Acesso à Certidão Permanente

Certidão Permanente de Registos
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Certidão Permanente
Código de acesso: 0572-2636-2036
A entrega deste código a qualquer entidade pública ou privada dispensa a apresentação de
uma certidão em papel.(artº 75º, nº5 do Código do Registo Comercial)
Matrícula
NIPC: 515410861
Firma: LANX, LDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE POR QUOTAS
Sede: Rua Nossa Senhora da Saúde, Lote 3
Distrito: Aveiro Concelho: Aveiro Freguesia: São Bernardo
3810 291 São Bernardo
Objecto: - serviços e consultoria em gestão diversos (internacionalização, procurement (sourcing
+ purchasing), marketing, representação comercial) - desenvolvimento e licenciamento de
programas de aplicativos para telemóvel e programas de computador - transportes e logística ouros - plásticos: virgem / reciclado/ desperdícios e outros resíduos não perigosos (pós industrial
e/ou pós consumo), sucatas - embalagens e insumos para embalagem: filmes plásticos, bandejas
plásticas, sacos de papel, sacos de plástico - aditivos para industria alimentar humana e animal (
feed & food additives ) - soro de leite em pó; leite em pó; manteiga em blocos - espessantes e
conservantes, aminoácidos, minerais, corantes, vitaminas, proteínas outros; - produtos
alimentares diversos: vinhos, azeites. Doces e compotas, peixes e mariscos, bolachas, barras de
energéticas e de cereais - produtos e commodities agrícolas: frutas e legumes, soja, arroz, trigo,
milho, feijão, café, açúcar, outros - pastas e concentrados ex: tomate/ pêssego/morango/amora/
laranja/ citrus oil - objectos de arte em geral - mobiliário doméstico e corporativo - tapetes tecidos, confecções - couros naturais e sintéticos - roupa e calçado - solas para calçado iluminação residencial, industrial e publica - utensílios e objetos de decoração - materiais de
construção - esquadria em alumínio / pvc / madeira - metais: alumínio, aço inox, ferro, outros pedras e rochas ornamentais - máquinas e equipamentos domésticos e industriais - tubos,
mangueiras e sistemas de rega - cabos de fibra óptica - carvão - madeiras, compensados e
derivados - pellets para aquecimento residencial e industrial - produtos em bambo - produtos
desportivos - equipamentos de ginásio - pneus e afins - tinteiros e tintas para impressoras - capas,
cabos, baterias e outros acessórios para telemóveis - equipamentos e suprimentos de informática comércio e aluguer de motos e automóveis usados e clássicos; - auto peças / peças para moto relógios e artigos de ourivesaria; - imobiliários: compra, venda, aluguer - cosméticos - tecidos,
confeções.
Capital: 25.000,00 Euros
CAE Principal: 70220-R3
CAE Secundário (1): 49410-R3
CAE Secundário (2): 46190-R3
Data do Encerramento do Exercício: 31 Dezembro
Forma de Obrigar: com a intervenção de um gerente.
Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial:
GERÊNCIA:
Nome: JOSÉ MIGUEL OLIVEIRA DA CRUZ COSTA
NIF/NIPC: 202163830
Cargo: Gerente

Entidade com os documentos integralmente depositados em suporte electrónico.
Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos
averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade.
Inscrições - Averbamentos - Anotações
Insc.1

AP. 7/20190401 13:46:54 UTC - CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
FIRMA: NUI INTERNACIONAL TRADING, LDA.
NIPC: 515410861
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE POR QUOTAS
SEDE: Rua Nossa Senhora da Saúde, Lote 3
Distrito: Aveiro Concelho: Aveiro Freguesia: São Bernardo
3810 - 291 São Bernardo
OBJECTO: - serviços e consultoria em gestão diversos (internacionalização, procurement
(sourcing + purchasing), marketing, representação comercial) - desenvolvimento e
licenciamento de programas de aplicativos para telemóvel e programas de computador transportes e logística - ouros - plásticos: virgem / reciclado/ desperdícios e outros
resíduos não perigosos (pós industrial e/ou pós consumo), sucatas - embalagens e
insumos para embalagem: filmes plásticos, bandejas plásticas, sacos de papel, sacos de
plástico - aditivos para industria alimentar humana e animal ( feed & food additives ) soro de leite em pó; leite em pó; manteiga em blocos - espessantes e conservantes,
aminoácidos, minerais, corantes, vitaminas, proteínas outros; - produtos alimentares
diversos: vinhos, azeites. Doces e compotas, peixes e mariscos, bolachas, barras de
energéticas e de cereais - produtos e commodities agrícolas: frutas e legumes, soja,
arroz, trigo, milho, feijão, café, açúcar, outros - pastas e concentrados ex: tomate/
pêssego/morango/amora/ laranja/ citrus oil - objectos de arte em geral - mobiliário

doméstico e corporativo - tapetes - tecidos, confecções - couros naturais e sintéticos roupa e calçado - solas para calçado - iluminação residencial, industrial e publica utensílios e objetos de decoração - materiais de construção - esquadria em alumínio / pvc
/ madeira - metais: alumínio, aço inox, ferro, outros - pedras e rochas ornamentais máquinas e equipamentos domésticos e industriais - tubos, mangueiras e sistemas de
rega - cabos de fibra óptica - carvão - madeiras, compensados e derivados - pellets para
aquecimento residencial e industrial - produtos em bambo - produtos desportivos equipamentos de ginásio - pneus e afins - tinteiros e tintas para impressoras - capas,
cabos, baterias e outros acessórios para telemóveis - equipamentos e suprimentos de
informática - comércio e aluguer de motos e automóveis usados e clássicos; - auto peças
/ peças para moto - relógios e artigos de ourivesaria; - imobiliários: compra, venda,
aluguer - cosméticos - tecidos, confeções.
CAPITAL : 25.000,00 Euros
Data de Encerramento do Exercício : 31 Dezembro
SÓCIOS E QUOTAS:
QUOTA : 12.500,00 Euros
TITULAR: JOSÉ MIGUEL OLIVEIRA DA CRUZ COSTA
NIF/NIPC: 202163830
Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: Adriana Lemisz Costa
Regime de bens : Comunhão de adquiridos
Residência/Sede: Rua Nossa Senhora da Saúde, Lote 3
3810 - 291 São Bernardo
QUOTA : 12.500,00 Euros
TITULAR: ADRIANA LEMISZ COSTA
NIF/NIPC: 286029359
Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: José Miguel Oliveira da Cruz Costa
Regime de bens : Comunhão de adquiridos
Residência/Sede: Rua Nossa Senhora da Saúde, Lote 3
3810 - 291 São Bernardo
FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:
Forma de obrigar: com a intervenção de um gerente.
ORGÃO(S) DESIGNADO(S):
GERÊNCIA:
Nome/Firma: JOSÉ MIGUEL OLIVEIRA DA CRUZ COSTA
NIF/NIPC: 202163830
Cargo: Gerente
Residência/Sede: Rua Nossa Senhora da Saúde, Lote 3
3810 - 291 São Bernardo
Data da deliberação: 2019/03/29
Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial Ílhavo
O(A) Conservador(a), Maria de Lurdes da Silva Rodrigues
An. 1 - 20190402 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial Ílhavo
O(A) Conservador(a), Maria de Lurdes da Silva Rodrigues
Insc.2

AP. 9/20190523 13:27:05 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE
SOCIEDADE(ONLINE)
Artigo(s) alterado(s): 1º
FIRMA: LANX, LDA
Conservatória do Registo Comercial Cascais
O(A) Conservador(a), em substituição, Alexandra Maria Bento Batista dos Santos
An. 1 - 20190525 - Publicado em http://www.mj.gov.pt/publicacoes.
Conservatória do Registo Comercial Cascais
O(A) Conservador(a), em substituição, Alexandra Maria Bento Batista dos Santos
Certidão permanente subscrita em 02-04-2019 e válida até 02-07-2021

Fim da Certidão
Nota Importante:
Não necessita de imprimir este documento. Pode dar o código de acesso a qualquer entidade pública
ou privada, sempre que precise de apresentar uma certidão de registo comercial.
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