da sociedade à quai é sempre^,A de preferencia deferido aos socios se asoci^,.^ quiser fe«r uso.
A g^ência e arl„v .ART,Go 6.

e Fernanda José" bJ^'08 
feíenT dÍSpensa ^càu^ ficam 4^ 
gerentes para obrigar vaiu Çao> Atando,JaS

le contra“s wX**'

A A ARTIGO 7 o k

A Assembleia Geral ™ registadas dirigidas aos sócios "V°Cada porsi*o® 
dias de antecedência isto auand i • ° menosMH

“«<1-especiais 
“mtemno n'fida "* 
com tempo suficiente para que possa comparecer.

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

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 

as perdas se as houver.
ARTIGO 9.°

A sociedade não se dissolverá por morte ou 
de qualquer dos sócios, continuando a sua 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio 
interdito, devendo estes nomear um que a todos P 

enquanto a quota se mantiver indivisa.
artigo io.° sócios*"05

Dissolvida a sociedade por acordo datário$ei
demais casos legais, todos os sócios se,a dareni.N^al1’ 
liquidação e partilha realizar-se-á como ° jctivo50? 
de acordo, e se algum deles o pieten a ent0 do posS'
licitado em bloco com obrigação °pêoferecer,^‘l 
e adjudicado ao sócio que melhor pr 
dade de condições. *ARTIGO ll° fl0rtizara^oU 

A sociedade reserva-se o di;e,^cajaaalTesto. Penb° 

qualquer sócio, quando sobie e a 
providência cautelar. ^to,

artigo 12. ,oPres^te 
Para todas as Muestões emT<>u reprefdo° f0<°!f 

quer entre os sócios, seus herde' ^d 
entre eles e a própria sociedade,^ 

Comarca de Malanje, com
outro.
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RT1G0'l3de Dezembro de cada ano, 
x^e;deMarçodoanoimediat0'

ARIdeliberações sociais, as dispo- 
flliSio^ularad°ea]3dde Fevereiro, que e a Lei das 

^nlS. no |/04, te 1J . okiacão aplicável.
W (IS-18393-L02)

Diogo &Leonora, Limitada

L escritura de 16 de Outubro de 2015, 

Certifico P livro de notas para escntu-
do Cartório Notarial do Guiché Unico da 

0^0do Notário, Lúcio Alberto Pires da Costa, 
Direito foi constituída entre:

LWiad _Ramàlho Nazaré Martins das Neves, sol- 
•Snatural de Benguela, Província de Benguela, 

iehabiiualmenteem Luanda, no Distrito Urbano do 
çafaw, Bairro Operário, Rua Ndunduma, Prédio 285, 
yandar. Apartamento 26;

Segundo:—Regina Pedroso Vaz Soares, solteira, maior, 
Balde Luanda, Província de Luanda, onde reside habi- 
dmenie, no Distrito Urbano da Samba, Bairro Corimba, 
os sem número;

Terceiro:—Dionor Nazaré Soares das Neves, menor de 
larosdeidade, natural de Luanda e convivente com o pri- 
®iro sócio;

Uma sociedade comercial por quotas que se regerá nos 
^constantes do documento em anexo.

Btá conforme.
itlÍTÍ? í° GUÍChé Único da EmPresa> em 

°S 19deOutubro de 2015. - O ajudante f/egzW

dutos variados, de pastelaria, de decoração e realização de 
eventos, formação profissional, de desinfestação, de consul
toria, restauração, na área de hotelaria, turismo e de viagens, 
construção civil e obras públicas, prestação de serviços 
de assistência técnica e de informática, gestão de projec
tos, serviços de cabeleireiro, telecomunicação, consultoria 
financeira, fiscalização, agro-pecuária, pescas, avicultura, 
serviços de panificação e pastelaria, agricultura, floricultura, 
jardinagem, cultura, exploração de recursos minerais, explo
ração florestal, prestação de serviços de segurança privada, 
exploração de bombas de combustíveis e seus lubrificantes, 
ambiental, refrigeração de frio, auto electrónico e electrome- 
cânico, indústria, importação e exportação, podendo exercer 
ainda a outras actividades desde que haja conveniência dos 
sócios e permitido por lei.

2. A sociedade pode no exercício da sua actividade, par
ticipar no capital social de outras sociedades nacionais ou 
estrangeiras, ainda que o objecto social diferente, associar- 
-se a quaisquer agrupamentos de empresas, consórcios ou 
associações em participação existentes ou a construir, bem 
como adquirir ou alienar a nacionais ou estrangeiros parti
cipações sociais.

ARTIGO 4.°

O capital social é de Kz: 100.000,00 (cem mil kwanzas), 
integralmente realizado em dinheiro, dividido e repre
sentado por 3 (três) quotas sendo 1 (uma) quota no valor 
nominal de Kz: 70.000,00 (setenta mil kwanzas), equiva
lente a 70%, pertencente ao sócio Ramalho Nazaré Martins 
das Neves e outra quota no valor nominal de Kz: 20.000,00 
(vinte mil kwanzas), equivalente a 20%, pertencente à sócia 
Regina Pedroso Vaz Soares, outra quota no valor nominal de 
Kz: 10.000,00 (dez mil kwanzas), equivalente a 10%, per
tencente ao sócio Dionor Nazaré Soares das Neves.

oSZ? dasociedade 
°&LE°NORA, LIMITADA

. ART1GO|?
í?",itada,>.°tem 1 denoniinaÇão de «Diogo & 

A,un>clpi0 fj, ?ua sede soc'al na Província 
<rinw*» a-Dis,riB urb»"° 

n •R"a Nd«uma, Prédio 285, 
*<.iS;:’"'l">lq«erot„P”aWr filiais' “SM- 

irSneaU naci°nal e no e fleseníaçãoem qualquer 
Socia's, por dpS !\ngeiro clue mais con- 

SSenibleia Gerai C1Sao da gei’ência ou por

itlClr COt110 Ohi ÍGO 3 o

**<:?•£%*«“*■* 

k f°rnec’niento dP bl,ca e Privada,
de materiais e pro-

ARTIGO 5.°

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do con
sentimento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito 
de preferência, deferido aos sócios se a sociedade dele não 
quiser fazer uso.

ARTIGO 6.°
1. A gerência e administração da sociedade, em todos os 

seus actos e contratos, em juízo e fora dele, activa e pas
sivamente, será exercida por Ramalho Nazaré Martins das 
Neves com dispensa de caução, bastando a assinatura do 
gerente para obrigar validamente a sociedade.

2. O gerente poderá delegar em pessoa estranha à socie
dade alguns dos seus poderes de gerência, conferindo para o 
efeito o respectivo mandato.

3. Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos 
e contratos estranhos aos negócios sociais da sociedade, tais 
como letras de favor, fiança, abonações ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.°
As Assembleias Gerais serão convocadas por simples 

cartas registadas, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 
30 dias de antecedência, isto quando a lei não prescreva tor 
malidades especiais de comunicação. Se qualquer dos sócios 
estiver ausente da sede social, a comunicação de\era ser 
feita com tempo suficiente para que possa comparecer.
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ARTIGO 8.°
Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a per 

centagem para fundos ou destinos especiais criados em 
Assembleia Geral, serão divididos pelos sócios na propor
ção das suas quotas, e em igual proporção serão suportadas 
as perdas se as houver.

ARTIGO 9.°
À sociedade não se dissolverá por morte ou impedimento 

de qualquer dos sócios, continuando a sua existência com o 
sobrevivo e herdeiros ou representantes do sócio falecido ou 
interdito, devendo estes nomear um que a todos represente, 
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.°
Dissolvida a sociedade por acordo dos sócios e nos 

demais casos legais, todos os sócios serão liquidatários e 
a liquidação e partilha realizar-se-ão como acordarem. Na 
falta de acordo, e se algum deles o pretender, será o activo 
social licitado em bloco com obrigação do pagamento do 
passivo e adjudicado ao sócio que melhor preço oferecer, em 
igualdade de condições.

ARTIGO 11.°

A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de 
qualquer sócio, quando sobre ela recaia arresto, penhora ou 
providência cautelar.

ARTIGO 12.°

Para todas as questões emergentes do presente contrato, 
quer entre os sócios, seus herdeiros ou representantes, quer 
entre eles e a própria sociedade, fica estipulado o Foro da 
Comarca de Luanda, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 13.°

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados 
em 31 de Dezembro de cada ano, devendo encerrar a 31 de 
Março imediato.

ARTIGO 14.°
No omisso regularão as deliberações sociais, as disposi

ções da Lei n.° 1/04, de 13 de Fevereiro, e demais legislação 
aplicável.

Por ser verdade se passa a presem \de revista e consertada assino. 1 SConservatória dos Registos da de Janeiro de 20\4. - O conservai, aos (l.

'Sul/S’«^

Conservatória dos RegistosdaLund

CERTIDÃO

Bebiana Madalena Martins I

Joaquim César, Licenciado em Direito Cnne I
Registos da Lunda-Sul. ’

Satisfazendo ao que me foi requerido em petiço I 
sentada em 8 de Junho de 2012, sob n.° 5 do diário* i

Certifico que, sob o n.° 655, a folhas 33 do livro I 
está matriculado como comerciante em nome indivi^ I 
Bebiana Madalena Martins, que usa como firma o seu no< l 
exerce actividade de comércio geral, tem o seu escritów I 
estabelecimento comercial, situados em Saurimo, noBairo 
Muandondji.

Por ser verdade se passa a presente certidão, quedeis 
de revista e consertada assino.

Conservatória dos Registos da Lunda-Sul, em Sam 
i rio 7 __ O conservador, ilegível.aos 8 de Junho de 2012. u c (144942M

(15-18358-L15)

Conservatória dos Registos da Lunda-Sul/Saurimo

CERTIDÃO

Feliciano Candoio Dias

Joaquim César, Licenciado em Direito, Conservador dos 

Registos da Lunda-Sul.
Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre

sentada em 30 de Janeiro de 2014, sob n.° 1 do diário;
Certifico que, sob o n.° 962, a folhas 186, verso, do 

livro B-4, está matriculado como comerciante em nome 
individual Feliciano Candoio Dias, que usa como firma 
o seu nome, exerce actividade de comércio geral, tem o 
seu escritório e estabelecimento comercial, situados em 
Saurimo, no Bairro Sassamba, na Rua de Moçambique.

L-o

Presada Empresa _NossoCmIJcertidão /

P-D-K-— Comércio a Retalho íatecha Garcia Am-' • Ie/n Direito Cnnc ?1110 ^Os 8antos Garcia, Licenciada /

^eêisto Comercizl^^^ ^dJunta Conservatória do / 

da Empresa kj ° ^uwdã, Z.a Secção do Guiché Único /Satisf ™osso Centro. /
sentada »° ^Ue me ^01 recItierido em petição apre- / 
Cormnte ano ° U d° Hvro~diãrio de 15 de Junho do

Certifi^ 9 a fica arcluivada nesta Conservatória. I comercizni° S°b 0 n-° 780/15> se ac/ia matriculado0 / 
casado m ° n°me individual Pedro Daniel Quitucuo- / 
comunhz IT1^ orningas Alberto Quituculo, sob 0 /

de Luz % adquiridos, residente em Luanda, Municip [ 
Pinto a DÍStrÍt0 Urba™ Maianga, Bairro 
usa a fí. venida 21 de Janeiro, casa sem número, Zona , 
dade h lma — Comércio a Retalho», exerc^anefíto
denonf C°!llercio a retalho, tem escritórioeestabe^llitâ 
situai d° «QU^UCIJLO — Comércio a 
da M • em Luanda, Município de Luanda, Distn if0 
c aianga’ Bairro Rocha Pinto, Avenida 21

Sa sem número, Zona 6. .or ser verdade se passa a presente certidão, q 

e r^Vlsía e consertada assino. .onservatória do Registo Comercial de Luanda, n - 

^Guiché Unico da Empresa — Nosso Centro, D 
e 015. A conservadora-adjunta, Hegivd-^
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I ,,G“'Cl CERTIDÃO

I . r - Comércio a Retalho 
I jD^'A'C' . .

Peneira Gamboa, Licenciada em Dirato, 
Conservatória do Registo Comercial de 

f^-Colhé Único da Empresa-Nosso Centro. 
me foi requerido em petição apre- 

S3lis n°8 do livro-diário de 16 de Outubro do 
P ° qual fica arquivada nesta Conservatória. 
Liflltean0,aJ sob 0 n.o 906/15, se acha matriculada a 

^íteem nome individual, Josefátima de Assunção 
1‘y^assaman0, solteira, maior, residente em Luanda, 
\[XiodeLuaníla’ Distrit0 ^rbano do KjIamba Kiaxi, 

LioGolf, casa sem número, Zona 20, que usa a firma «J. D. 
L|C,-Comércio a Retalho», exerce as actividades de 
l^àtio a retalho de têxteis e de vestuários, tem escritó- 
I^estabelecimento denominado «FÁTIMA FASHION 
I-Comércio a Retalho», situado em Luanda, Município 
piíana, Bairro Viana, Rua do Hoji-ya-Henda, casa sem 
lóero.

taserverdade se passa a presente certidão, que depois 
preristaeconsertada assino.
) tan-atória do Registo Comercial de Luanda 
'J" Secção do Guiché Único da Empresa Nr> ' ’ 

16 de Outubro de ?015 a ® ~ .
'^ilegível 5’ A conservadora-
■ ’ (I5-I8350-L15)

Conservatória dos Registos da Comarca do Moxico

certidão

VuThiThu

Que a cópia apensa a esta certidão está conforme 
0 original;

^I Que foi requerida sob Apresentação n.° 0002.150513;
Que foi extraída do registo respeitante ao comer- 

em nome individual «Vu Thi Thu», regis- 
^asobon.°2015.1494;
^cupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m) 

6 °?ranco desta Conservatória.
rbament0S Anotações

SS**

,C n° Ctiena ’^aiOr’ nacionalidade vietnamita, 
ià?rceas activid 7^° ^za^’ clue usa a ^rma 0 seu 
J Afanes e sa comérci° a retalho, a grosso,
'or?caiórioeç^acessór^°s, prestação de serviços 
’v^rVet^de Se e ecnnento situado no Luena.

presente certidão’ que dePois 
. dos Ra • ’’,0Ciiiaio 2015 LSt°S da Comarca do Moxico, 

Con^Q. O Conservador de 1 .a Classe,

(15-15857-L02)
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Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

Q. D. A. — Comércio a Grosso, a Retalho e Prestação 
de Serviços

Bárbara Celeste Ferreira Gamboa, Conservadora-Adjunta 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apresen
tada sob o n.° 40 do livro-diário de 28 Outubro do corrente 
ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 5.618/15, se acha matriculado o 
comerciante em nome individual Quimbango Domingos 
António, solteiro, maior, residente em Luanda, Município 
de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro Cassenda, 
Rua 19, Casa n.° 8-A, Zona 6, que usa a firma «Q. D. A. — 
Comércio a Grosso, a Retalho e Prestação de Serviços», exerce 
a actividade de comércio a grosso e a retalho de máquinas de 
escritório e prestação de serviços, tem escritório e estabeleci
mento denominado «House Eighty», situado em Luanda, no 
Município de Luanda, Distrito Urbano da Maianga, Bairro 
Cassenda, Rua Unidade e Vizinhança, Casa n.° 19.

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, da 2,a Secção 
do Guiché Único da Empresa, aos 28 de Outubro de 2015. —A 
conservadora-adjunta, ilegível. (15 -18210-L02)

Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

M.J.D.G. — Comércio Geral, Prestação de Serviços

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.a Classe 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
2.a Secção do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 89, do livro-diário de 29 de Outubro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 5.623/15, se acha matriculada a 
comerciante em nome individual Maria João da Gama, sol
teira, maior, residente em Luanda, Município do Cazenga, 
Bairro Cazenga, casa sem número, Zona 18, que usa a firma 
«M.J.D.G. — Comércio Geral, Prestação de Serviços», 
importação e exportação, exerce a actividade de comércio 
a grosso, a retalho de ferragens, tintas, vidros, equipamento 
sanitário, ladrilhos e prestação de serviços, tem escritório 
e estabelecimento denominados «M.J.D.G. — Comércio 
Geral, Prestação de Serviços, Importação e Exportação», 
situado em Luanda, Município de Viana, Bairro Mulenvos 
de cima, Rua da Praça Nova, casa sem número.
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Matrícula Inscrições- 
«A.S. —Comercial»;

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comercial de Luanda, 
da 2.a Secção do Guiché Único, em Luanda aos 29 de 
Outubro de 2015. — A Conservadora de 3.a Classe, ilegível.

(15-18258-L02)

Conservatória do Registo Comercial da 2.a Secção 
do Guiché Único da Empresa

CERTIDÃO

RUI RAMOS DE ANDRADE — Comércio a Retalho 
e Prestação de Serviços

Israel Carlos de Sousa Nambi, Conservador de 3.a Classe 
da Conservatória do Registo Comercial de Luanda,
2.a Secção do Guiché Único da Empresa.

Satisfazendo ao que me foi requerido em petição apre
sentada sob o n.° 105, do livro-diário de 29 de Outubro do 
corrente ano, a qual fica arquivada nesta Conservatória.

Certifico que, sob o n.° 5.624/15, se acha matriculado o 
comerciante em nome individual Rui Ramos de Andrade, 
solteiro, maior, residente em Luanda, Município de Luanda, 
Distrito Urbano do Sambizanga, Bairro Operário, Zona 10, 
Rua Q,n.° 49, que usa a firma «RUI RAMOS DE ANDRADE 
— Comércio a Retalho e Prestação de Serviços», exerce a 
actividade de comércio a retalho de máquina de escritório e 
de outros materiais de escritório, prestação de serviços, tem 
escritório e estabelecimento denominados «07, Ramos», 
situados em Luanda, Distrito Urbano do Kilamba Kiaxi, 
Bairro Palanca, Avenida Pedro de Castro Van-dúnem «Loy».

Por ser verdade se passa a presente certidão, que depois 
de revista e consertada assino.

Conservatória do Registo Comerciai de Luanda, 
da 2.a Secçào do Guiché Único, em Luanda, aos 29 de 
Outubro de 2015. —A conservadora-adjunta, ilegível.

(15-18326-L02)

Conservatória do Registo Comercial da Lunda-Norte

CERTIDÃO

Adélia Silva

a) Que a cópia apensa a esta certidão está conforme
o original;

b) Que foi requerida sob apresentação n.° 0002.150911
em 2015-09-11;

c) Que foi extraída dos registos respeitantes à socie
dade comercial denominada «A.S. — Comer
cial», com a Identificação Fiscal 2801015369;

d) Que ocupa as folhas rubricada(s) por mim, leva(m)
o selo branco desta Conservatória.

Identificação Fiscal: 280101 S.C 1

AP.l/20l5-09.11Regis^'5^;
Adeha Silva, solteira re.ia l

Centro Utt.no/Cuanso, úsa a ” '«• . 
actividades de comércio a retalhnT ° Seu<N 
bebidas, tabaco, venda de recargas «1^ alitX V 
fones, cartões SIM de voz e 
farmacias e posto médico, agricultura M 
cas, indústria, produtos mariscos (frescoL*"M 
de combustíveis, lubrificantes e seus derivado*5’ '"4 
gás butano, alfaiataria, cortes e costuras, vendaT*4 
de construção civil e obras públicas, indústrias tr^V 
doras, hotelaria e turismo, pastelaria e restaurante,Xj 
beleza e estética, perfumaria e boutique, modas e I 
ções, informática, impressão, artigos de pintura, anigou 
consumo de escritório, panificadoras e moagens, expiai 
de minerais e florestal, pastelaria e geladaria, prestai 
serviços e diversos, tem o seu escritório e estabeleà® I 
denominado «A. S — Comercial», situado no Muni^i 
Cuango, Província da Lunda-Norte. |

Por ser verdade se passa a presente certidão, que 
de /.vista e consoa «

Cons.rv.tom dos R S 
aos 11 de Setembro de 20 D- (15.1833W!
Chissola Lânvua.

f n«rVaíOr/a dQ Resjst° Comerciaide^CERTIDÃO I
Isabel Marvaivfh t • . /

Teixeira Bandeira Malungue / 
vador do ^etOf Licenciado em Direito, Contf I

Satisfazend ° C°mercial de luanda. /
sentada sob °o° ^Ue me ^Ol re<Juefido em petiçàoap 
corrente ai ° n’° 6 do livro-diário de 11 de Feverd^ 

n°’ 9 arquivada nesta Conservatória- I
B-46 lfíC° qu^ s°b o n.°202, a folhas 98 verso do 
dual ’r matriculado o comerciante em nomeI 
resiH T00 Margareth Teixeira Bandeira Malungue, f biev Luanda, Município do Kilamba Kiaxi, / 
n//A endínha, Rua das Violetas, Bloco 18, Cíls3lJ^/ 

usa a furna o seu nome, exerce a actividadede I 
tem escritório e estabelecimento denominado^ I 

„ ar e situado no Município do Kilamba K-W- I 
oltil, Rua 44, Casa n.° 5, Zona 20, nesta cidade- d

01 ser verdade se passa a presente certidão> /

e revista e consertada assino. qnda,Conservatória do Registo Comercial de / 
uanda, aos 19 de Fevereiro de 2008. @ 

legível.

Utt.no/Cuanso

