BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 34897352/0001-03 - I.E.: 34897352/0001-03
Ao Orgão 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO . Pregão Eletrônico N° 152020. Apresentamos nossa proposta
de preços.
Endereço: RUA COPAÍBA LT. 01 BLOCO "A" SALA 115 - EDIFÍCIO DF CENTURY PLAZA
Item Descrição
Unidade
Qtd
R$ Unitário
Valor Total
12 FORNO MICRO-ONDAS MIDEA METAL BRANCO
31L
220VMTRS42,
CLASSIFICAÇÃO
DE
Tel/Fax/Cel:
(61) 9 98256-2630
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A EXPEDIDO PELO
INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
MARCA: MIDEA METAL
3 MODELO:
CEP:BRANCO
71.931-720
MIDEA METAL BRANCO 31L 220VMTRS42
FABRICANTE: MIDEA METAL BRANCO 31L
220VMTRS42
Cidade: TAGUATINGA
13 FORNO MICRO-ONDAS MIDEA METAL BRANCO
31L
220VMTRS42,
CLASSIFICAÇÃO
DE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A EXPEDIDO PELO
UF:MÍNIMA
DISTRITO
FEDERAL
INMETRO. GARANTIA
DE 12
MESES.
MARCA: MIDEA METAL BRANCO 3 MODELO:
MIDEA METAL BRANCO 31L 220VMTRS42
FABRICANTE: MIDEA METAL BRANCO 31L
220VMTRS42

UNIDADE

95,00

473,20

44.954,00

UNIDADE

3,00

470,25

1.410,75

20 IDEM AO ITEM 18 - REFRIGERADOR DUAS
PORTAS
(DUPLEX),
FROST
FREE
,
ELECTROLUX CYCLE DEFROST 462L BRANCO
(DC49A) - 220V CAPACIDADE DE 400 A 450
LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA A EXPEDIDA PELO INMETRO,
COR BRANCA, VOLTAGEM 220V. GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES. (RESERVADO ME/EPP).
MARCA: ELECTROLUX CYCLE DEF MODELO:
ELECTROLUX CYCLE DEFROST 462L BRANCO
(DC49A) - 220 FABRICANTE: ELECTROLUX
CYCLE DEFROST 462L BRANCO (DC49A) - 220

UNIDADE

9,00

2.483,88

22.354,92

21 REFRIGERADOR DUAS PORTAS (DUPLEX),
FROST FREE , ELECTROLUX CYCLE DEFROST
462L BRANCO (DC49A) - 220V CAPACIDADE DE
400 A 450 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A EXPEDIDA PELO
INMETRO, COR BRANCA, VOLTAGEM 220V.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
MARCA: ELECTROLUX CYCLE DEF MODELO:
ELECTROLUX CYCLE DEFROST 462L BRANCO
(DC49A) - 220 FABRICANTE: ELECTROLUX
CYCLE DEFROST 462L BRANCO (DC49A) - 220

UNIDADE

5,00

2.534,58

12.672,90

22 REFRIGERADOR DUAS PORTAS (DUPLEX),
FROST FREE , ELECTROLUX CYCLE DEFROST
462L BRANCO (DC49A) - 220V CAPACIDADE DE
400 A 450 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A EXPEDIDA PELO
INMETRO, COR BRANCA, VOLTAGEM 220V.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES FORNECIDA
PELO FABRICANTE.
MARCA: ELECTROLUX CYCLE DEF MODELO:
ELECTROLUX CYCLE DEFROST 462L BRANCO
(DC49A) - 220 FABRICANTE: ELECTROLUX
CYCLE DEFROST 462L BRANCO (DC49A) - 220

UNIDADE

1,00

2.534,58

2.534,58

23 REFRIGERADOR DUAS PORTAS (DUPLEX),
FROST FREE , ELECTROLUX CYCLE DEFROST
462L BRANCO (DC49A) - 220 CAPACIDADE DE
451 A 500 LITROS (DUPLEX), FROST FREE ,
CAPACIDADE DE 451 A 500 LITROS.
CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A EXPEDIDA PELO INMETRO, COR BRANCA,
VOLTAGEM 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES.

UNIDADE

50,00

2.454,17

122.708,50
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BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 34897352/0001-03 - I.E.: 34897352/0001-03
Ao Orgão 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO . Pregão Eletrônico N° 152020. Apresentamos nossa proposta
de preços.
Endereço: RUA COPAÍBA LT. 01 BLOCO "A" SALA 115 - EDIFÍCIO DF CENTURY PLAZA
Item Descrição
Unidade
Qtd
R$ Unitário
Valor Total
MARCA: ELECTROLUX CYCLE DEFROST 462L
BRANCO (DC49A) - 220T
FREE (61)
MODELO:
Tel/Fax/Cel:
9 98256-2630
ELECTROLUX CYCLE DEFROST 462L BRANCO
(DC49A) - 220ROST FREE , CAPACIDADE DE 451
A 500 LIT FABRICANTE: ELECTROLUX CYCLE
CEP: 71.931-720
DEFROST 462L BRANCO
(DC49A) - 220ST
FREE , CAPACIDADE DE 451 A 500 LIT
24 IDEM AO ITEM 22 - REFRIGERADOR DUAS
Cidade:
TAGUATINGA CYCLE
PORTAS (DUPLEX),
ELECTROLUX
DEFROST 462L BRANCO (DC49A) - 220FROST
FREE , (DUPLEX), FROST FREE , CAPACIDADE
UF: DISTRITO
FEDERAL
DE 451 A 500 LITROS
CAPACIDADE
DE 451 A
500 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA A EXPEDIDA PELO INMETRO,
COR BRANCA, VOLTAGEM 220V. GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES. (RESERVADO ME/EPP).
MARCA: ELECTROLUX CYCLE DEFROST 462L
BRANCO (DC49A) - 220REE MODELO:
ELECTROLUX CYCLE DEFROST 462L BRANCO
(DC49A) - 220FROST FREE , CAPACIDADE DE
451 A 500 LIT FABRICANTE: ELECTROLUX
CYCLE DEFROST 462L BRANCO (DC49A) 220ST FREE , CAPACIDADE DE 451 A 500 LIT

UNIDADE

9,00

2.454,17

22.087,53

25 REFRIGERADOR DUAS PORTAS (DUPLEX),
FROST FREE , ELECTROLUX CYCLE DEFROST
462L BRANCO (DC49A) - 220 CAPACIDADE DE
451 A 500 LITROS. (DUPLEX), FROST FREE ,
CAPACIDADE
DE
451
A
500
LITROS
CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A EXPEDIDA PELO INMETRO, COR BRANCA,
VOLTAGEM 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES.
MARCA: ELECTROLUX CYCLE DEFROST 462L
BRANCO (DC49A) - 220REE MODELO:
ELECTROLUX CYCLE DEFROST 462L BRANCO
(DC49A) - 220OST FREE , CAPACIDADE DE 451
A 500 LIT FABRICANTE: ELECTROLUX CYCLE
DEFROST 462L BRANCO (DC49A) - 220E ,
CAPACIDADE DE 451 A 500 LIT

UNIDADE

3,00

2.461,96

7.385,88

Valor total da proposta:

236.109,06

O valor total dessa proposta é de R$236.109,06 (duzentos e trinta e seis mil e cento e nove reais e cinco centavos).
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CNPJ: 34897352/0001-03 - I.E.: 34897352/0001-03

Dados Comerciais:
Endereço: RUA COPAÍBA LT. 01 BLOCO "A" SALA 115 - EDIFÍCIO DF CENTURY PLAZA
DADOS BANCÁRIOS:
Tel/Fax/Cel: (61) 9 98256-2630
Banco: Caixa Econômica Federal:
CEP: 71.931-720
Agência: 1990
Cidade: TAGUATINGA
C/C: 003 : 673-5
UF: DISTRITO FEDERAL

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: DANIEL FONSECA MATOS

Endereço: Rua Copaíba lote 01 - Bloco A - Sala 1515 - Edifício DF Century Plaza,

BRASÍLIA DF - CEP: 71.931-720

CPF: 034.378.533-17

Tel/Fax/Celular 61 9 82252613

RG: 18818982001-0

Órgão Expedidor: SSP/MA

e-mail: bffcompanybsb@gmail.com

Validade da proposta: 90 dias para a Proposta e 12 meses para a ARP.
Prazo de entrega: até 30 dias consecutivos da emissão da nota de empenho
Prazo para pagamento: até 30 dias consecutivos com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
Prazo de garantia: 12 (Doze) meses contados da data de emissão da nota fiscal,contra defeitos de fabricação e montagem ocorridos no
uso normal do produto, contados do aceite definitivo dos materiais.

Observações Gerais:
"Concordamos e nos submetemos a todas as demais cláusulas do presente Edital e seus anexo".
Brasília, 30 de Abril de 2020
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CNPJ: 34897352/0001-03 - I.E.: 34897352/0001-03

Representante Legal
Endereço: RUA COPAÍBA LT. 01 BLOCO "A" SALA 115 - EDIFÍCIO DF CENTURY PLAZA

Tel/Fax/Cel: (61) 9 98256-2630

CEP: 71.931-720
DANIEL FONSECA MATOS
RG:18818982001-0 SSP/
Cidade: TAGUATINGA
MA
UF: DISTRITO FEDERAL
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CPF:034.378.533-17

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

53600395581

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Nome:

BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:
Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
QTDE

002

1

DFN2064517166

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
ALTERACAO

051

1

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

2003

1

ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR

2005

1

SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

BRASILIA

Nome: __________________________________________

Local

Assinatura: ______________________________________
Telefone de Contato: ______________________________

14 Janeiro 2020
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
NÃO

Processo em Ordem
À decisão

SIM

___/___/_____
Data

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

____________________
Responsável

NÃO

___/___/_____
Data

___/___/_____
Data

____________________
Responsável

____________________
Responsável

DECISÃO SINGULAR
2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
Processo indeferido. Publique-se.
___/___/_____
Data
DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

__________________
Responsável

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
Processo indeferido. Publique-se.
___/___/_____
Data

____________________
Vogal

____________________
Vogal

____________________
Vogal

Presidente da ______ Turma
OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1351505 em 14/01/2020 da Empresa BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI, Nire 53600395581 e protocolo DFN2064517166 - 14/01/2020. Autenticação: 175EC81B8EC8745913A57126540969540B74EE. Maxmiliam
Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/004.512-1 e o código de
segurança HwHI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
pág. 1/10
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DISTRITO FEDERAL
Registro Digital
Capa de Processo

Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

20/004.512-1

DFN2064517166

14/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

034.378.533-17

DANIEL FONSECA MATOS
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BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI

ATO DE ALTERAÇÃO DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

CNPJ/MF nº 34.897.352/0001-03
NIRE: 5360039558-1
(1º) PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO SOCIAL
DIEGO FERREIRA LIMA, nacionalidade BRASILEIRO, EMPRESÁRIO,
solteiro, nascido aos 26 dias do mês de Maio de 1992, filho de José Maria de Souza
Lima e Eva Aparecida Ferreira da Silva, residente e domiciliada na RUA RUA 5
CHACARA 115, número S/N, LOTE 16, APT: 04, bairro / distrito SETOR
HABITACIONAL VICENTE PIRES, município BRASILIA - DISTRITO FEDERAL,
CEP 72.006-175, portador do documento de identidade de nº 06872381730,
DETRAN-DF, DF e do CPF de nº do CPF 043.204.131-13.
Titular da empresa: BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI, estabelecida na RUA RUA 5 CHACARA 115 LOTE,
número 16, APT 04, bairro / distrito SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES,
município BRASILIA - DF, CEP 72.006-175, registrada na Junta Comercial do
Distrito Federal sob o nº 5360039558-1, por despacho de 17/09/2019, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 34.897.352/0001-03, RESOLVE na melhor forma de direito,
Alterar e Consolidar seus atos constitutivos, conforme cláusulas e condições
seguintes:

ALTERAÇÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA – Neste ato é admitido na empresa, o Sr. DANIEL FONSECA MATOS,
nacionalidade BRASILEIRO, EMPRESARIO, filho de Pedro Segundo Costa Matos e Francisca Gois
Fonseca Matos, Solteiro, data de nascimento 11/04/1990, nº do CPF 034.378.533-17, documento de
identidade 05413072812, DETRAN, DF, com domicílio / residência a QUADRA CSG 2, número S/N,
ANDAR 1 APT 107, bairro / distrito TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA), município BRASILIA DISTRITO FEDERAL, CEP 72.035-502.
CLÁUSULA SEGUNDA – Neste ato retira-se da empresa o Sr. DIEGO FERREIRA LIMA, devidamente
qualificado no preâmbulo, cedendo e transferindo todas as quotas do capital social, todas já
integralizadas em moeda corrente ao titular ora admitido, outorgando-lhe quitação plena, rasa,
irrevogável e irretratável de todo e qualquer direito que porventura entenda por reivindicar no futuro
relativo à empresa do qual se retira, ocorrendo, com a presente alteração, em transferência da EIRELI,
mantendo-se inalterado o capital social da empresa em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
CLÁUSULA TERCEIRA O capital Social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada –
EIRELI que é de 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscritas e integralizadas pelo titular,
permanece inalterado:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1351505 em 14/01/2020 da Empresa BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI, Nire 53600395581 e protocolo DFN2064517166 - 14/01/2020. Autenticação: 175EC81B8EC8745913A57126540969540B74EE. Maxmiliam
Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/004.512-1 e o código de
segurança HwHI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
pág. 3/10

BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI

TITULAR

VALOR (R$)

(%)

DANIEL FONSECA MATOS

100.000,00

100%

TOTAL

100.000,00

100%

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital.
CLÁUSULA QUARTA – O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de
qualquer outra empresa individual de responsabilidade limitada- EIRELI.
CLÁUSULA QUINTA – A administração da empresa passa a ser exercida por DANIEL FONSECA
MATOS, com poderes e atribuições de administrar e gerenciar os negócios sociais vedado, no entanto,
o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigação
em nome da empresária ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da empresa, sem autorização
da titular da empresa, caso de administrador não sócio.
CLÁUSULA SEXTA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer
a administração da EIRELI, seja por lei especial, seja em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob efeitos desta, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações
de consumo, fé pública, ou propriedade.
PARÁGRAFO ÚNICO: As demais cláusulas permanecem inalteradas.

CLÁUSULA SETIMA – Feitas as alterações, consolida-se o Contrato que passa a ter a seguinte
redação.

CONSOLIDAÇÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI gira sob o
nome de MILHOMEM COMERCIAL ALIMENTOS EIRELI, tendo como nome fantasia de: BFF
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI.
CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sua sede na RUA RUA 5 CHACARA 115 LOTE, número
16, APT 04, bairro / distrito SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, município BRASILIA - DF,
CEP 72.006-175.
CLÁUSULA TERCEIRA – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual devidamente assinada pelo titular da empresa.
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CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades em 13/09/2019, com prazo de duração por
tempo indeterminado.
QUINTA - A empresa tem por objeto social: COMERCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS, DE INFORMATICA , COMERCIO
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO ,
SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM , INSTALACAO E MANUTENCAO DE
SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO , DE VENTILACAO E REFRIGERACAO ,
ALUGUEL DE MOVEIS , UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL ,
INSTRUMENTOS MUSICAIS , COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E
ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO ,
INSTALACOES HIDRAULICAS , SANITARIAS E DE GAS , COMERCIO ATACADISTA DE
MAQUINAS , APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO , PARTES E
PECAS , COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , FABRICACAO DE
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA , TESTE E CONTROLE , COMERCIO
ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO , CIRURGICO,
HOSPITALAR E LABORATORIOS , COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS
E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS ,
FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO
INDUSTRIAL , FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
PARA USO NAO INDUSTRIAL, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO , COMERCIO
ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , REPARACAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, REPARACAO
E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO ,
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, ATIVIDADES
ESPORTIVAS , ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E
INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE , SEM OPERADOR, SERVICOS DE
MICROFILMAGEM, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO ,
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO
ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA , COMERCIO A VAREJO DE
AUTOMOVEIS , CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS , COMERCIO A VAREJO DE
AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS , REPRESENTANTES COMERCIAIS
E AGENTES DO COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES , COMERCIO SOB
CONSIGNACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES , SERVICOS DE MANUTENCAO E
REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES , SERVICOS DE LANTERNAGEM
OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES , SERVICOS DE MANUTENCAO
E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO
E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LAVAGEM ,
LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES , SERVICOS DE
BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES , SERVICOS DE INSTALACAO ,
MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES ,
SERVICOS DE CAPOTARIA, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS
PARA VEICULOS AUTOMOTORES , COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS
USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES , COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E
CAMARAS DE AR REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS
E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES , COMERCIO A
VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS , COMERCIO A VAREJO DE
MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS , COMERCIO A VAREJO DE PECAS E
ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS , REPRESENTANTES COMERCIAIS
E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS , PECAS E ACESSORIOS
, COMERCIO SOB CONSIGNACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS , MANUTENCAO E
REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS , SERVICOS DE ORGANIZACAO DE
FEIRAS , CONGRESSOS , EXPOSICOES E FESTAS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA
EVENTOS E RECEPCOES BUFE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
CLÁUSULA
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PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR, TODOS SEM ESTOQUE NO
LOCAL.
CLÁUSULA SEXTA – O capital é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais), totalmente integralizado neste ato em

moeda corrente do País pela titular.

TITULAR

VALOR (R$)

(%)

DANIEL FONSECA MATOS

100.000,00

100%

TOTAL

100.000,00

100%

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital e responde
exclusivamente pela integralização do capital social.
CLÁUSULA OITAVA - A administração da empresa será exercida por DANIEL FONSECA MATOS,
com poderes e atribuições de administrar e gerenciar os negócios sociais vedado, no entanto, o uso do
nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigação em nome
da empresária ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da empresa, sem autorização da titular
da empresa, caso de administrador não sócio.
CLÁUSULA NONA - O exercício social respeitará o ano calendário.
CLÁUSULA DÉCIMA – Os resultados dos exercícios serão apurados a cada ano, no dia 31 de
dezembro, a administradora prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao
titular, na prestação de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
Parágrafo Único – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a empresária deliberará
sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecendo ou interditado a empresária, a empresa continuará suas
atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, os
valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa, a
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está (ao)
impedida(s) de exercer (em) a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa
de qualquer outra empresa individual de responsabilidade limitada- EIRELI.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca de Brasília-DF para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
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E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente Contrato Social em
uma única via, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo em todos os seus
termos.

Brasília-DF 14 de Janeiro de 2020.

_____________________________________
DANIEL FONSECA MATOS
CPF: 034.378.533-17
Titular Administrador admitido

_____________________________________
DIEGO FERREIRA LIMA
CPF: 043.204.131-13
Titular Administrador Retirante
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Documento Principal

Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

20/004.512-1

DFN2064517166

14/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

034.378.533-17

DANIEL FONSECA MATOS

043.204.131-13

DIEGO FERREIRA LIMA
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, de NIRE 5360039558-1 e protocolado sob o número
20/004.512-1 em 14/01/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1351505, em
14/01/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador michelle sousa veras.
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://
portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo
e chave de segurança.
Capa de Processo
Assinante(s)
CPF

Nome

034.378.533-17

DANIEL FONSECA MATOS

Documento Principal
Assinante(s)
CPF

Nome

034.378.533-17

DANIEL FONSECA MATOS

043.204.131-13

DIEGO FERREIRA LIMA
Brasília. Terça-feira, 14 de Janeiro de 2020
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O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

696.502.681-20

MICHELLE SOUSA VERAS

702.261.211-00

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília. Terça-feira, 14 de Janeiro de 2020

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1351505 em 14/01/2020 da Empresa BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI, Nire 53600395581 e protocolo DFN2064517166 - 14/01/2020. Autenticação: 175EC81B8EC8745913A57126540969540B74EE. Maxmiliam
Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 20/004.512-1 e o código de
segurança HwHI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
pág. 10/10

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissão do Documento
31/03/2020 11:25:49

Consulta por QR Code

DADOS DA EMPRESA
Nome da Empresa:

BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Endereço do Empreendimento:
RUA COPAIBA LOTE, 01, NORTE (AGUAS CLARAS), RA ÁGUAS CLARAS, 71919540, BRASILIA, TORRE A SALA 1515

Número de Registro:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

53600395581

34.897.352/0001-03

0793958800116

Natureza Jurídica:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA
EMPRESÁRIA)

Porte da Empresa:

MICROEMPRESA

MEI: NÃO

PARECER DA VIABILIDADE
Complemento da Análise do Endereço:
De acordo com o parecer da ASTEC-RAXX (22060981) presente no processo SEI-GDF 00300-00001008/201972, que entendeu: Diante da decisão judicial contida nos autos nº 2016.01.1.071953-4 (TJDFT), onde foi
deferida ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para que o Distrito Federal se abstenha de exigir o pagamento da ONALT
como condição à emissão da Carta de Habite-se do empreendimento mencionado, devendo, ainda, não
promover a inscrição do débito em Dívida Ativa até ulterior decisão judicial. Esta Gerência defere com restrição,
devendo os Órgãos Licenciadores acompanharem o andamento no processo SEI_GDF 00300-00000119/201961, que questiona a validade desta decisão para o Licenciamento de Atividades Econômicas.

Área Utilizada (m²):

34,71

Área Total Edificação (m²):

240938,73

Utiliza área Pública:

(X) Sim ( )

Não

Declaro estar ciente que, antes do inicio da atividade em local público, a empresa deverá obter a permissão de
uso de espaço público na Administração Regional do respectivo endereço.

Executa música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica:
Dias de

Horário

Segunda-Feira

08:00h às 18:00h

Terça-Feira

08:00h às 18:00h

Quarta-Feira

08:00h às 18:00h

Quinta-feira

08:00h às 18:00h

Sexta-Feira

08:00h às 18:00h

Sábado

08:00h às 14:00h

()

Sim (X) Não

Atividade Principal
•

7490-1/04

Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral, exceto
imobiliarios

Atividades Secundárias

Valide o certificado no site http://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código cAI0fz
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Emissão do Documento
31/03/2020 11:25:49
•

7729-2/02

Aluguel de moveis, utensilios e aparelhos de uso domestico e pessoal

•

4647-8/01

Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria

•

4651-6/01

Comercio atacadista de equipamentos de informatica

•

4645-1/01

•

4664-8/00

Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de
laboratorios
Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medicohospitalar

•

4651-6/02

Comercio atacadista de suprimentos para informatica

•

6201-5/01

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

•

6202-3/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis

•

4322-3/02

Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e
refrigeracao

•

9512-6/00

Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao

•

9521-5/00

Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico

•

4542-1/01

•

4530-7/06

Representantes comerciais e agentes do comercio de motocicletas e motonetas, pecas e
acessorios
Representantes comerciais e agentes do comercio de pecas e acessorios novos e usados
para veiculos automotores

•

4512-9/01

Representantes comerciais e agentes do comercio de veiculos automotores

•

5620-1/02

Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

•

7420-0/05

Servicos de microfilmagem

•

8230-0/01

Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas

•

4322-3/03

Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio

•

4322-3/01

Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF
Atividades Licenciadas
CNAE
7490-1/04
7729-2/02
4647-8/01
4651-6/01
4645-1/01
4664-8/00
4651-6/02
6201-5/01
6202-3/00
4322-3/02
9512-6/00

Descrição
Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e
negocios em geral, exceto imobiliarios
Aluguel de moveis, utensilios e aparelhos de uso domestico e
pessoal
Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria

Validade
31/03/2025
31/03/2025
31/03/2025

Comercio atacadista de equipamentos de informatica
Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico,
cirurgico, hospitalar e de laboratorios
Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para
uso odonto-medico-hospitalar
Comercio atacadista de suprimentos para informatica
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

31/03/2025

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizaveis
Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado,
de ventilacao e refrigeracao
Reparacao e manutencao de equipamentos de

31/03/2025

31/03/2025
31/03/2025
31/03/2025
31/03/2025

31/03/2025
31/03/2025

Valide o certificado no site http://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código cAI0fz
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Emissão do Documento
31/03/2020 11:25:49

9521-5/00
4542-1/01
4530-7/06

4512-9/01
5620-1/02
7420-0/05
8230-0/01

comunicacao
Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de
uso pessoal e domestico
Representantes comerciais e agentes do comercio de motocicletas
e motonetas, pecas e acessorios
Representantes comerciais e agentes do comercio de pecas e
acessorios novos e usados para veiculos automotores

31/03/2025
31/03/2025
31/03/2025

Representantes comerciais e agentes do comercio de veiculos
automotores
Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

31/03/2025

Servicos de microfilmagem
Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e
festas

31/03/2025

31/03/2025
31/03/2025

Atividades Não Licenciadas
CNAE

Descrição

Situação

4322-3/03

Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio

Em estudo

4322-3/01

Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas

Em estudo

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO
DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL
Atividades Licenciadas
CNAE
7490-1/04
7729-2/02
4647-8/01
4651-6/01
4645-1/01
4664-8/00
4651-6/02
6201-5/01
6202-3/00
4322-3/02
4322-3/03
4322-3/01
9512-6/00
9521-5/00
4542-1/01
4530-7/06

4512-9/01

Descrição
Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e
negocios em geral, exceto imobiliarios
Aluguel de moveis, utensilios e aparelhos de uso domestico e
pessoal
Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria

Validade
31/03/2025
31/03/2025
31/03/2025

Comercio atacadista de equipamentos de informatica
Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico,
cirurgico, hospitalar e de laboratorios
Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para
uso odonto-medico-hospitalar
Comercio atacadista de suprimentos para informatica
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

31/03/2025

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizaveis
Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado,
de ventilacao e refrigeracao
Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio

31/03/2025

Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas
Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao

31/03/2025

Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de
uso pessoal e domestico
Representantes comerciais e agentes do comercio de motocicletas
e motonetas, pecas e acessorios
Representantes comerciais e agentes do comercio de pecas e
acessorios novos e usados para veiculos automotores

31/03/2025

Representantes comerciais e agentes do comercio de veiculos
automotores

31/03/2025

31/03/2025
31/03/2025
31/03/2025
31/03/2025

31/03/2025
31/03/2025
31/03/2025

31/03/2025
31/03/2025

Valide o certificado no site http://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código cAI0fz
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Emissão do Documento
31/03/2020 11:25:49

5620-1/02

Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

31/03/2025

7420-0/05

Servicos de microfilmagem
Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e
festas

31/03/2025

8230-0/01

31/03/2025

INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM
Atividades Licenciadas
CNAE
7490-1/04
7729-2/02
4647-8/01
4651-6/01
4645-1/01
4664-8/00
4651-6/02
6201-5/01
6202-3/00
4322-3/02
4322-3/03
4322-3/01
9512-6/00
9521-5/00
4542-1/01
4530-7/06

4512-9/01
5620-1/02
7420-0/05
8230-0/01

Descrição
Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e
negocios em geral, exceto imobiliarios
Aluguel de moveis, utensilios e aparelhos de uso domestico e
pessoal
Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria

Validade
31/03/2023
31/03/2023
31/03/2023

Comercio atacadista de equipamentos de informatica
Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico,
cirurgico, hospitalar e de laboratorios
Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para
uso odonto-medico-hospitalar
Comercio atacadista de suprimentos para informatica
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

31/03/2023

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizaveis
Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado,
de ventilacao e refrigeracao
Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio

31/03/2023

Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas
Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao

31/03/2023

Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de
uso pessoal e domestico
Representantes comerciais e agentes do comercio de motocicletas
e motonetas, pecas e acessorios
Representantes comerciais e agentes do comercio de pecas e
acessorios novos e usados para veiculos automotores

31/03/2023

Representantes comerciais e agentes do comercio de veiculos
automotores
Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

31/03/2023

Servicos de microfilmagem
Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e
festas

31/03/2023

31/03/2023
31/03/2023
31/03/2023
31/03/2023

31/03/2023
31/03/2023
31/03/2023

31/03/2023
31/03/2023

31/03/2023
31/03/2023

Valide o certificado no site http://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código cAI0fz
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SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL - SUSDEC
Atividades Licenciadas
CNAE
7490-1/04
7729-2/02
4647-8/01
4651-6/01
4645-1/01
4664-8/00
4651-6/02
6201-5/01
6202-3/00
4322-3/02
4322-3/03
4322-3/01
9512-6/00
9521-5/00
4542-1/01
4530-7/06

4512-9/01
5620-1/02
7420-0/05
8230-0/01

Descrição
Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e
negocios em geral, exceto imobiliarios
Aluguel de moveis, utensilios e aparelhos de uso domestico e
pessoal
Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria

Validade
31/03/2023
31/03/2023
31/03/2023

Comercio atacadista de equipamentos de informatica
Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico,
cirurgico, hospitalar e de laboratorios
Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para
uso odonto-medico-hospitalar
Comercio atacadista de suprimentos para informatica
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

31/03/2023

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizaveis
Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado,
de ventilacao e refrigeracao
Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio

31/03/2023

Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas
Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao

31/03/2023

Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de
uso pessoal e domestico
Representantes comerciais e agentes do comercio de motocicletas
e motonetas, pecas e acessorios
Representantes comerciais e agentes do comercio de pecas e
acessorios novos e usados para veiculos automotores

31/03/2023

Representantes comerciais e agentes do comercio de veiculos
automotores
Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

31/03/2023

Servicos de microfilmagem
Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e
festas

31/03/2023

31/03/2023
31/03/2023
31/03/2023
31/03/2023

31/03/2023
31/03/2023
31/03/2023

31/03/2023
31/03/2023

31/03/2023
31/03/2023

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - VISADF
Atividades Licenciadas
CNAE

31/03/2023

5620-1/02

Descrição
Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado,
de ventilacao e refrigeracao
Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

4322-3/01

Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas

31/03/2023

4322-3/02

Validade

31/03/2023

Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE
7490-1/04
7729-2/02

Descrição
Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral, exceto
imobiliarios
Aluguel de moveis, utensilios e aparelhos de uso domestico e pessoal

Valide o certificado no site http://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código cAI0fz

5

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Emissão do Documento
31/03/2020 11:25:49

4647-8/01

Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria

4651-6/01

Comercio atacadista de equipamentos de informatica

4651-6/02

Comercio atacadista de suprimentos para informatica

6201-5/01

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

6202-3/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis

4322-3/03

Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio

9512-6/00

Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao

9521-5/00
4542-1/01
4530-7/06

Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico
Representantes comerciais e agentes do comercio de motocicletas e motonetas, pecas e
acessorios
Representantes comerciais e agentes do comercio de pecas e acessorios novos e usados para
veiculos automotores

4512-9/01

Representantes comerciais e agentes do comercio de veiculos automotores

7420-0/05

Servicos de microfilmagem

8230-0/01

Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas

Atividades Não Licenciadas
CNAE
4645-1/01
4664-8/00

Descrição
Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico,
cirurgico, hospitalar e de laboratorios
Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para
uso odonto-medico-hospitalar

Situação
Em estudo
Em estudo

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF
Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE
7490-1/04

Descrição
Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral, exceto
imobiliarios

7729-2/02

Aluguel de moveis, utensilios e aparelhos de uso domestico e pessoal

4647-8/01

Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria

4651-6/01

Comercio atacadista de equipamentos de informatica

4645-1/01
4664-8/00

Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de
laboratorios
Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medicohospitalar

4651-6/02

Comercio atacadista de suprimentos para informatica

6201-5/01

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

6202-3/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis

Valide o certificado no site http://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código cAI0fz
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4322-3/02

Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao

4322-3/03

Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio

4322-3/01

Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas

9512-6/00

Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao

9521-5/00
4542-1/01
4530-7/06

Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico
Representantes comerciais e agentes do comercio de motocicletas e motonetas, pecas e
acessorios
Representantes comerciais e agentes do comercio de pecas e acessorios novos e usados para
veiculos automotores

4512-9/01

Representantes comerciais e agentes do comercio de veiculos automotores

5620-1/02

Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

7420-0/05

Servicos de microfilmagem

8230-0/01

Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI
Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE
7490-1/04

Descrição
Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral, exceto
imobiliarios

7729-2/02

Aluguel de moveis, utensilios e aparelhos de uso domestico e pessoal

4647-8/01

Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria

4651-6/01

Comercio atacadista de equipamentos de informatica

4645-1/01
4664-8/00

Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de
laboratorios
Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medicohospitalar

4651-6/02

Comercio atacadista de suprimentos para informatica

6201-5/01

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

6202-3/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis

4322-3/02

Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao

4322-3/03

Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio

4322-3/01

Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas

9512-6/00

Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao

9521-5/00

Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico

Valide o certificado no site http://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código cAI0fz
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4542-1/01
4530-7/06

Representantes comerciais e agentes do comercio de motocicletas e motonetas, pecas e
acessorios
Representantes comerciais e agentes do comercio de pecas e acessorios novos e usados para
veiculos automotores

4512-9/01

Representantes comerciais e agentes do comercio de veiculos automotores

5620-1/02

Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

7420-0/05

Servicos de microfilmagem

8230-0/01

Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF
Atividades Dispensadas de Licenciamento
CNAE
7490-1/04

Descrição
Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral, exceto
imobiliarios

7729-2/02

Aluguel de moveis, utensilios e aparelhos de uso domestico e pessoal

4647-8/01

Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria

4651-6/01

Comercio atacadista de equipamentos de informatica

4645-1/01
4664-8/00

Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de
laboratorios
Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medicohospitalar

4651-6/02

Comercio atacadista de suprimentos para informatica

6201-5/01

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

6202-3/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis

4322-3/02

Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao

4322-3/03

Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio

4322-3/01

Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas

9512-6/00

Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao

9521-5/00
4542-1/01
4530-7/06

Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico
Representantes comerciais e agentes do comercio de motocicletas e motonetas, pecas e
acessorios
Representantes comerciais e agentes do comercio de pecas e acessorios novos e usados para
veiculos automotores

4512-9/01

Representantes comerciais e agentes do comercio de veiculos automotores

5620-1/02

Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

7420-0/05

Servicos de microfilmagem

Valide o certificado no site http://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código cAI0fz
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8230-0/01

Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas

Valide o certificado no site http://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código cAI0fz
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Brasília-DF, 28 de Outubro de 2019.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Declaramos para os devidos fins, que a empresa, empresa BFF COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME, inscrita
no CNPJ 34.897.352/0001-03, sito no endereço: RUA 5 CHACARA 115
LOTE, número 16, APT 04, bairro / distrito SETOR HABITACIONAL VICENTE
PIRES, município BRASILIA - DF, CEP 72.006-175, forneceu para nossa
empresa de forma satisfatória, Eletro domésticos, tais como 02 Cafeterias,
02 Geladeira Duplex, 01 Fogão 06 Bocas, 02 Frigobar, 02 Micro ondas, das
marcas Britânia, Consul, Brastemp, e LG.
Salientando que as entregas foram feitas dentro dos prazos determinados, e
as garantias quando necessária vem sendo cumpridas dentro dos prazos e
formas previamente contratados.
Desta forma, não temos nada a declarar que desabone a conduta da
empresa fornecedora.

Cordialmente,

CONDOMÍNIO Jardim Botânico VI - CONJUNTO ‘’E’’ – LOTE ‘’09’’

LAGO SUL - BRASILIA – DF - CEP: 71.680-369
FONE/FAX : 0** 61 3257-5543 - CNPJ: 21.103.191/0001-97

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1312268 em 26/09/2019 da Empresa BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI, Nire 53600395581 e protocolo DFE1900155965 - 26/09/2019. Autenticação: E19D32F2616CC651B5582C760FF5BA83D3185D. Maxmiliam
Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 19/160.926-9 e o código
de segurança TE3P Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
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CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF
Imprimir
CF/DF 07.939.588/001-16

CPF/CNPJ 34.897.352/0001-03

DataConcessão 17/09/2019

Denominação social BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Título do Estabelecimento - Nome Fantasia BFF COMPANY
Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte EIRELI (DE NATUREZA EMPRESARIA)
Qualificação do Contribuinte ISS E ICMS

FAC - Número do Protocolo

Regime de Tributação do ISS SIMPLES NACIONAL

Faixa do ISS XX

001-13335/06
Data de enquadramento no
ISS

Regime de Tributação do ICMS SIMPLES NACIONAL

Faixa do ICMS XX

17/09/2019
Data de enquadramento no
ICMS
17/09/2019

Descrição Atividade Econômica do ISS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
Código da Atividade - ISS F4322-3/01-00

Data de Início de Atividade - ISS 17/09/2019

Descrição da Atividade Econômica do ICMS FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
Código da Atividade - ICMS C2651-5/00-00

Data de Início de Atividade - ICMS 17/09/2019

Endereço RUA 5 CHACARA 115 LOTE 16 APT 04

CEP 72.006-175

Bairro SETOR HABITACIONAL VI

Cidade BRASILIA

Situação Cadastral ATIVA

Data 14/01/2020

Este documento foi emitido no dia 14/01/2020 na Internet pelo portal Agênci@Net
e poderá ser reimpresso no endereço http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br.

UF DF
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

34.897.352/0001-03
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

17/09/2019

NOME EMPRESARIAL

BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

BFF COMPANY

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

26.51-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle
28.24-1-01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial
28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.20-0-08 - Serviços de capotaria
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R RUA 5 CHACARA 115 LOTE

16

APT 04

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

72.006-175

SETOR HABITACIONAL VICENTE
PIRES

BRASILIA

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

BFFCOMPANYBSB@GMAIL.COM

(61) 8195-7225

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

17/09/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 13/01/2020 às 10:37:44 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

34.897.352/0001-03
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

17/09/2019

NOME EMPRESARIAL

BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos
automotores
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
45.42-1-02 - Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas
45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R RUA 5 CHACARA 115 LOTE

16

APT 04

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

72.006-175

SETOR HABITACIONAL VICENTE
PIRES

BRASILIA

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

BFFCOMPANYBSB@GMAIL.COM

(61) 8195-7225

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

17/09/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 13/01/2020 às 10:37:44 (data e hora de Brasília).
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12/01/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

34.897.352/0001-03
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

17/09/2019

NOME EMPRESARIAL

BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R RUA 5 CHACARA 115 LOTE

16

APT 04

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

72.006-175

SETOR HABITACIONAL VICENTE
PIRES

BRASILIA

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

BFFCOMPANYBSB@GMAIL.COM

(61) 8195-7225

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

17/09/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 13/01/2020 às 10:37:44 (data e hora de Brasília).
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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias
CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 09/04/2020, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
34.897.352/0001-03

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 09/04/2020
Selo digital de segurança: 2020.CTD.4CKD.I2MG.SGWZ.C6OL.FKQQ
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1
NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

09/04/2020 12:28:51

Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são
vigentes na data de sua expedição.
Nome Empresarial:

BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Natureza Jurídica:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Número de Identificação do
Registro de Empresas - NIRE

CNPJ

Data de Arquivamento do Ato
Constitutivo

Data de Início de Atividade

5360039558-1

34.897.352/0001-03

17/09/2019

13/09/2019

Endereço Completo:
RUA COPAIBA LOTE 01 TORRE A SALA 1515 - BAIRRO NORTE (AGUAS CLARAS) CEP 71919-540 - BRASILIA/DF
Objeto Social:
ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS, SERVICOS DE
COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM , INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO , DE
VENTILACAO E REFRIGERACAO , ALUGUEL DE MOVEIS , UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL ,
INSTRUMENTOS MUSICAIS , INSTALACOES HIDRAULICAS , SANITARIAS E DE GAS , COMERCIO ATACADISTA DE
MAQUINAS , APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO , PARTES E PECAS , COMERCIO ATACADISTA DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO , FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA , TESTE E CONTROLE ,
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO , CIRURGICO, HOSPITALAR E
LABORATORIOS , COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO
MEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS , FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA
USO INDUSTRIAL , FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL,
COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO ,
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE
COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, ATIVIDADES ESPORTIVAS ,
ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ,
SEM OPERADOR, SERVICOS DE MICROFILMAGEM, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO ,
COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA , REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO
COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES , COMERCIO SOB CONSIGNACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES , SERVICOS DE
MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES , SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E
PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES , SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS
AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE
LAVAGEM , LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES , SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS
AUTOMOTORES , SERVICOS DE INSTALACAO , MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES , SERVICOS DE CAPOTARIA, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE
MOTOCICLETAS E MOTONETAS , PECAS E ACESSORIOS , COMERCIO SOB CONSIGNACAO DE MOTOCICLETAS E
MOTONETAS , MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS , SERVICOS DE ORGANIZACAO DE
FEIRAS , CONGRESSOS , EXPOSICOES E FESTAS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE E
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR, TODOS SEM
ESTOQUE NO LOCAL
Capital Social:

R$ 100.000,00

Microempresa ou
Empresa de Pequeno
Porte

CEM MIL REAIS

Capital Integralizado: R$ 100.000,00

Prazo de Duração
INDETERMINADO

MICRO EMPRESA

CEM MIL REAIS

(Lei Complementar
nº123/06)

Titular/Administrador
CPF/NIRE

Nome

034.378.533-17 DANIEL FONSECA MATOS

Térm. Mandato Função
xxxxxxx

Status: xxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 23/01/2020

Número: 1354563

TITULAR / ADMINISTRADOR

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JCDF (http://jucis.df.gov.br) e clique em validar
certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C200000303647 e visualize a certidão)
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Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são
vigentes na data de sua expedição.
Nome Empresarial:

BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Natureza Jurídica:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Ato
Evento(s)

002 - ALTERACAO
2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire
CNPJ
Endereço
NADA MAIS#

Brasília, 14 de Abril de 2020 14:54

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JCDF (http://jucis.df.gov.br) e clique em validar
certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C200000303647 e visualize a certidão)
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23/04/2020

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
CERTIDÃO Nº: 141020931202020
NOME: BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
ENDEREÇO: RUA COPAIBA LOTE 01 TORRE A SALA 1515
CIDADE: AGUAS CLARAS
CNPJ: 34.897.352/0001-03
CF/DF: 0793958800116
FINALIDADE: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS
_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________
Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à
Dívida Ativa, para o CNPJ acima.
Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida
Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a
ser apurados.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que
venham a ser apurados.
Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.
Válida até 23 de Maio de 2020.
Certidão emitida via internet em 23/04/2020 às 22:47:45 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/emitir/34897352000103
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19/03/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 34.897.352/0001-03
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:45 do dia 18/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2020.
Código de controle da certidão: 4090.0084.5310.78AE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO DO SINTEGRA
ICMS NO DISTRITO FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO
CNPJ/CPF

34897352000103

CF/DF

RAZÃO SOCIAL

BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI

NOME FANTASIA

BFF COMPANY

0793958800116

ENDEREÇO
LOGRADOURO

RUA 5 CHACARA 115 LOTE 16 APT 04

NÚMERO

Complemento

BAIRRO

SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

CEP

72006175

Telefone

DF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATIVIDADE
PRINCIPAL

C265150000 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e
controle

ATIVIDADE
SECUNDÁRIA

C282410100 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado
para uso industrial
C282410200 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado
para uso não -industrial
G451110100 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
G451110200 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
G451290200 - Comércio sob consignação de veículos automotores
G453070300 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos
automotores
G453070400 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos
automotores
G453070500 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras -de -ar
G454120300 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
G454120400 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
G454120600 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para
motocicletas e motonetas
G454210200 - Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas
G464510100 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
G464780100 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
G465160100 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
G465160200 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
G465240000 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e comunicação
G466130000 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos
para uso agropecuário; partes e peças
G466480000 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos
para uso odonto -médico -hospitalar; partes e peças
G467969900 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
G475120100 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de informática
G475210000 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e
comunicação
G475390000 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e

equipamentos de áudio e vídeo
G475710000 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para
aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e
comunicação
G478900800 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
I562010200 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
I562010400 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para
consumo domiciliar
REGIME DE
APURAÇÃO

Simples Nacional

SITUAÇÃO
CADASTRAL

Ativo

DATA DESSA
SITUAÇÃO
CADASTRAL

17/09/2019

SITUAÇÃO
SINTEGRA

Habilitado

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior
confirmação pelo Fisco.
Consulta realizada em 13 de Janeiro de 2020 às 11:06.

04/04/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

34.897.352/0001-03
Inscrição:
Razão Social:BFF COMERCIO DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE INF EIRELI
R RUA 5 CH 115 LT 16 APTO 04 / SETOR HABITACIONAL / BRASILIA / DF
Endereço:
/ 72006-175

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:26/03/2020 a 24/04/2020
Certificação Número: 2020032605035935440342
Informação obtida em 04/04/2020 20:22:26
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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ATO DE CONSTITUIÇÃO DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

DIEGO FERREIRA LIMA, nacionalidade BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, solteiro,
nascido aos 26 dias do mês de Maio de 1992, filho de José Maria de Souza Lima e Eva Aparecida
Ferreira da Silva, residente e domiciliada na RUA RUA 5 CHACARA 115, número S/N, LOTE
16, APT: 04, bairro / distrito SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, município BRASILIA
- DISTRITO FEDERAL, CEP 72.006-175, portador do documento de identidade de nº
06872381730, DETRAN-DF, DF e do CPF de nº do CPF 043.204.131-13; resolve constituir uma
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas::
CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa adotará o nome empresarial de BFF
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI.
Parágrafo Único - A empresa tem como nome fantasia a expressão: BFF COMPANY,
com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.
CLÁUSULA SEGUNDA - A sede da empresa é na RUA RUA 5 CHACARA 115 LOTE,
número 16, APT 04, bairro / distrito SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, município
BRASILIA - DF, CEP 72.006-175, podendo abrir e fechar filiais, agências e / ou escritórios
comerciais em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual para tal
finalidade, observadas as disposições da legislação aplicável.
CLÁUSULA TERCEIRA - O capital é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais), totalmente
integralizado neste ato em moeda corrente do País pela titular.
Parágrafo único - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.
CLÁUSULA QUARTA - O objeto será: COMERCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS, DE INFORMATICA ,
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
COMUNICACAO , SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM ,
INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO
, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO , ALUGUEL DE MOVEIS , UTENSILIOS E
APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL , INSTRUMENTOS MUSICAIS ,
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA
APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO , INSTALACOES
HIDRAULICAS , SANITARIAS E DE GAS , COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS
, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO , PARTES E PECAS ,
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , FABRICACAO DE
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA , TESTE E CONTROLE , COMERCIO
ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO ,
CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS , COMERCIO ATACADISTA DE
MAQUINAS,
APARELHOS
E
EQUIPAMENTOS
PARA
USO
ODONTO
MEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS , FABRICACAO DE APARELHOS E
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL , FABRICACAO
DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO
INDUSTRIAL, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO , COMERCIO ATACADISTA
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , REPARACAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO,
REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO , COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE
ESCRITORIO E DE PAPELARIA, ATIVIDADES ESPORTIVAS , ALUGUEL DE
OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE , SEM OPERADOR, SERVICOS DE

MICROFILMAGEM, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA
INCENDIO , COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA
FILMAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA ,
COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS , CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS ,
COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS
, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE VEICULOS
AUTOMOTORES
,
COMERCIO
SOB
CONSIGNACAO
DE
VEICULOS
AUTOMOTORES , SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE
VEICULOS AUTOMOTORES , SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E
PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES , SERVICOS DE MANUTENCAO E
REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS
DE LAVAGEM , LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES ,
SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES , SERVICOS DE
INSTALACAO , MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES , SERVICOS DE CAPOTARIA, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E
ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES , COMERCIO A VAREJO
DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES ,
COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR REPRESENTANTES
COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E
USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES , COMERCIO A VAREJO DE
MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS , COMERCIO A VAREJO DE
MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS , COMERCIO A VAREJO DE PECAS E
ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS , REPRESENTANTES
COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS ,
PECAS E ACESSORIOS , COMERCIO SOB CONSIGNACAO DE MOTOCICLETAS E
MOTONETAS , MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E
MOTONETAS , SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS , CONGRESSOS ,
EXPOSICOES E FESTAS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E
RECEPCOES BUFE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR , TODOS SEM ESTOQUE
NO LOCAL.
CLÁUSULA QUINTA - A empresa iniciará suas atividades em 13/09/2019 e seu prazo
de duração é indeterminado.
CLÁUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada
ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do
exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de
responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os
lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que
é possuidor.
Parágrafo Único: No curso dos quatro meses posteriores ao encerramento do exercício
comercial, o titular deliberará quanto às contas patrimoniais e do resultado econômico e poderá
efetuar a distribuição dos resultados de cada exercício.
CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado
acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial,
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto
CLÁULULA OITAVA - As quotas da empresa individual são indivisíveis perante a
empresa e a terceiros, e não poderá estar representada por mais de um titular, e da mesma forma,
não poderão ser cedidas, transferidas, alienadas, inclusive em relação aos direitos sobre as mesmas,
sem o expresso consentimento do titular.
CLÁUSULA NONA - O titular declara sob as penas da lei que não possui nem é titular de
nenhuma outra empresa nos moldes de empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI,
em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA - O titular declara sob as penas da lei que não está impedido por
lei especial de exercer a administração da empresa e nem condenado ou sob efeitos de condenação
a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - No caso de falecimento do titular ou incapacidade
superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois
de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro
na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal na
ocupará a condição de titular.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - No caso de liquidação da empresa individual por
interesse do titular será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período
de liquidação, prestando contas de seus atos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A título de Pró-Labore, o titular fará uma retirada
mensal, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda, que será levado à
conta de despesas gerais da empresa individual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O signatário do presente ato declara que o
movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da
Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das
hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.
Fica eleito o foro de Brasília-DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade
limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
E, por estar de acordo assina o presente ato de constituição em uma única via pelo que se
obriga, por si, seus herdeiros e sucessores legais, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Brasília-DF, 13 de Setembro de 2019.
____________________________________________
DIEGO FERREIRA LIMA
CPF nº 043.204.131-13
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Manual do Usuário
Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual
você encontra todas as informações para a sua
segurança e o uso adequado
de seu Refrigerador. Leia
0800 728 8778
todas as instruções antes de
utilizar o aparelho e guardeas para futuras referências.
Em caso de qualquer dúvida,
ligue gratuitamente para o
Serviço de Atendimento ao
Consumidor (0800 728 8778).
Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só
é válida mediante sua apresentação no Serviço
Autorizado Electrolux.
A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será
utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso
seu Refrigerador necessite reparo. Não retire-a
do local onde está adesivada.
Consulte nosso site na Internet www.electrolux.
com.br, nele você poderá encontrar informações
sobre acessórios originais Electrolux, assim como
informações de manuais e catálogos de toda a
linha de produtos Electrolux.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às
companhias de reciclagem.
Como contribuição para a preservação do Meio Ambiente, este produto utiliza
gases tanto para a espuma quanto para o sistema
de refrigeração, em acordo com o Protocolo de
Montreal.
Este produto não pode ser tratado como lixo
doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao
centro de coleta seletiva para reciclagem de
equipamentos eletro-eletrônicos.

Índice
Segurança...................................................... 02
Instalação....................................................... 03
Descrição do Refrigerador........................... 04
Como Usar..................................................... 07
Limpeza e Manutenção................................. 08
Descongelamento......................................... 10
Solução de Problemas.................................. 11
Dicas e Conselhos........................................ 13
Informações Técnicas................................... 14
Certificado de Garantia................................. 18
2

1. Segurança
Para Crianças

Evite acidentes. Após desem- Pacote de sílica
gel ou argila
balar o refrigerador, mantenha o
Desi Pak®
material da embalagem fora do
alcance de crianças.
Não permita que seu refrigerador
seja manuseado por crianças,
mesmo estando desligado.
Caso seu refrigerador contenha algum pacote
de sílica gel ou argila Desi Pak® em seu interior,
jogue-o fora e não permita que crianças brinquem
com ele.

Para o Usuário / Instalador
IMPORTANTE
Desligue o Refrigerador da tomada sempre
que fizer limpeza ou manutenção.
Nunca desligue o Refrigerador da tomada
puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico.
Não tente consertá-lo, caso ocorram danos
chame o Serviço Autorizado Electrolux, a
fim de evitar riscos.
Não armazene no Refrigerador medicamentos, produtos tóxicos ou químicos, pois
podem contaminar os alimentos.
Produtos em aerosol sob alta pressão, identificados pela palavra inflamável ou com o
símbolo de uma pequena chama, não podem
ser armazenados em nenhum refrigerador ou
freezer sob o risco de explosão.
Não se apóie sobre as portas. As dobradiças poderão desregular-se, prejudicando a
vedação do Refrigerador e comprometendo
seu desempenho.

ATENÇÃO
Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre o Refrigerador, sob risco de provocar
incêndios.

2. Instalação
Retirar a Base da Embalagem

Incline cuidadosamente o refrigerador para um dos lados.
Com a ajuda de outra pessoa
quebre a base com as mãos. Incline o refrigerador para o outro
lado e retire o restante da base.
Retire o calço do compressor
na parte traseira para ligar o
Refrigerador. Não deixe o calço no Refrigerador.

Escolher o Local

Instale o seu refrigerador em um local arejado que
não permita a incidência direta de raios solares
e que esteja distante de fontes de calor (fogão,
fornos, etc.) e produtos inflamáveis.
Não instale seu refrigerador ao ar livre.
Para o posicionamento definitivo do refrigerador,
respeite as distâncias mínimas recomendadas:
-Em cima: 10 cm
-Do lado: 10 cm
-Atrás: 10 cm
Verifique se o espaço deixado na frente do refrigerador é suficiente para permitir a abertura completa
da porta.

Nivelar

Nivele seu Refrigerador
com as portas fechadas.
Verifique com um nível
de bolha se o Refrigerador está nivelado e com
os quatro pés firmemente
apoiados no chão.
Para nivelar regule os pés frontais usando uma
ferramenta, girando para a direita ou esquerda,
conforme a imagem ao lado.
O nivelamento evita movimento de balanço, vibração e problemas ao seu Refrigerador.
Para facilitar o fechamento da porta ajuste os pés
niveladores dianteiros deixando o refrigerador
levemente inclinado para trás.

ATENÇÃO
Não utilize pés diferentes dos originais.
Aguarde no mínimo 2 horas antes de ligar o
seu Refrigerador, para evitar mau funcionamento do mesmo. Sempre que movimentar
seu refrigerador será necessário repetir o
processo de nivelamento.

Instalação Elétrica

Antes de ligar o seu Refrigerador, verifique se a tensão
(voltagem) da tomada onde
será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada
próxima ao plugue (no cabo
de alimentação elétrica), ou
na etiqueta de identificação
do Refrigerador.
Tenha cuidado para que
o Refrigerador não fique
apoiado sobre o cabo elétrico. Ligue seu Refrigerador a
uma tomada exclusiva, não
utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Este
tipo de ligação pode causar acidentes com fogo
e uma sobrecarga na rede elétrica prejudicando
o desempenho do seu Refrigerador.
Para sua segurança, solicite a um eletricista de
sua confiança que verifique a condição da rede
elétrica do local de instalação do Refrigerador, e
para maiores informações entre em contato com
o Serviço Autorizado Electrolux.
Os fios da tomada onde será ligado o seu Refrigerador devem ser de cobre e instalados de acordo
com a NBR5410. Verifique se a variação máxima
admissível da tensão no local de instalação, está
conforme tabela abaixo. Caso a tensão no local
de instalação esteja fora destes limites, adapte um
regulador de tensão (estabilizador) não inferior
a 1500 VA.
Variação Admissível de Tensão*
Tensão (V)

Mínima (V)

Máxima (V)

127
220

116
201

133
231

* Nosso produto está em conformidade com os
níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL
(Agência Nacional de Energia Elétrica).
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Informamos que o plugue do cabo de alimentação
deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela
Portaria nº 02/2007, do Conmetro.
Assim, caso a tomada da sua residência ainda se
encontre no padrão antigo, recomendamos que
providencie a substituição e adequação da mesma
ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de
sua confiança.
Os benefícios do novo padrão de tomada são:
• Maior segurança contra risco de choque elétrico
no momento da conexão do plugue na tomada;
• Melhoria na conexão entre o plugue e tomada,
reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
• Diminuição das perdas de energia.
Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço
e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de
instalações elétricas NBR5410 da ABNT.
Em caso de dúvidas, consulte um profissional
da área.

Fio Terra
ATENÇÃO
Não use o refrigerador sem ligar o fio terra.
Caso seu refrigerador possua um fio terra (verde
ou verde/amarelo) próximo ao cabo de alimentação, este fio terra deverá ser conectado a um
ponto de aterramento adequado.
Não ligue o fio terra em torneiras, canos de água,
tubulações elétricas ou de gás ou ao fio neutro
da rede.
Se o seu produto estiver equipado com plugue de
3 pinos, conecte-o a uma tomada adequada com
aterramento. O pino de aterramento do plugue
não pode ser cortado.
Para sua segurança solicite a um eletricista que
instale na sua residência o fio terra de acordo com
a norma NBR 5410.
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3. Descrição do Refrigerador
Peças
1.
2.
3.
4.

Prateleira do Freezer
Forma de gelo (2 peças)
Circulador dinâmico de ar (Air Flow System)
Prateleiras removíveis em acrílico (2 peças
para o DC47A e 3 peças para o DC49A)
5. Dreno de degelo
6. Bandeja da gaveta de legumes, verduras e
frutas
7. Controle de umidade
8. Gaveta de legumes/verduras e frutas
9. Pés niveladores
10. Prateleira porta-garrafas
11. Trava garrafas (1 por Refrigerador)
12. Prateleira da porta do Refrigerador
13. Porta-ovos
14. Prateleira multi-uso média (2 peças para o
DC49A e 1 peça para o DC47A)
15. Prateleira multi-uso larga (2 peças)
16. Prateleira da porta do freezer (2 peças para
o DC49A e 1 peça para o DC47A)
17. Seletor de controle de temperatura do
Refrigerador
18. Lâmpada
19. Condensador
20. Compressor
21. Tubo de escoamento
22. Prateleira para condimentos

Foto meramente ilustrativa
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Gaveta de Legumes, Verduras e Frutas

Prateleiras e Trava Garrafas

Mantém a umidade e o
frescor dos vegetais pois o
ar frio não fica em contato
direto com os mesmos.

11. Prateleira da porta do Refrigerador:
A prateleira da porta serve para acondicionar
recipientes de até 1 litro.

Controle de Umidade
Para uma melhor conservação dos alimentos, existe um controle de umidade
na gaveta de legumes que
regula a passagem de ar.
Quando você for armazenar verduras recomendase a redução da abertura de passagem de ar, evitando a desidratação dos alimentos. Ao armazenar
frutas recomenda-se aumentar a passagem de ar.
No armazenamento de frutas e verduras juntas,
regule o Controle de Umidade em uma posição
intermediária.

Prateleiras Multi-uso Removíveis
Estas prateleiras servem para armazenar
diversos tipos de alimentos, inclusive ovos
bastando para isso colocar os porta-ovos no
interior das prateleiras.

Portas
Este produto não permite reversão das portas.
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12. Trava garrafas:
O trava garrafas possui a função de evitar que as
garrafas fiquem balançando soltas na prateleira.
Para utilizá-lo, basta encaixá-lo na prateleira e
deslizá-lo para a direita ou esquerda, conforme
indica a figura abaixo.
13. Prateleira Porta-garrafas:
A prateleira porta garrafas foi desenhada para
acondicionar garrafas de bebidas com até 2,5
litros.
17. Prateleiras da porta do freezer:
As prateleiras da porta do freezer servem para
conservar alimentos já congelados e que sejam
consumidos em curto período de tempo.

4. Como Usar
Como Ligar e Desligar seu Refrigerador

Para ligar o Refrigerador, basta conectar o
plugue na tomada e regular a temperatura desejada pelo seletor de controle de temperatura do
Refrigerador.
Para desligar, desconecte o plugue da tomada.
Utilize este procedimento sempre que houver a
necessidade de deixar o Refrigerador desligado
por tempo prolongado (por exemplo, viagens
longas).

IMPORTANTE
Sempre que desligar o Refrigerador, aguarde 10 minutos antes de religá-lo.

Carregar / Abastecer

No primeiro abastecimento ou após a limpeza:
1. Para melhor acondicionamento dos recipientes nos compartimentos freezer e refrigerador,
todas as prateleiras podem ser removidas ou
reposicionadas.
2. Conecte o plugue de seu Refrigerador na
tomada.
3. Deixe funcionando por duas horas antes de
armazenar qualquer alimento em seu interior.
4. Inicie o abastecimento do refrigerador deixando
a porta por último. É importante respeitar os limites
máximos de carga indicados abaixo.
5. Ajuste os controles de temperatura para a
posição mais adequada, conforme item “Controle
Temperatura do Refrigerador”.

Limites Máximos de Carga

Capacidade de Congelamento
O Refrigerador tem capacidade para congelar
até 6,0kg de alimentos a cada 24 horas. O interior do compartimento freezer mantêm os alimentos à temperaturas abaixo de -18ºC
.
As prateleiras da porta do freezer mantêm os ali,
mentos à temperatura entre -12ºC e -18ºC
devendo ser utilizado para armazenar alimentos
já congelados e que sejam consumidos em curto
período de tempo.

Regulagem de Temperatura
Quando ajustar a temperatura do Refrigerador, você deve levar
em conta os seguintes
fatores:
1. A quantidade de alimentos a ser armazenada.
2. A Temperatura do ambiente no qual o Refrigerador está colocado.
3. Não ultrapassar os limites de ajustes do botão de regulagem da temperatura (Frio Máximo e Frio Mínimo), observando o alinhamento das marcas .
Controle Temperatura do Refrigerador
Ajuste
Temperatura
Controle
Ambiente

Quantidade de
Alimentos
Muita

Acima de 25ºC
Abaixo de 25ºC

Média
Pouca

Frio Máximo
Médio
Médio

Acima de 25ºC
Abaixo de 25ºC

Médio
Frio Mínimo

Se houver necessidade de ajustes na temperatura do Refrigerador, faça com pequenas mudanças na graduação.
Evite utilizar a graduação máxima, pois neste
ponto e em certas condições ambientais poderá
acarretar o congelamento de alimentos no Refrigerador, funcionamento inadequado do sistema
de degelo da placa fria e consumo excessivo de
energia.
A temperatura interna do Refrigerador depende
da temperatura ambiente, do número de vezes
que as portas são abertas e da reposição de alimentos no seu interior.
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Características de Funcionamento
Para melhor conservação dos alimentos, o compartimento refrigerador possui um sistema de
resfriamento onde o ar frio gerado na parede interna do fundo deste compartimento é distribuído
sobre os alimentos armazenados através de um
ventilador (Circulador Dinâmico de Ar - Air Flow
System).

Formação de Gelo e Gotículas
Após algum tempo de
Normal
uso haverá a formação
de uma camada fina de
gelo na parede interna
do fundo do compartimento refrigerador que
será removida automaticamente no processo
de degelo. Essa é uma
característica normal de
funcionamento do aparelho. Durante o degelo
haverá a formação de
gotículas formadas pelo descongelamento da
camada de gelo. Estas gotículas escorrerão pelo
fundo do compartimento refrigerador sendo coletadas pelo dreno de degelo e conduzido para o
coletor de água, evaporando-se.

5. Limpeza e Manutenção
Retire o plugue da tomada
antes de realizar esta operação.
Jamais limpe seu Refrigerador com agentes de limpeza
como: álcool, querosene,
gasolina, água sanitária,
thinner, solventes, varsol ácidos ou vinagres ou
outros produtos químicos ou abrasivos não recomendados neste manual.
Desligue sempre o Refrigerador antes de realizar
esta operação, tomando cuidado de não tocar no
condensador e no compressor, pois os mesmos
podem estar quentes.

ATENÇÃO
Não jogue água diretamente dentro ou fora
do Refrigerador.

Parte Interna

Limpe o interior do Refrigerador e os acessórios
com uma solução de água morna e bicarbonato
de sódio (uma colher de sopa de bicarbonato para
cada 1 litro de água).
Seque-o cuidadosamente com um pano macio.
Puxe as prateleiras para fora até atingirem a trava, levante-as e retire das guias. Para recolocar,
coloque-as nas guias e empurre para dentro.
Limpe os acessórios com a mesma solução de
bicarbonato e água morna.
Retire e limpe a tampa
do dreno localizada na
parte inferior do produto, abaixo da bandeja
de frutas e coloque a
cada 15 dias 1/2 copo de
água morna (em torno
Tampa do dreno
de 40ºC) para desobstruí-lo.
As peças plásticas nunca deverão ser lavadas
com água quente.
Bandeja de frutas

Parte Externa

Tome o cuidado de não tocar no condensador
e no compressor, pois os mesmos podem estar
quentes.
Uma solução de água morna com sabão neutro limpará facilmente a parte externa do seu
Refrigerador. Limpe com um pano macio úmido
secando a seguir.
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Efetue de 6 em 6 meses uma
limpeza na parte traseira
do Refrigerador, utilizando
um aspirador de pó ou um
espanador. O pó acumulado
impede o correto funcionamento do conden-sador,
afetando o bom desempenho
do Refrigerador e acarretando um maior consumo
de energia.

Borracha de Vedação das Portas
Limpe as borrachas de vedação cuidadosamente
com um pano macio úmido.
As borrachas não são removíveis. Após a limpeza,
seque-as tomando cuidado para não danificá-las.

Coletor de Água
O seu Refrigerador possui
um coletor de água localizado na parte traseira. A
função do coletor é eliminar
a água do degelo automático
pela evaporação.
A limpeza do coletor não é
necessária para o funcionamento do Refrigerador.
Evite o contato com esta região do Refrigerador.

6. Removendo Acessórios
Prateleira do Freezer:
A prateleira do Freezer é
removível, podendo ser
utilizada de acordo com a
necessidade.
Para remover, empurre
para cima retirando dos
suportes dianteiros e puxe
para fora.

Bandeja da gaveta de legumes, verduras e frutas:
Levante a extremidade
anterior da tampa da gaveta de legumes/verduras
e frutas e retire-a puxando
a tampa até travar e depois
levante-a.

Prateleira da Porta:

Levante um pouco para
retirá-la.

Substituição da Lâmpada
Para substituir a lâmpada do
seu Refrigerador, proceda da
seguinte maneira:
1. Desligue o plugue da tomada.
2. Puxe a região indicada da
tampa para baixo e removaa.
3. Pressione a parte inferior da
tampa para cima e removaa.
4. Troque a lâmpada queimada por outra com as
mesmas dimensões, tensão e potência máxima
de 15 W.
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O degelo da placa fria, localizada no compartimento
refrigerador é totalmente
automático, sendo desnecessário qualquer tipo de
operação manual.
Para o bom funcionamento
desse sistema, evite que
folhas ou outros resíduos
se depositem sobre a tampa do tubo de escoamento
existente no meio da calha para degelo.
A água proveniente do degelo da placa fria se
deposita, através do tubo de escoamento, no
coletor de vaporização (parte traseira), onde será
evaporada.

6. Coloque um recipiente na Tampa do dreno de
prateleira aramada superior degelo do Freezer
do Refrigerador posicionadoo abaixo do furo do dreno
do Freezer. Este recipiente
coletará a água do degelo do
Freezer. Caso não encontre
nenhum recipiente adequado
você poderá usar a gaveta de
legumes para coletar a água.
7. Retire a tampa do dreno de
degelo do freezer.
8. Para acelerar o degelo,
mantenha a porta aberta, use
um ventilador Electrolux ou
coloque recipientes com água
quente no Freezer e no Refrigerador.
9. Terminado o degelo, retire o recipiente da prateleira aramada superior e jogue fora a água de
degelo armazenada neste recipiente.

Degelo do Freezer

Obs.: Não se preocupe em jogar fora a água armazenada pelo coletor de água, na parte traseira
do seu produto, ela se evapora (pág.09).

7. Descongelamento (degelo)
Degelo do Refrigerador

O degelo do compartimento
Gelo
freezer não é automático e
deve ser feito sempre que
a espessura do gelo atingir
1cm, pois a camada de gelo
age como um isolante térmico, prejudicando o desempenho do Freezer e a
conservação dos alimentos.
Para realizar o degelo do freezer proceda da
seguinte forma:
1. Retire o plugue da tomada.
2. Ao retirar o plugue da tomada, além de realizar
o degelo do freezer, ocorrerá também o degelo do
refrigerador. Aproveite este momento para efetuar
a limpeza do refrigerador também.
3. Para manter os alimentos congelados, coloqueos em uma caixa térmica ou envolva-os em papel
alumínio.
4. Retirar os alimentos que se encontram na
prateleira aramada removível superior.
5. Verificar se todos os alimentos estão em recipientes fechados para garantir que eles preservem
o seu adequado teor de umidade.
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10. Limpe internamente o compartimento refrigerador e freezer usando um pano molhado em
solução de bicarbonato de sódio e água (dissolva
uma colher de sopa de bicarbonato em 1 litro de
água).
11. Limpe o dreno de degelo do freezer, e também
o dreno de degelo do refrigerador situado logo
abaixo da bandeja de frutas, usando ½ copo de
água morna para desobstruí-los (temperatura em
torno de 40ºC).
12. Recoloque a tampa do dreno de degelo do
freezer.
13. Ligue o plugue na tomada e regule o termostato para a temperatura desejada de utilização.
14. Deixar funcionando por duas horas antes de
armazenar qualquer alimento em seu interior.
15. Carregue novamente o Freezer e o Refrigerador conforme orientações do procedimento
“Carregar / Abastecer” deste manual.
16. Ligue o plugue na tomada e regule o termostato na temperatura adequada.

8. Solução de Problemas
Assistência ao Consumidor

Caso o seu Refrigerador apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas
e correções.
Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está
à sua disposição.

Prováveis Causas/Correções
Se o Refrigerador
não Funciona (não
Liga)

Plugue desligado da tomada.

Ligar o plugue na tomada.

Tomada com mau contato.

Corrigir o defeito na tomada elétrica.

Falta de energia elétrica, fusível da residência queimado ou disjuntor desligado.

Aguardar retorno da energia, trocar fusível
ou ligar o disjuntor.

Seletor de temperatura na posição desligado.

Girar o botão para posição de uso normal
(verifique o item “Controle de Temperatura
do Refrigerador”).

Tensão na tomada muito alta ou muito
baixa (nesse caso, o compressor dará vários arranques sucessivos sem funcionar).

Instalar o estabilizador de tensão (não
inferior a 2000W).

Se o Refrigerador
Excesso de gelo na placa fria.
não Gela (Refrigeração insatisfatória)
Excesso de gelo no freezer.

Realizar degelo conforme instruções.

Prateleiras internas cobertas com toalhas
ou excesso de vasilhas que impeçam a
livre circulação do ar.

Retirar as toalhas ou distribuir melhor as
vasilhas para evitar a má circulação do ar.

Panos/objetos sobre o condensador.

Efetuar limpeza conforme manual.

Condensador sujo.
Seletor de temperatura (termostato) em
numeração muito baixa.
Se o Refrigerador
Alimentos encostados no fundo.
Congelar Alimentos
Formação de Gelo
na Placa Fria

Acúmulo e Transbordamento de
Água na Calha de
Degelo (dentro do
Refrigerador)

Ajustar o controle do termos-tato para a
posição “0” e em seguida para a graduação adequada.

Retirar os objetos.
Ajustar para numeração mais alta conforme o item “Regular a Temperatura”.
Afastar alimentos ou objetos do fundo do
Refrigerador. Ajustar termostato à temperatura adequada.

Prateleira interna encostada na placa fria.

Instalar as prateleiras internas corretamente.

Alimentos ou vasilhas encostadas na
placa fria.

Reposicioná-los de forma que não encostem na placa fria e não bloqueiem a
circulação do ar.

Seletor de temperatura (termostato) em
numeração muito alta.

Idem ao item “Excesso de gelo na placa
fria”. do sintoma “Se o Refrigerador não
gela”.

Calha para degelo entupida.

Retirar a tampa e limpá-la.

Se a Porta não Abre Porta fechada recentemente.

Desobstruir o duto com ½ copo de água
morna a cada 15 dias.
Aguardar alguns instantes para abrir novamente. Isto indica uma perfeita vedação,
o que não é defeito e sim qualidade do
Refrigerador.
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Prováveis Causas/Correções
Umidade Excessiva Alimentos armazenados desembalados.
na Gaveta de Frutas
e Legumes
Se o Refrigerador
Apresenta Ruídos
Anormais

Refrigerador encostado na parede.

Desencostar da parede, deixando 10 cm
de folga.

Refrigerador desnivelado.

Ajustar os pés niveladores conforme instruções, deixando o Refrigerador perfeitamente assentado no chão.

Ruído por circulação de ar.

É um ruído normal característico do fluxo de
ar em sistemas de refrigeração Frost Free.

Odores no Interior do Refrigerador

Os alimentos cozidos (ex. arroz, feijão, entre
outros), com alto teor de gordura (ex. laticínios,
salame, presunto, entre outros) e ácidos (ex.
vinagre, vinho, cebola, alho, entre outros)exalam
odores que podem contaminar outros alimentos
e gerar cheiros desagradáveis ao longo do tempo
de uso do seu refrigerador. O importante é tampar e/ou embalar os alimentos acondicionados
nas prateleiras/gavetas do seu produto. Não
conserve alimentos com datas vencidas dentro
do refrigerador.

Suor na Superfície Externa

Segundo a norma internacional
ISO8561, os refrigeradores,
freezers e combinados de uso
doméstico não devem apresentar escorrimento de água
na superfície externa, mas,
quando instalados em locais
com umidade relativa do ar
acima de 80% e com temperatura superior a 32ºC é normal que o Refrigerador
apresente condensação externa (suor).

Ruídos Normais de Operação

Seu Refrigerador em funcionamento pode apresentar um
“chiado”, principalmente quando o mesmo estiver com a porta
aberta. Este ruído deve-se à
expansão do fluido refrigerante
dentro do evaporador, o que
não representa defeito do Refrigerador.
O compressor pode gerar um “ruído”. Isto é uma
característica dos compressores modernos que
funcionam em velocidades maiores que os modelos antigos, apresentando melhor desempenho
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Embale-os adequadamente.

e menor consumo de energia.
A contração e dilatação dos componentes internos, devida à variação de temperatura, pode gerar
pequenos estalos em seu Refrigerador.
Devido ao sistema de vedação da porta, podem
ocorrer ruídos e estalos após o seu fechamento,
pelo súbito resfriamento do ar interno.
O seu Refrigerador, ao ligar ou desligar, pode
apresentar um estalo, que é perfeitamente normal. Trata-se do funcionamento do termostato
(Controle da Temperatura).

Aquecimento na Parte Traseira
É normal que esta região apresente temperatura elevada, pois
nela circula o fluido refrigerante
em alta temperatura. Evite contato com esta região do Refrigerador.

Aquecimento Próximo as Portas
É normal que esta região, próxima da porta e as laterais apresentem temperatura elevada,
pois o aquecimento evita a formação de umidade. Entretanto, em
dias muito úmidos e frios, pode
ocorrer formação de umidade.
Nesse caso, seque com um pano
macio e seco.

Vedação da Porta

Ao fechar a(s) porta(s) do Refrigerador, haverá
formação de vácuo interno, dificultando a abertura, o que é normal devido a perfeita vedação.
Portanto, não force a abertura. Aguarde alguns
instantes antes de abrir novamente.

9. Dicas e Conselhos
Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou gordura
com as partes plásticas do Refrigerador, pois pode
causar danos ao seu produto.
Não lubrifique a dobradiça da porta do seu Refrigerador em hipótese alguma para não causar
danos às partes plásticas.
Caso você venha armazenar produtos alimentícios
ou líquidos que absorvem ou transmitem odores
muito fortes com facilidade, guarde os alimentos
em recipientes com tampas ou embalados cuidadosamente.
Não coloque garrafas de vidro, de plástico ou latas
fechadas no compartimento congelador, pois os
líquidos aumentam de volume quando congelados. Estes recipientes podem quebrar.
Evite congelar alimentos (peixes, frangos, carnes
bovinas, etc.) que não estejam guardados em
recipientes com tampas ou embalagens cuidadosamente lacradas. Assim se evita a transmissão
de odores fortes para o gelo formado no congelador e para a água degelada, que é coletada
externamente pelo coletor e com o passar do
tempo se evapora.
É importante que os alimentos sejam retirados do
congelador antes de efetuar o degelo para evitar
mau cheiro na água do degelo e também para
evitar a deterioração dos alimentos.

Como Economizar Energia

1. Em caso de falta de energia elétrica, procure
não abrir a porta do Refrigerador. Isso garantirá
que a temperatura interna seja mantida por um
tempo maior.
2. Mantenha a porta do seu refrigerador aberta
apenas o tempo necessário. Se a porta não estiver
devidamente fechada, aumentará o consumo de
energia e poderá ocorrer a formação excessiva
de gelo.
3. Não utilize toalhas ou plásticos para forrar as
prateleiras de seu Refrigerador e distribua bem
os alimentos para facilitar a circulação de ar frio
entre eles.
4. Nunca coloque alimentos
quentes no Refrigerador.
5. Jamais pendure roupas,
panos ou objetos no condesador (parte traseira do
Refrigerador), pois prejudica seu funcionamento e
aumenta o consumo.

Armazenamento de Alimentos
Para preservar as características dos alimentos ou líquidos
mantenha-os em recipientes
fechados.

Para verduras, legumes e frutas
coloque-os em sacos plásticos
e armazene-os na gaveta de legumes e/ou bandeja de frutas.
Seque os recipientes antes de colocá-los no
Refrigerador.
Caso você venha a armazenar produtos alimentícios ou líquidos que absorvam ou transmitam
odores muito fortes com facilidade, guarde-os
em recipientes com tampa ou embalados cuidadosamente.

Transporte
Movimente o Refrigerador segurando na parte superior
traseira e na parte inferior
dianteira.
Se o Refrigerador for transportado horizontalmente, é possível que o óleo do compressor
prejudique o funcionamento
do mesmo.
É recomendável esperar no
mínimo 2 horas antes de ligar o
Refrigerador, para que o óleo volte ao compressor.

Congelamento de Alimentos
Os produtos a serem congelados devem ser
frescos e limpos.
Embale os alimentos em porções adequadas ao
tamanho de sua família e que possam ser consumidos de uma só vez. Alimentos descongelados
não devem ser congelados novamente.
Não coloque alimentos quentes no Freezer. Espere esfriar naturalmente antes de congelá-los.
Pacotes pequenos permitem um congelamento
rápido e uniforme.
Alimentos gordurosos têm um menor prazo de
congelamento. O sal também reduz o tempo de
armazenamento dos alimentos.
Embale bem os alimentos assegurando-se de que
estão bem fechados.
Nunca coloque alimento a ser congelado em
contato com o alimento já congelado, pois a temperatura do alimento congelado tende a aumentar.
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Descongelamento de Alimentos
Para descongelar carnes, peixes e frutas mantenha-os no compartimento refrigerador.
Pedaços pequenos de carne podem ser cozidos
ainda congelados.
Vegetais podem ser descongelados em água
fervente.

Pratos pré-cozidos podem ser aquecidos diretamente no forno desde que sua embalagem seja
adequada.
Fornos de microondas são adequados para descongelar todos os tipos de alimentos, dependendo
do tipo de embalagem. Siga as instruções do
fabricante de seu forno.

10. Especificações Técnicas
Modelo

DC47A

DC49A

Capacidades nominal (litros)(ISO 8187)
Armazenamento Refrigerador
Armazenamento Freezer
Armazenamento Total

315
115
430

347
115
462

Bruta Refrigerador
Bruta Freezer
Bruta Total

321
115
436

353
115
468

Tempo máximo de conservação sem energia (horas)

24

24

Capacidade de congelamento a cada 24 horas (kg)

6,0

6,0

Altura (mm)

1765

1865

Largura do gabinete (mm)

694

694

Largura das portas (mm)

702

702

Profundidade com porta fechada (mm)

733

733

Peso líquido (kg)

81

84,5

Freqüência (Hz)

60

60

Tensão (V)

127 / 220

127 / 220

Consumo de energia (ISO 8187) kWh/mês

55,6 / 55,6

58,1 / 58,1

Potência das lâmpadas (W)
Gás refrigerante

15

15

R134a

R134a

Caso seja necessário, utilize um transformador com potência não inferior a 2000W.
Esta informação é válida para 127V e 220V.

IMPORTANTE
Este Refrigerador deve ser utilizado somente para uso doméstico.
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Anotações
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Certificado de Garantia
A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer
vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto
a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a
partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição
do item “1” deste certificado e divididos da seguinte maneira:
a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para
produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou
produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar
orientação do item “1” deste certificado);
4. Para os produtos modelo DC47A e DC49A, subseqüentemente a
garantia de 12 (doze) meses mencionada no item “2”, a fabricante concede garantia suplementar de 24 (vinte e quatro) meses aplicável exclusivamente aos vícios provenientes de oxidação e/ou corrosão natural,
eventualmente identificados em porta(s) e ítens metálicos intrínsecos de
porta(s) de tais produtos acima identificados;
5. Exclui-se da garantia suplementar mencionada no item “4”, casos de
corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da
utilização do produto, bem como eventos conseqüentes da aplicação de
produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade
do material componente;
Condições desta Garantia:
6. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de
sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação
que acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br),
ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
7. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios
constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
8. Vidros, peças plásticas (botões, gavetas, capa dos puxadores, tampas, prateleiras, porta laticínios, frisos, acabamentos, emblemas, etc.) e
lâmpadas] são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo
legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal
de compra do produto.
A Garantia perderá a Validade quando:
9. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de
identificação do produto.
10. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual
de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso
18

comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo
de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do produto
utilizado para os fins citados.
11. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
12. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer
alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades
não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
13. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo
Consumidor.
A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:
14. Despesas com Instalação do produto.
15. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
16. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto
está instalado.
17 Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões
elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
18, Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de
cobranças.
Outras disposições:
19. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão
os seguintes critérios:
a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes
à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas
serão suportadas pela fabricante;
b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as
despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
20. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças
que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva
do Consumidor.
21. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou
jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu
nome, referente ao presente certificado de garantia.
22. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos
vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida
sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual
de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento
ao Consumidor Electrolux.
23. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando
necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/
ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.
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Manual do Usuário

FORNO MICRO-ONDAS 20L & 31L
MTRS21 (127V) / MTRS22 (220V)
MTRS41 (127V) / MTRS42 (220V)

Obrigado por escolher a Midea!
A Midea é a maior fabricante mundial de micro-ondas. Cada modelo é desenvolvido
para agilizar o preparo de pratos, facilitando a vida de quem tem o conforto
como prioridade.
Além disso, a Midea trabalha para transformar tecnologia em praticidade, design
em funcionalidade e um dia melhor que o outro, tudo em um só toque.
Este manual foi desenvolvido para que você se familiarize com todas as
características tecnológicas e os benefícios que este produto lhe proporcionará.
Adicionalmente, este manual contém informações fundamentais sobre o seu
Forno Micro-ondas, como instruções de segurança, de manutenção, de serviços
e, acima de tudo, explicações de como utilizá-lo da melhor forma possível.
Reserve alguns minutos para ler atentamente o conteúdo deste manual e
descubra você mesmo(a) como aproveitar melhor seu Forno Micro-ondas Midea.
Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre garantia, contate
nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, por telefone ou site.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco

2

MTRS_USER MANUAL (2018-03_Rev.03)

CONTEÚDO
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ......................................................................................................................... 4
1 - SEGURANÇA
1.1 - Medidas Importantes de Segurança .................................................................................................. 5
1.2 - Recomendações de Segurança com Alimentos ......................................................................... 7
2 - INSTALAÇÃO
2.1 - Instruções para Instalação Elétrica .................................................................................................... 8
2.2 - Instalação no Local ....................................................................................................................................... 9
3 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
3.1 - Características Técnicas Gerais ........................................................................................................... 10
3.2 - Itens e Acessórios do Forno Micro-ondas .................................................................................... 10
3.3 - Instalação Elementos Rotativos ......................................................................................................... 11
4 - UTILIZAÇÃO
4.1 - Teste de Funcionamento do Aparelho ............................................................................................
4.2 - Utensílios ............................................................................................................................................................
4.3 - Materiais que NÃO PODEM Ser Utilizados em Fornos Micro-ondas ...............................
4.4 - Materiais que Podem Ser Utilizados em Fornos Micro-ondas .........................................

12
13
13
14

5 - OPERAÇÃO
5.1 - Detalhamento do Painel de Controle ...............................................................................................
5.2 - Nível de Potência ...........................................................................................................................................
5.3 - Ajuste do Relógio ..........................................................................................................................................
5.4 - Cozimento no Micro-ondas ....................................................................................................................
5.5 - Toque Rápido ...................................................................................................................................................
5.6 - Trava de Segurança ....................................................................................................................................
5.7 - Consultas Durante o Funcionamento ..............................................................................................
5.8 - Menu dia a dia ................................................................................................................................................
5.9 - Menu kids ...........................................................................................................................................................
5.10 - Menu saúde (modelos 31L) ..................................................................................................................
5.11 - Menu descongelar .....................................................................................................................................

15
17
17
18
19
19
19
20
22
23
25

6 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO
6.1 - Limpeza Geral .................................................................................................................................................. 27
6.2 - Limpeza Interna ............................................................................................................................................. 27
6.3 - Limpeza Externa ............................................................................................................................................ 28
7 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ....................................................................................................................... 29
CERTIFICADO DE GARANTIA ........................................................................................................................... 31
MTRS_USER MANUAL (2018-03_Rev.03)

3

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
O manual do usuário que acompanha seu forno micro-ondas foi desenvolvido com o objetivo de
esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações
importantes sobre segurança que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento
do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.
Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos
que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior
atenção para o melhor uso do aparelho.

NOTA

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente
recomendações da melhor utilização deste.

DICA

Indica ao usuário um breve conselho e detalhes específicos para a utilização do
micro-ondas, geralmente são dicas que auxiliam no melhor preparo dos alimentos.

IMPORTANTE

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento,
recomendações que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança.

ATENÇÃO

Indica ao usuário procedimentos que requerem muita atenção, pois podem trazer
riscos ao aparelho e também a saúde do usuário se não realizados corretamente.

PERIGO

Indica ao usuário práticas inseguras quanto ao funcionamento do aparelho, que
podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais.

NOTA
Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos
similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto
o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

SUSTENTABILIDADE
Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.
Para o descarte seguro e sustentável de seu antigo aparelho, entre em contato com a nossa
central de atendimento ao cliente, pelos telefones 3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)
ou 0800 648 1005 (demais localidades), ou pelo site www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco,
para obter informações dos postos de descarte mais próximos de sua localidade.
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1 - SEGURANÇA
Para garantir o melhor desempenho de
seu produto leia atentamente todas as
recomendações a seguir. Não descarte o Manual
do Usuário, guarde-o para eventuais consultas.
Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança
Para reduzir os riscos de queima, choques
elétricos, fogo, ferimentos pessoais ou exposição
excessiva à energia do forno micro-ondas, siga
as recomendações básicas de segurança ao
usar este aparelho:

IMPORTANTE
Este aparelho não pode ser utilizado por
crianças ou pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas
sem a supervisão de um responsável. Os
usuários devem ser bem instruídos sobre
as questões de segurança e também dos
perigos do uso inapropriado do aparelho.
Crianças devem ser supervisionadas para
não brincarem com o aparelho.
1.

2.

Assim como para a maioria dos aparelhos
de cozinha, é necessário que o usuário
fique próximo ao aparelho quando em
funcionamento, a fim de reduzir o risco de
incêndio dentro do espaço do forno.
Para reduzir o risco de incêndio dentro do
forno de micro-ondas:
• Não cozinhe em excesso o alimento.
• Esteja atento ao aparelho em
funcionamento com alimentos
envolvidos em papel ou plástico devido
à possibilidade de ignição.
• Remova fios de arame e peças de
metal de embalagens/sacos de papel
ou plástico antes de colocá-los no
aparelho.
• Caso algum material gere faísca dentro
do forno, mantenha a porta fechada.
Desligue o forno e desconecte o cabo
de alimentação.

3.

Não use o espaço interno do forno para
finalidade de armazenagem. Não deixe
produtos de papel, utensílios de cozinha
ou alimentos dentro do forno quando não
estiver em uso.

4.

Instale-o apenas em conformidade com as
instruções de instalação fornecidas neste
Manual do Usuário.

5.

Verifique a tensão da etiqueta antes de ligá-lo.
Este aparelho não é bivolt.

6.

O forno deve ser instalado apenas em
tomadas adequadamente aterradas.

7.

Não cubra/bloqueie as aberturas laterais
ou sobre o forno.

8.

Não armazene nem use este aparelho em
ambientes externos.

9.

Não use este forno próximo a água, por
exemplo, uma pia de cozinha, porão úmido,
próximo a piscinas ou locais semelhantes.

ATENÇÃO
Se a porta, as travas ou as vedações da
porta estiverem danificadas, o aparelho
não deve ser utilizado. Entre em contato
com o SAC Midea para que sejam feitos os
reparos necessários.
10. Mantenha o cabo de alimentação longe de
superfícies aquecidas.
11. Não deixe o cabo pendurado na borda da
mesa ou balcão.
12. Não mergulhe o cabo ou o plugue na água.
13. Não utilize a porta do forno como apoio, a
fim de evitar danos.
14. Não deixar o forno funcionar se estiver vazio.
A operação do forno sem alimentos ou com
alimentos com baixo teor de umidade pode
causar incêndio, fagulhas ou faíscas.
15. Para melhor preparo dos alimentos e
higienização do micro-ondas utilize, sempre
que possível, tampas e similares.

MTRS_USER MANUAL (2018-03_Rev.03)
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1.1 - Medidas Importantes de Segurança (cont.)
ATENÇÃO

ATENÇÃO

Se o cordão de alimentação estiver
danificado, ele deve ser substituído pelo
fabricante, agente autorizado ou pessoa
qualificada, a fim de evitar riscos.

Durante a utilização as superfícies acessíveis
do aparelho ficam quentes. Tenha extremo
cuidado, evitando sobremaneira o contato
com as partes internas do forno.

16. Líquidos e outros alimentos não devem ser
aquecidos em recipientes fechados, pois as
bolhas características de ebulição nem
sempre estarão visíveis quando o recipiente
for aberto, e isto poderá resultar em líquidos
muito quentes repentinamente.

23. Evite o acúmulo de detritos no batente
do forno ou na superfície das travas de
segurança para não prejudicar a vedação
do forno.
24. Mantenha sempre o aparelho em boas
condições de limpeza, evitando assim a
deterioração das superfícies e afetando
a vida útil do aparelho.
25. Utilize apenas sensores de temperatura
recomendados para este forno.
26. O uso de acessórios ou utensílios não
recomendados pela Midea pode provocar
acidentes e danos ao aparelho e/ou
acessórios.
27. Use somente os acessórios do aparelho e
peças originais do fabricante.
28. Não utilize estabilizador ou “No-break” de
computadores, eles poderão incendiar-se
ou danificar o aparelho.
29. Este aparelho não é destinado a ser operado
por meio de um temporizador externo ou
sistema de controle remoto separado.
30. A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia
são documentos importantes e devem ser
guardados para efeito de garantia.
Para sua segurança o forno micro-ondas só
entra em funcionamento quando a porta estiver
fechada. A programação pode ser feita com a
porta aberta, porém as teclas “LIGAR/+30seg”,
“30seg”, “1min” e “5min” ficam desabilitadas.
Para iniciar o funcionamento primeiramente
feche a porta do aparelho.
O forno tem vários dispositivos de segurança,
embutidos, para assegurar que o aparelho
não seja ligado se a porta estiver aberta. Não
modifique esses dispositivos.

17. Não utilize o forno sem o prato de vidro
giratório.
18. Não coloque produtos inflamáveis no
interior ou nas proximidades do forno.
19. Este aparelho é destinado a ser utilizado
somente em aplicações domésticas e
similares, tais como:
• Cozinhas de funcionários em lojas,
escritórios ou outros ambientes de
trabalho;
• Para uso por clientes em hotéis, motéis,
pousadas e outros ambientes de tipo
residencial;
• Ambientes do tipo cama e café da manhã;
• Cantinas e ambientes não comerciais
similares.
20. O forno de micro-ondas é destinado a aquecer
comidas e bebidas. Secagem de roupas e
o aquecimento de almofadas, chinelos,
esponjas, panos úmidos e similares podem
levar ao risco de ignição, lesão e fogo.
21. Em caso de mau funcionamento ou se
observar fumaça desligue ou desconecte
o plugue da tomada e mantenha a porta
do aparelho fechada até que as chamas
se extingam. Entre em contato com o SAC
Midea imediatamente.
22. Respeite os espaçamentos recomendados
para instalação apresentados neste manual.
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PERIGO

IMPORTANTE

É extremamente perigoso para pessoas
não qualificadas realizar qualquer tipo de
serviço ou manutenção, que implique em
remover a cobertura, que protege contra
a exposição da energia de micro-ondas.
Qualquer serviço de manutenção deverá
ser efetuado por técnico qualificado.
Contate o SAC Midea mais próximo para
realizar a verificação, reparo ou ajuste.

A adaptação e a preparação do local
para a instalação do produto, tais como:
alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento,
mobiliário, preparação da rede elétrica do
ambiente (tomada, disjuntor, bitola de
cabos, eletroduto, etc), tubulações externas
de exaustão e dutos para saída de ar, é
de inteira responsabilidade do usuário/
consumidor.

1.2 - Recomendações de Segurança com Alimentos
O forno micro-ondas deve ser utilizado apenas conforme descrito neste manual.
1.

Não cozinhe um alimento diretamente no
prato rotativo. O excessivo aquecimento em
um determinado local, no prato rotativo,
pode fazer com que ele se quebre.

2.

O conteúdo de mamadeiras ou objetos
similares deve ser mexido ou agitado e
a temperatura deve ser verificada antes
do consumo, a fim de evitar queimaduras.

3.

Não frite alimentos imersos em óleo, pois
é difícil controlar a temperatura nestas
circunstâncias, podendo causar risco de
queimaduras.

4.

Alguns alimentos, como ovos inteiros com
casca e embalagens fechadas, por exemplo,
podem explodir. Para cozinhar ovo, retire
a casca e fure a gema. Para embalagens
fechadas, faça furos ou faça uma abertura
no pacote.

5.

6.

Alimentos com pouca umidade, como
pão ou amendoim, não devem ser
aquecidos demasiadamente, pois
poderão incendiar-se.
O forno micro-ondas foi projetado
especificamente para aquecer ou cozinhar.
Este aparelho não é projetado para uso
industrial, comercial ou de laboratório.

7.

Não use produtos químicos corrosivos nem
vapores neste aparelho.

8.

Líquidos, tais como água, café ou chá
podem ser aquecidos além do ponto
de fervura sem aparentar ebulição.
As bolhas características de ebulição
nem sempre estarão visíveis quando o
recipiente for removido do aparelho. Isto
pode resultar em líquidos muito quentes
repentinamente. Tenha cuidado quando
for mexer ou colocar uma colher ou outro
utensílio no líquido do recipiente.

9.

Não use recipientes de paredes retas com
gargalos estreitos.

10. Após o aquecimento, deixe o recipiente
no aparelho por um curto tempo antes
de removê-lo.

IMPORTANTE
A Midea recomenda utilizar luvas térmicas ao
retirar os alimentos de dentro do aparelho.
Os utensílios utilizados no preparo estarão
quentes e poderão causar queimaduras.
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2 - INSTALAÇÃO
2.1 - Instruções para Instalação Elétrica
IMPORTANTE
Risco de Choque Elétrico!
• O aterramento garante a proteção do
usuário contra choques elétricos através
das partes metálicas do aparelho.
• A tomada utilizada pelo aparelho deve
estar com o fio terra devidamente
conectado internamente para garantia
do aterramento do aparelho através do
plugue do mesmo.
• Não desmonte o aparelho. A desmontagem
somente poderá ser realizada por
técnico habilitado e autorizado, devido
aos componentes elétricos que ficarão
expostos durante a operação de
desmontagem, testes, etc.
Este aparelho deve ser ligado em uma rede
elétrica com aterramento de acordo com o
padrão NBR 5410. Este aparelho é equipado com
cabo com fio e plugue de aterramento. O plugue
deve ser colocado em tomadas devidamente
instaladas e aterradas.
Consulte sempre um eletricista ou instalador
qualificado para que as instruções de
aterramento sejam devidamente observadas.
A instalação do ponto de alimentação deve
seguir a norma NBR 5410 (instalações elétricas
de baixa tensão).

ATENÇÃO

NOTA
O cabo de alimentação com plugue 2P+T
(2 polos + terra) está de acordo como novo
padrão NBR 14136.
Exemplo de cálculo do dimensionamento da
rede elétrica:
A seção nominal do cabo (mm²), até a tomada
onde o aparelho será ligado, deverá ser
dimensionada em função da capacidade de
condução de corrente elétrica - Como referência
ver tabela abaixo, obtida da norma NBR 5410.
Por exemplo, para produtos com corrente
máxima de 9,0 A (220 V); a tabela indica a
utilização, para efeito de segurança, de cabos
com seção nominal de pelo menos 0,5 mm²;
para produtos com corrente máxima de 14,0 A
(127 V); a tabela indica a utilização, para efeito
de segurança, de cabos com seção nominal de
pelo menos 1,0 mm².
Tipo de Linha Elétrica (B1)*
Nº condutores (de cobre) carregados: 2
Capacidade de condução
de corrente (A)

Seção Nominal
do cabo (mm²)

9,0 (220 V)

0,5

14,0 (127 V)

1,0

* Método de referência B1: Condutores isolados
ou cabos unipolares em eletroduto de seção
circular embutido em alvenaria. (Fonte: Tabela
de tipos de linhas elétricas - NBR 5410).

NOTA

• A tomada elétrica, por motivo de segurança,
deve estar localizada em um local de fácil
acesso após a instalação do aparelho.

No exemplo acima consideramos a utilização
de uma tomada exclusiva para o aparelho.

• Verifique atentamente a tensão do forno
micro-ondas antes de ligá-lo na tomada.
Este aparelho NÃO é bivolt.
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2.2 - Instalação no Local

ATENÇÃO

Remova todos os materiais de embalagem e
acessórios do aparelho. Verifique a existência
de danos no forno, tais como amassados ou
se a porta está quebrada.

Não remova a tampa de mica marrom clara
que está fixada dentro do forno, protegendo
o magnetron, conforme a figura 1.

Não instale o forno caso ele esteja danificado.

1

Gabinete:
Remova o filme protetor encontrado na
superfície do gabinete do forno e a fita adesiva
que prende a guia do prato giratório.
Procedimento de instalação:
1.

Selecione uma superfície nivelada que
tenha espaço suficiente para as entradas
e/ou saídas de ar.

2.

Ligue o forno em uma tomada doméstica
padrão. Assegure que a tensão e frequência
sejam as mesmas da etiqueta constante
no produto.

3.

Deixe um espaço mínimo de 20 cm acima e
na lateral esquerda do micro-ondas e 10 cm
nas demais faces. Esse espaço é necessário
para a saída de ar.

4.

Não remova os pés de suporte do forno.

5.

O bloqueio das aberturas de entrada e/ou
saída de ar pode danificar o forno.

6.

Coloque o forno o mais longe possível de
rádios e TVs. A operação do forno microondas pode causar interferência na
recepção de rádios e TVs.

2

20 cm

3

20cm

10cm

PERIGO
10cm

Risco de Choque Elétrico.
Tocar alguns dos componentes internos
pode ocasionar ferimentos pessoais sérios
ou morte. Não desmontar este aparelho.

NOTA
ATENÇÃO
Este aparelho não deve ser embutido ou
instalado dentro de armários fechados.

Sempre deixe espaçamento de 20 cm ou mais
na face onde está posicionada a saída de ar.
Essa medida garante o bom funcionamento
do forno, sem provocar superaquecimento.

MTRS_USER MANUAL (2018-03_Rev.03)

9

3 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
3.1 - Características Técnicas Gerais
MODELO

MTRS21

MTRS22

MTRS41

MTRS42

Tensão (V)

127

220

127

220

Capacidade (l)

20

20

31

31

Diâmetro Prato (cm)

25,5

25,5

31,5

31,5

Frequência Operação (MHz)

2450

2450

2450

2450

Potência Nominal (W)

1050

1050

1550

1550

Potência de Micro-ondas (W)

700

700

850

900

Dimensões Cavidade (cm)
Largura x Altura x Profundidade

30,6 x 20,8 x 30,7

33,4 x 22,8 x 37,1

Dimensões Externas (cm)
Largura x Altura x Profundidade

43,9 x 25,8 x 34,2

52,0 x 32,5 x 44,7

Massa do Produto (Peso) (kg)

9,8

9,8

14,5

14,5

3.2 - Itens e Acessórios do Forno Micro-ondas
O forno micro-ondas possui os seguintes componentes:
Modelos: MTRS21 / MTRS22 / MTRS41 / MTRS42

C
A

A) Painel de Controle
B) Janela de Observação

E

C) Porta
D) Puxador Da Porta
E) Saídas de ar lateral

B

10
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3.3 - Instalação Elementos Rotativos
1.

Jamais coloque o prato de vidro de cabeça para
baixo. Ele não deve ficar preso.

2.

Tanto o prato de vidro como o anel rotativo devem
ser usados durante o cozimento.

3.

Todos os alimentos e recipientes de alimentos
sempre devem ser colocados no prato de vidro
para o cozimento.

4.

Caso o prato de vidro ou o anel rotativo rachem
ou quebrem, contate o SAC Midea mais próximo.

A

B

C
A) Prato de Vidro
B) Anel Rotativo
C) Eixo Rotativo

IMPORTANTE
1.
2.
3.
4.

Não opere o forno sem o anel rotativo e o prato de vidro. O não uso destes ou a má colocação
poderá causar mau aquecimento e danos ao forno.
Não cozinhe os alimentos diretamente no prato de vidro. Sempre coloque o alimento em
um prato normal de cozinha ou em um recipiente adequado ao micro-ondas.
Somente use o prato de vidro designado especificamente para este forno. Não substitua
por nenhum outro.
O prato deve ser manuseado com cuidado. Quando aquecido, evite um eventual choque
térmico que poderá ocasionar sua quebra. Se o mesmo estiver quente, espere esfriar antes
de limpá-lo ou passá-lo na água.

MTRS_USER MANUAL (2018-03_Rev.03)
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4 - UTILIZAÇÃO
4.1 - Teste de funcionamento do aparelho
Ao ligar o aparelho micro-ondas pela primeira
vez ou em caso de queda ou falta de energia
elétrica. O display mostrará “0:00”. Para testar
o funcionamento do aparelho siga as instruções
abaixo.
1.

Coloque sobre o prato giratório um copo de
vidro com água limpa e em temperatura
ambiente.

2.

Pressione a tecla “LIGAR/+30seg”. A luz do
forno se acenderá e o aparelho começará
a funcionar. O display marcará 30 segundos
em contagem regressiva

3.

Para testar o sistema de segurança do
aparelho de micro-ondas, abra a porta do
forno durante o funcionamento. O aparelho
deverá parar de funcionar imediatamente.
Caso o aparelho continue funcionando ao
abrir a porta, feche a porta e retire o aparelho
da tomada. Após, contate o SAC Midea.

4.

Para retornar ao funcionamento, feche
a porta e pressione “LIGAR/+30seg”
novamente. O aparelho voltará a funcionar
a partir do ponto em que parou.

5.

Para cancelar a programação já iniciada
pressione duas vezes a tecla “CANCELAR/
pausar”.

ATENÇÃO
Se não utilizado corretamente os utensílios
hermeticamente fechados podem explodir.
Recipientes fechados devem ser abertos e
sacos plásticos devem ser furados antes
do cozimento.

ATENÇÃO
• A temperatura das superfícies acessíveis podem se elevar quando o aparelho está
em funcionamento.
• As superfícies marcadas com o símbolo
durante a utilização.

indicam que estão sujeitas a ficar quentes

IMPORTANTE
Não manter o forno em boas condições de limpeza pode causar a deterioração das
superfícies que podem adversamente afetar a vida útil do aparelho, possibilitando uma
situação de risco.
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4.2 - Utensílios
Veja as instruções sobre os materiais que podem ser usados e os que devem ser evitados em
forno micro-ondas. Existem determinados utensílios não-metálicos que não são seguros para
uso em micro-ondas. Em caso de dúvida, é possível testar o utensílio em questão seguindo o
procedimento abaixo.
1.

Encha um recipiente próprio para micro-ondas com 1 copo de água fria (250ml) e deixe-o ao
lado do utensílio a ser testado.

2.

Coloque na potência máxima por 1 minuto (não exceda o tempo de 1 minuto).

3.

Retire cuidadosamente o utensílio. Caso ele esteja quente, não usá-lo no forno micro-ondas.

4.3 - Materiais que NÃO PODEM Ser Utilizados em Fornos Micro-ondas
MATERIAL

OBSERVAÇÕES

Papel alumínio

Não é permitido a utilização de papel alumínio dentro do forno de micro-ondas.

Assadeiras de
Alumínio

Podem causar choques elétricos. Transferir o alimento para travessas próprias
para micro-ondas.

Embalagens de
papel revestido

Podem causar choques elétricos. Transferir o alimento para travessas próprias
para micro-ondas.

Utensílios de
metal ou
revestidos

O metal pode proteger o alimento das micro-ondas. Revestimentos metálicos
podem causar choques elétricos.

Sacos de papel

Podem causar fogo dentro do forno.

Espuma

A espuma pode fundir ou contaminar os líquidos dentro do forno quando
exposta a altas temperaturas.

Madeira

A madeira secará ao ser usada no micro-ondas, podendo rachar ou quebrar.
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4.4 - Materiais que Podem Ser Utilizados em Fornos Micro-ondas
MATERIAL

14

OBSERVAÇÕES

Travessas

Seguir as instruções do fabricante. A travessa deverá ser colocada sempre
acima do prato rotativo. O uso incorreto pode causar a quebra do prato rotativo.

Louça

Apenas louças para micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. Não usar
louça rachada ou lascada.

Jarras de vidro

Sempre remover a tampa. Usar para aquecimento breve. A maioria das jarras
de vidro não é resistente ao calor e pode quebrar.

Vidro em geral

Apenas vidro refratário. Assegurar que não haja adornos metálicos. Não usar
louças rachadas nem lascadas.

Sacos para
forno

Seguir as instruções do fabricante. Não fechar com clipe de metal. Fazer pequenos
furos para a liberação do vapor.

Pratos e copos
de papel

Usar apenas para aquecimento / cozimento rápido. Não deixar o forno sem
supervisão durante o cozimento.

Papel toalha

Usar para cobrir alimentos em reaquecimento e para absorver gordura. Usar
apenas sob supervisão para operações rápidas.

Papel vegetal

Usar como tampa para prevenir respingos ocasionados por fervura.

Plástico

Apenas plásticos para micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. O item
deve ser classificado como “Plástico para micro-ondas”. Algumas embalagens
de plástico macio, como de alimentos, ficam quentes por dentro. “Sacos
para micro-ondas” e sacos plásticos fechados hermeticamente devem ser
perfurados ou deve ser feita uma abertura diretamente no pacote.

Embalagens
plásticas

Apenas embalagens para micro-ondas. Usar para cobrir o alimento durante o
cozimento, para reter a umidade. Não deixar a embalagem tocar o alimento.

Termômetros

Apenas termômetros para micro-ondas (termômetros de uso culinário).

Papel-manteiga

Usar como uma tampa para prevenir respingos de vapor e para reter umidade.

Pratos para
dourar

Pratos Douradores só aquecem através da função micro-ondas. Verifique sempre
as instruções do fabricante e não aqueça mais do que 8 minutos.

Filme plástico

Apenas os recomendados para uso em micro-ondas. Usados para cobrir
alimentos durante o cozimento, para reter a umidade. Não deixar que o filme
plástico toque o alimento.
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5 - OPERAÇÃO
5.1 - Detalhamento do Painel de Controle
Características, funções e teclas do painel de controle.

Modelos 20 Litros: MTRS21 / MTRS22
Itens:
A. Display

A

Teclas:
1.

1

Menu dia a dia:
Arroz, Batata e Limpa fácil

2.

Menu kids:

2

Pipoca, Brigadeiro e Cupcake
3.

Menu descongelar:
Carne, Frango/Peixe e Feijão

4.

Tecla rápida:

3

30 segundos, 1 minuto, 5 minutos
5.

Teclas de Números: 0-9

6.

Relógio/eco

7.

Potência

8.

CANCELAR / pausar e Trava de Segurança
(bloqueio do painel)

9.

LIGAR / + 30 seg

4

5

6

7

8

9

MTRS_USER MANUAL (2018-03_Rev.03)

15

5.1 - Detalhamento do Painel de Controle (cont.)
Modelos 31 Litros: MTRS41 / MTRS42
Itens:
A. Display

A

Teclas:
1.

Menu dia a dia:

1

Arroz, Lasanha e Limpa fácil
2.

Menu kids:
Pipoca, Brigadeiro e Cupcake

3.

2

Menu saúde:
Batata, + Leve e Sopa

4.

3

Menu descongelar:
Carne, Frango/Peixe e Feijão

5.

Tecla rápida:
30 segundos, 1 minuto, 5 minutos

6.

Teclas de Números: 0-9

7.

Relógio/eco

8.

Potência

9.

CANCELAR / pausar e Trava de Segurança
(bloqueio do painel)

4

5

10. LIGAR / + 30 seg

6

16

7

8

9
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5.2 - Nível de Potência
Existem 10 níveis de ajuste de potência de operação do micro-ondas:
Pressionar *
Potência

Nível

10
1
100%

9
2
90%

8
3
80%

7
4
70%

6
5
60%

5
6
50%

4
7
40%

3
8
30%

2
9
20%

1
10
10%

Display

PL10

PL9

PL8

PL7

PL6

PL5

PL4

PL3

PL2

PL1

* Indica a quantidade de vezes que a tecla potência deve ser pressionada para ajustar o nível de
potência desejado.

NOTA
A Potência padrão do micro-ondas está configurada para 100%.

5.3 - Ajuste do Relógio
Para ajustar a hora atual no relógio do seu aparelho
é necessário seguir os passos abaixo:
1.

Pressione a tecla “relógio/eco” por um segundo,
no display aparecerá: “00:00”

2.

Pressione as teclas numéricas e insira o horário
atual. Por exemplo: a hora atual é 10:30, pressione
então “1, 0, 3, 0” sucessivamente.

3.

Pressione “Relógio/eco” para encerrar o ajuste.
Os dois pontos separadores “ : ” piscam e o
relógio permanece aceso no display.

1
2

2

NOTA
No procedimento de ajuste do relógio, caso
seja pressionada a tecla “CANCELAR / pausar”,
ou se a operação não for feita dentro de 1
minuto, o aparelho retorna automaticamente
ao ajuste anterior. Se o relógio precisar ser
reinicializado, repita as etapas de 1 a 3 para
ajustar o horário novamente.

1
3

IMPORTANTE
O relógio no display do aparelho poderá ser programado de dois modos diferentes:
• Modo eco - O relógio no display apagará automaticamente 5 minutos após a última operação,
após qualquer tecla ser pressionada ou se a porta do aparelho for aberta. O aparelho sai de
fábrica no Modo eco.
• Modo Aceso - Esta opção será habilitada, pressionando-se a tecla “relógio/eco” por 3 segundos,
o relógio no display permanecerá sempre disponível. Para desabilitar esta opção e voltar ao
modo Apagado basta pressionar novamente a tecla “relógio/eco” por 3 segundos.
MTRS_USER MANUAL (2018-03_Rev.03)
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5.4 - Cozimento no Micro-ondas
Para iniciar o funcionamento de cozimento
normal, siga as instruções abaixo:
1.

A potência padrão do micro-ondas está
configurada para 100%.

2.

Pressione as teclas numéricas para
selecionar o tempo de funcionamento.
O tempo máximo de cozimento é de 99
minutos e 99 segundos.

Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para dar início
ao funcionamento.

NOTA
Por motivos de segurança relacionados
ao sobreaquecimento do aparelho,
depois de 30 minutos de uso contínuo
na potência máxima (100%), a potência
é reduzida para 80%.

NOTAS
• Durante o funcionamento ou durante o
modo pausa, o display exibe o tempo
restante de funcionamento.
• Se durante o funcionamento, o aparelho
fizer uma pausa ou se a porta for aberta,
pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para
continuar o preparo dos alimentos.
• Se durante o processo de programação a
tecla “CANCELAR/pausar” for pressionada
ou se não houver nenhuma nova operação
durante 1 minuto, o aparelho retomará
automaticamente a configuração anterior.

Para iniciar o funcionamento utilizando uma
potência diferente da padrão, siga as instruções
abaixo:

18

1.

Pressione a tecla “potência” no nível
desejado, conforme a explicação da tabela
do item 5.2.

2.

Pressione as teclas numéricas para
selecionar o tempo de funcionamento.

3.

Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para dar
início ao funcionamento, o tempo é contado
regressivamente.

2

MTRS_USER MANUAL (2018-03_Rev.03)

1

3

5.5 - Toque Rápido
A função toque rápido permite ligar o forno micro-ondas
apenas com um toque ao selecionar as teclas “30 seg”,
“1 min” e “5 min”.
1.

Pressione a tecla “30 seg” para iniciar o funcionamento
do forno durante o tempo de 30 segundos.
Opcionalmente a tecla “LIGAR/+30seg” poderá ser
utilizada, também, para esta função.

2.

Pressione a tecla “1 min” para iniciar o funcionamento
do forno durante o tempo de 1 minuto.

3.

Pressione a tecla “5 min” para iniciar o funcionamento
do forno durante o tempo de 5 minutos.

1

2

3

5.6 - Trava de Segurança
Esta operação serve como forma de proteção para que
crianças não operem o forno micro-ondas sem a devida
supervisão de um adulto. O travamento impossibilita
o uso de qualquer tecla do painel (exceto a tecla de
destravamento “CANCELAR/pausar”).
TRAVAR:

2

1

1.

No modo de espera pressione a tecla “CANCELAR/
pausar” por 3 segundos.

2.

Um “bip” demorado soa, assinalando que o forno foi
travado como medida de segurança para crianças.
“.
O visor exibe o ícone “

DESTRAVAR:
3.

Pressione a tecla “CANCELAR/pausar” por 5 segundos
para destravá-lo. Um “bip” demorado indica que o
travamento foi desativado.

5.7 - Consultas Durante o Funcionamento
1.

Durante o cozimento, pressione a tecla “potência”
para consultar o nível de potência. O nível atual de
potência é exibido. Depois de 3 segundos, o display
retorna ao estado anterior.

2.

Durante o funcionamento, pressione a tecla
“relógio”. O display exibe o relógio durante 3
segundos se este foi previamente acertado.

1
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5.8 - Menu dia a dia
1. Arroz

2. Lasanha (somente modelos 31L)
2

1

A função Arroz permite a escolha para o preparo
de 200 gramas (equivalente a três porções) ou
400 gramas (equivalente a seis porções).
1a. Pressione a tecla “arroz” uma vez para selecionar
200 gramas (três porções). O display exibe “1”.
Receita recomendada:
• 1 xícara de chá de arroz branco (200g)
• 2 xícaras de chá de água temperatura
ambiente (500 ml)
• ½ colher de chá de alho desidratado
• ½ colher de chá de sal
• ½ colher de sopa de óleo ou azeite de oliva
1b. Coloque a travessa com os ingredientes
no forno micro-ondas e pressione a tecla
“LIGAR/+30seg” para iniciar o funcionamento.
1c. Após o término do preparo o aparelho
desliga automaticamente.
1d. Pressione a tecla “arroz” duas vezes para
selecionar 400 gramas (seis porções). O display
exibe “2”.
Receita recomendada:
• 2 xícaras de chá de arroz branco (400g);
• 4 xícaras de chá de água temperatura
ambiente (1l);
• 1 colher de chá de alho desidratado;
• 1 colher de chá de sal ;
• 1 colher de sopa de óleo ou azeite de oliva;
1e. Coloque a travessa com os ingredientes
no forno micro-ondas e pressione a tecla
“LIGAR/+30seg” para iniciar o funcionamento.
1f. Após o término do preparo o aparelho desliga
automaticamente.

A função Lasanha permite o preparo de uma
porção congelada de 350g ou 650g.
2a. Retire o plástico que envolve a lasanha.
2b. Pressione a tecla “Lasanha” uma vez para
porção de 350g. O display exibe “350”.
2c. Pressione a tecla “Lasanha” duas vezes
para porção de 650g. O display exibe “650”.
2d. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para dar
início ao funcionamento, o tempo é contado
regressivamente.
2e. Após o término do preparo o aparelho
desliga automaticamente. Retire a lasanha
do forno.

ATENÇÃO
Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor
pode provocar queimaduras.

NOTA
Não é necessário aguardar a lasanha
descongelar para realizar o preparo.

DICA
Ao finalizar o tempo de preparo, aguarde
aproximadamente 10 minutos antes de
servir. Este tempo de espera é necessário
para o correto preparo do alimento.
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2. Batata (somente modelos 20L)

3. Limpa Fácil

2

3

A função Batata permite preparar porções de
250g ou 500g de batata em cubos.

Para iniciar a função Limpa Fácil, siga as
instruções abaixo:

2a. Pressione uma vez a tecla “batata” para
selecionar uma porção de 250g de batata
em cubos. O display exibe “250”.

3a. Em um refratário adequado (300ml)
coloque uma xícara (chá) de água fria e 2
rodelas de limão. Em seguida coloque-o
no micro-ondas.

2b. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para dar
início ao funcionamento.
2c. Após o “bip”, mexa as batatas, para
que cozinhem de maneira uniforme, e
pressione novamente “LIGAR/+30seg” para
continuar o preparo.
2d. Pressione duas vezes a tecla “batata” para
selecionar uma porção de 500g de batata
em cubos. O display exibe “500”.
2e. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para dar
início ao funcionamento.
2f. Após o “bip”, mexa as batatas, para
que cozinhem de maneira uniforme, e
pressione novamente “LIGAR/+30seg” para
continuar o preparo.

3b. Pressione a tecla “limpa fácil”. O display
exibe “300”.
3c. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para
iniciar o funcionamento, o tempo é contado
regressivamente.
3d. Após o bip, abra a porta e passe papel toalha,
pano úmido ou esponja macia na parte
interna do forno onde há sujeira e gordura.

NOTA
Mantenha o prato giratório e as rodinhas do
anel rotativo sempre limpas para melhor
funcionamento do micro-ondas.

DICA
Cubra o refratário com tampa ou filme plástico
para melhor o aproveitamento do calor.

ATENÇÃO
Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor
pode provocar queimaduras.

ATENÇÃO
Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor
pode provocar queimaduras.

DICA
A Midea recomenda utilizar luvas térmicas
ao retirar os alimentos de dentro do forno
micro-ondas. Os utensílios podem causar
queimaduras.
MTRS_USER MANUAL (2018-03_Rev.03)
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5.9 - Menu kids
1. Pipoca

2. Brigadeiro

1

2

A função Pipoca permite preparar pacotes de
pipoca de 100g ou 50g.

A função Brigadeiro prepara uma receita de
brigadeiro de 400g.

1a. Para selecionar o pacote de 100g pressione
uma vez a tecla “pipoca”. O display exibe
“100 ”. Para selecionar o pacote de 50g,
pressione duas vezes a tecla “pipoca”. O
display exibe “50”.

Receita recomendada:

1b. Retire o plástico que envolve o pacote e
coloque a pipoca no micro-ondas com o
lado indicado VIRADO PARA CIMA.
1c. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para
iniciar a operação, o tempo é contado
regressivamente. Após o término do preparo
o aparelho desliga automaticamente.

IMPORTANTE
O tempo de cozimento é apenas uma
referência. O tempo ideal poderá variar
de acordo com a qualidade, umidade, tipo
de grão, marca e validade do produto. Para
garantir melhor resultado, o intervalo entre
um estouro e outro não deve ultrapassar
3 segundos.
Para pausar o micro-ondas, pressione a
tecla “CANCELAR/pausar”.

1 lata de leite condensado;
2 colheres de sopa de chocolate em pó;
2 colheres de sopa de achocolatado em pó;
1 colher de sopa de manteiga sem sal ou
margarina (20g);

2a. Misture os ingredientes até atingir uma
mistura homogênea.
2b. Pressione a tecla “brigadeiro”. O display
exibe “1”.
2c. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg”.
2d. Após o “bip”, quando o processo for
interrompido, retire a travessa e mexa
novamente.
2e. Recoloque a travessa no micro-ondas
e pressione a tecla “LIGAR/+30seg”
novamente para continuar o preparo. Após
mais alguns minutos o micro-ondas finaliza
o preparo. Retire a travessa, misture uma
última vez e aguarde esfriar.

DICA
Após finalizado o preparo, cobrir com filme
plástico para não açucarar. Aguardar de
5 a 10 minutos para esfriar.

NOTA
Para pacotes de pipoca de 100g, as pontas
do pacote devem ser dobradas para dentro
de maneira a evitar que o pacote encoste
nas paredes internas do forno, o que pode
bloquear o movimento, ocasionando a
queima da pipoca por ficar exposta as
micro-ondas apenas em uma posição.
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DICA
A Midea recomenda utilizar luvas térmicas
ao retirar os alimentos de dentro do forno
micro-ondas. Os utensílios podem causar
queimaduras.

MTRS_USER MANUAL (2018-03_Rev.03)

5.10 - Menu saúde (modelos 31L)
3. Cupcake

1. Batata
3

A função Cupcake permite o preparo de 6
unidades.
Receita recomendada:
• 1 ovo pequeno;
• ¼ xícara de chá de leite (60ml);
• 4 colheres de sopa de açúcar (50g);
• 3 colheres de sopa de óleo (45ml);
• 5 colheres de sopa de farinha de trigo;
• ½ colher de chá de fermento em pó;
3a. Misture bem todos os ingredientes e coloque
em seis formas de silicone forradas com
formas de papel.
3b. Pressione a tecla “cupcake”. O display
exibe “6”.
3c. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para
iniciar o funcionamento, o tempo é contado
regressivamente. Ao fim do preparo, faça a
cobertura de sua preferência.

1

A função Batata permite preparar porções de
350g, 460g e 650g.

DICA
Utilize a batata inteira! Com uma faca ou
garfo, faça furos para que ela possa cozinhar
com mais facilidade.
1a. Pressione uma vez a tecla “Batata” para
selecionar uma porção de 350g (duas
unidades médias). O display exibe “350”.
Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para dar
início ao funcionamento. Após o “bip”, vire
as batatas e pressione “LIGAR/+30seg” para
continuar o preparo.
1b. Pressione duas vezes a tecla “Batata”
para selecionar uma porção de 460g (três
unidades médias). O display exibe “460”.
Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para dar
início ao funcionamento. Após o “bip”, vire
as batatas e pressione “LIGAR/+30seg” para
continuar o preparo.
1c. Pressione três vezes a tecla “Batata” para
selecionar uma porção de 650g (quatro
unidades médias). O display exibe “650”.
Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para dar
início ao funcionamento. Após o “bip”, vire
as batatas e pressione “LIGAR/+30seg” para
continuar o preparo.
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5.10 - Menu saúde (modelos 31L) (cont.)
2. Mais Leve

2. Mais Leve (cont.)
2

2

A função “+ leve” permite cozinhar porções de
bacon, empanado/batata frita, carne e ovo frito
de uma forma menos calórica. O alimento utiliza
a própria gordura interna para cozinhar, não
sendo necessário acrescentar óleo ou azeite.
Bacon
2a. Pressione a tecla “+ leve” uma vez para
selecionar uma porção de 150g de bacon
em cubos. O display exibe “L1”.
2b. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para iniciar
o funcionamento.
2c. Após o “bip”, quando o processo for
interrompido, retire a travessa e mexa.
2d. Recoloque a travesse no micro-ondas e
pressione “LIGAR/+30seg”. Ao término do
preparo o aparelho desliga automaticamente.
Empanado / Batata Frita
2a. Pressione a tecla “ + leve” duas vezes
para selecionar uma porção de 300g de
empanados congelados (ou 200g de batata
frita). O display exibe “L2”.
2b. Disponha os empanados ou as batatas
fritas em um recipiente onde não fiquem
sobrepostos, conforme as figura acima.
Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para iniciar
o funcionamento.
2c. Após o término do preparo, o aparelho
desliga automaticamente.

Carne
2a. Pressione a tecla “+ leve” três vezes para
selecionar uma porção de 150g de carne
(2 bifes médios). O display exibe “L3”.
2b. Tempere a carne ao seu gosto.
2c. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para
iniciar o funcionamento.
2d. Após o “bip”, vire os bifes e pressione
“LIGAR/+30seg”para dar continuidade ao
preparo.
2e. Ao término do preparo o aparelho desliga
automaticamente.

ATENÇÃO
Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor
pode provocar queimaduras.
Ovo Frito / Ovo Estrelado
2a. Pressione a tecla “+ leve” quatro vezes para
selecionar a opção ovo frito. O display exibe “L4”.
2b. Quebre o ovo, coloque-o em um refratário
e faça furos na gema.
2c. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para iniciar
o funcionamento.

ATENÇÃO
Nunca coloque ovo inteiro para cozinhar
com a casca. Há risco de explosão.

DICA
Não use óleo ou azeite. O alimento utiliza a
própria gordura interna para cozinhar-se.

NOTA
O ponto poderá variar entre 30 segundos a
1 minuto de acordo com os hábitos e gosto
pessoal ou temperatura do ovo.
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5.11 - Menu descongelar
3. Sopa

1. Carne
3

A função Sopa permite preparar porções de
25g ou 45g.
3a. Pressione uma vez a tecla “Sopa” para
selecionar a porção de 25g. O display exibe
“ 25 ”. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg”
para dar início ao funcionamento.
3b. Após decorrida metade do tempo de
preparo haverá uma pausa para que o
usuário mexa a sopa. Pressione novamente
“LIGAR/+30seg” para seguir com o tempo
restante de preparo.
3c. Ao término do preparo o aparelho desliga
automaticamente.
3d. Pressione duas vezes a tecla “Sopa” para
selecionar a porção de 45g. O display exibe
“ 45 ”. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg”
para dar início ao funcionamento.
3e. Após decorrida metade do tempo de
preparo haverá uma pausa para que o
usuário mexa a sopa. Pressione novamente
“LIGAR/+30seg” para seguir com o tempo
restante de preparo.
3f. Ao término do preparo o aparelho desliga
automaticamente.

1

A função Carne permite descongelar porções de
até 500g, de 500g à 1000g e de 1000g à 1500g
de carne bovina.
1a. Pressione a tecla “carne” uma vez para
selecionar até 500g de carne. O display exibe
“500”. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg”
para iniciar o funcionamento.
Em cada uma das pausas do micro-ondas,
mexa o alimento para que descongele de
forma uniforme.
1b. Pressione a tecla “carne” duas vezes vez
para selecionar de 500g à 1000g (1kg) de
carne. O display exibe “1000”. Pressione
a tecla “LIGAR/+30seg” para iniciar o
funcionamento.
Em cada uma das pausas do micro-ondas,
mexa o alimento para que descongele de
forma uniforme.
1c. Pressione a tecla “carne” três vezes
para selecionar de 1000g (1kg) à 1500g
(1,5kg) de carne. O display exibe “1500”.
Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para
iniciar o funcionamento.
Em cada uma das pausas do micro-ondas,
mexa o alimento para que descongele de
forma uniforme.

NOTA
Após cada pausa pressione novamente
“LIGAR/+30seg” para seguir com o tempo
restante de descongelamento.
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5.11 - Menu descongelar (cont.)
2. Frango/Peixe

3. Feijão
2

3

A função Frango/Peixe permite descongelar
porções de até 500g, de 500g à 1000g e de 1000g
à 1500g.
2a. Pressione a tecla “frango/peixe” uma vez para
selecionar até 500g de frango. O display exibe
“500”. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para
iniciar o funcionamento.
2b. Pressione a tecla “frango/peixe” duas vezes
para selecionar de 500g à 1000g (1kg) de
frango. O display exibe “1000”. Pressione
a tecla “LIGAR/+30seg” para iniciar o
funcionamento.
2c. Pressione a tecla “frango/peixe” três vezes
para selecionar de 1000g (1kg) à 1500g
(1,5kg) de frango. O display exibe “1500”.
Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para iniciar
o funcionamento.
2d. Pressione a tecla “frango/peixe” quatro vezes
para selecionar até 500g de peixe. O display
exibe “500”. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg”
para iniciar o funcionamento.
2e. Pressione a tecla “frango/peixe” cinco vezes
para selecionar de 500g à 1000g (1kg) de peixe.
O display exibe “1000”. Pressione a tecla
“LIGAR/+30seg” para iniciar o funcionamento.
2f. Pressione a tecla “frango/peixe” seis vezes
para selecionar de 1000g (1kg) à 1500g
(1,5kg) de peixe. O display exibe “1500 ”.
Pressione a tecla “LIGAR/+30seg” para iniciar
o funcionamento.

A função Feijão permite descongelar porções
de 100g, 300g ou 500g.
3a. Pressione a tecla “feijão” uma vez para
selecionar até 100g de feijão. O display exibe
“100 ”. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg”
para iniciar o funcionamento.
Após a pausa do micro-ondas, mexa o
alimento para que descongele de forma
uniforme.
3b. Pressione a tecla “feijão” duas vezes para
selecionar até 300g de feijão. O display exibe
“300 ”. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg”
para iniciar o funcionamento.
Após a pausa do micro-ondas, mexa o
alimento para que descongele de forma
uniforme.
3c. Pressione a tecla “feijão” três vezes para
selecionar até 500g de feijão. O display exibe
“500 ”. Pressione a tecla “LIGAR/+30seg”
para iniciar o funcionamento.
Após a pausa do micro-ondas, mexa o
alimento para que descongele de forma
uniforme.

NOTA
Após cada pausa pressione novamente
“LIGAR/+30seg” para seguir com o tempo
restante de descongelamento.

NOTA
Após cada uma das pausas mexa o alimento
para que descongele de maneira uniforme e
pressione novamente “LIGAR/+30seg” para
seguir com o tempo restante.
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6 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO
6.1 - Limpeza Geral

PERIGO

PERIGO
Retire o plugue da tomada ou desligue o
disjuntor antes de realizar qualquer serviço
de instalação, limpeza ou manutenção.
Quando limpar superfícies do forno, utilize sabão
e detergentes suaves neutros e não abrasivos,
aplicados com uma esponja ou pano macio.
Após a limpeza é aconselhável manter a porta
aberta por alguns minutos para eliminar o
excesso de umidade. Para limpar seu microondas use apenas um pano macio umedecido em
água (de preferência morna) e detergente neutro.
Após a limpeza seque com pano macio e seco.

• Jamais limpe o aparelho com fluídos
inflamáveis tais como: álcool, querosene,
gasolina, tíner, solventes, removedores ou
com produtos químicos, como detergentes
com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou
abrasivos como saponáceos, esponjas
plásticas ou de aço, lã de aço, etc.
• Não use produtos que liberem vapores
químicos corrosivos e/ou tóxicos.
• Nunca use objetos afiados, escovas
abrasivas, esponjas de aço, lã de aço,
etc, nas peças do aparelho.

NOTA
A Midea oferece uma função específica para
limpeza interna do micro-ondas, a função
“Limpa Fácil”. Confira no subitem 5.8 Menu
dia a dia, passo 3 - Limpa Fácil.

6.2 - Limpeza Interna
Mantenha o interior do forno limpo e seco.
Resíduos dentro do forno absorvem micro-ondas
e assim prolongam o tempo de cozimento.
A tampa mica também deverá estar sempre limpa
e livre de gorduras e detritos de alimentos para
que o produto funcione corretamente, evitando
a queima de componentes eletrônicos.
Resíduos de alimentos líquidos derramados,
grudam nas paredes do forno e na superfície da
porta. Limpe o interior do forno imediatamente
após o uso com um pano úmido.
Retire a gordura com um pano úmido com água
e sabão neutro, ou com papel toalha, enxágue o
pano, passe novamente para retirar os resíduos
de sabão e seque bem.
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6.3 - Limpeza Externa
PERIGO
Retire o plugue da tomada ou desligue o
disjuntor antes de realizar qualquer serviço
de instalação, limpeza ou manutenção.
Mantenha a parte externa do aparelho limpa.
Limpe-a com uma esponja fina ou um pano úmido
com água e sabão neutro, enxágue o pano, passe
novamente para retirar os resíduos de sabão e
seque com um pano macio ou toalha de papel.
Para evitar danos ao funcionamento das partes
internas do aparelho, a água não deve penetrar
pelas aberturas de ventilação.
Para limpar o painel de controle, abra a porta
do aparelho para evitar que ele seja ligado
acidentalmente, limpe com um pano úmido e
seque imediatamente.
Pressione a tecla “CANCELAR/pausar” depois
de limpar o painel para evitar qualquer
programação indevida.
Se vapor se acumular dentro ou em volta da porta,
após o uso, seque-a com um pano macio. Isto
acontece quando o aparelho opera em condições
de alta umidade e de forma alguma indica defeito
de funcionamento.

NOTA
A limpeza da porta de vidro deverá ser feita regularmente eliminando quaisquer resquícios
de alimentos e/ou líquidos. Para limpar a porta de vidro use bicarbonato de sódio e um pano.
A limpeza regular evita a deterioração da superfície e vedações das portas e colabora na
manutenção da vida útil do aparelho.
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7 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
A Assistência Técnica Autorizada Midea está sempre a sua disposição. Entretanto, caso seu
aparelho apresente problema de funcionamento verifique na tabela abaixo as prováveis
causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Se o problema persistir entre
em contato com o SAC Midea.

PROBLEMA

CAUSA POSSÍVEL

SOLUÇÃO

a. O cabo de alimentação não está a. Ligá-lo na tomada.
ligado.

Forno não inicia

Choques elétricos ou
faíscas

b. Porta aberta.

b. Fechar a porta e tentar
novamente.

c. Operação incorreta ajustada.

c. Verificar as instruções.

d. Disjuntor desarmando

d. verifique se o disjuntor está
armado ou consulte um eletricista
qualificado.

a. Estão sendo usados materiais a. Usar apenas utensílios próprios
que devem ser evitados.
para forno micro-ondas.
b. O forno foi operado vazio.

b. Não operá-lo vazio.

c. Alimento derramado dentro do c. Limpar o interior com pano úmido.
forno.
a. Estão sendo usados materiais a. Usar apenas utensílios próprios
que devem ser evitados.
para micro-ondas.

Alimentos cozidos
irregularmente

b. O alimento não foi totalmente b. Descongelar completamente o
descongelado.
alimento.
c. Tempo de cozimento e/ou nível de c. Usar o tempo de cozimento e nível
potência não estão adequados.
de potência corretos.
d. O alimento não está sendo girado d. Verifique se o prato está encaixado
ou movimentado.
corretamente no eixo rotativo.

Alimentos cozidos em
excesso

Tempo de cozimento e/ou nível de Usar o tempo correto de cozimento
potência não estão adequados.
e nível de potência corretos.
a. Estão sendo usados materiais a. Usar apenas utensílios próprios
que devem ser evitados.
para micro-ondas.

Alimentos mal cozidos

b. O alimento não foi totalmente b. Descongelar completamente o
descongelado.
alimento.
c. As saídas de ar do forno estão c. Observar se as saídas de ar do
bloqueadas.
forno não estão bloqueadas.
d. Tempo de cozimento e/ou nível de d. Usar o tempo de cozimento e nível
potência não estão adequados.
de potência corretos.
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PROBLEMA

CAUSA POSSÍVEL

SOLUÇÃO

a. Estão sendo usados materiais a. Usar apenas utensílios próprios
que devem ser evitados.
para micro-ondas.
Descongelamento
inadequado.

b. Tempo de cozimento e/ou nível de b. Usar o tempo de cozimento e nível
potência não estão adequados.
de potência corretos.
c. O alimento não está sendo girado c. Verifique se o prato está encaixado
corretamente no eixo rotativo.
ou movimentado.

a. A porta do forno está aberta.
a. Feche a porta do forno.
O display funciona mas b. Objeto bloqueando o fechamento b. Retire todo e qualquer objeto que
o forno não
da porta.
possa bloquear o fechamento
da porta.
a. Sujeira no prato, no anel giratório a. Limpe o prato, o anel giratório ou
ou eixo rotativo.
o eixo rotativo.
Prato rotativo para ou
emite sons estranhos
b. Mal posicionamento do prato ou b. Posicione corretamente o prato
do anel giratório.
ou o anel giratório.
a. Aparelhos muito próximos.
O micro-ondas causa
interferência na TV

Relógio está parado

30

a. Mude esses aparelhos de lugar,
quanto maior a distância entre
eles, menor será a interferência.

b. Aparelhos ligados na mesma b. Mude os aparelhos de tomada,
rede.
em redes diferentes.
Programação de tempo foi pausada Pressione novamente a tecla
e não cancelada.
Cancelar/Pausar.
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Certificado de Garantia
O forno micro-ondas MIDEA é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da
emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia
legal e 9 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.
As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos
devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada Midea como sendo de fabricação.
A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda
ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

As garantias ficarão automaticamente inválidas se:
• Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
• Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às
condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão
elétrica compatível com o produto etc;
• Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem
como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade
ou material componente;
• O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por
pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
• O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
• O produto for embutido ou instalado dentro de armários fechados;
• Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias não cobrem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Despesas com a instalação do produto.
Transporte do produto até o local da instalação.
Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea.
Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto,
ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações.
Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento
de energia elétrica.
Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto.
Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes
da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.
Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes
da natureza.
Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a
falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual
poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor.
As seguintes peças são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados
a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto: vidros, lâmpadas, acessórios, peças plásticas, borrachas e
cabo de alimentação.
Danos causados em caso de produto ligado em tensão diferente a qual foi destinado;
Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como,
lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as
consequências advindas dessas ocorrências.
Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.
Danos causados em caso de produto ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
Aberturas de notificações para atendimento técnico na residência através de nosso SAC, relacionadas unicamente a
orientação de uso constantes no Manual do Usuário ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Condições Gerais:
A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra
e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

Manual Impresso na China
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CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA
Av. Torquato Tapajós, 7937 Lotes14 e 14B
Bairro Tarumã - Manaus - AM
CEP: 69.041-025
CNPJ: 04.222.931/0001-95

www.mideadobrasil.com.br

SAC 3003 1005 / 0800 648 1005

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ:
NOME EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL:

34.897.352/0001-03
BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
R$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o
seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
Quali cação:

DANIEL FONSECA MATOS
65-Titular Pessoa Física Residente ou
Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certi cado digital ou comparecer a uma unidade da
RFB.
Emitido no dia 14/01/2020 às 16:25 (data e hora de Brasília).
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.897.352/0001-03
Certidão nº: 192471025/2019
Expedição: 18/12/2019, às 08:48:59
Validade: 14/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
I

N
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M

A

T

I

C
A
E
I
R
E
L
I
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ
34.897.352/0001-03 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de

sob o nº
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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