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Anexo I 

Item 01 -Caderia alta 
para alimentação de 

crianças – C1 

 Descrição: • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-
1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 
Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: • Proteção lateral: mínimo de 140 
mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 
da ABNT NBR 15991-2); • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições 
realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. 12 
Obs.: Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60º em relação à horizontal 
(medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser 
de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2). Características: • Cadeira 
dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com 
espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • 
Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, removível ou articulada; • Apoio para os pés em 
(PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode 
alternativamente ser dotada de dois rodízios, desde que estes possuam freios; • Cinto tipo suspensório; • 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. RECOMENDAÇÕES:  Os 
materiais e superfícies das partes acessíveis devem atender aos requisitos da ABNT NBR 300-3;  Bordas 
expostas e partes salientes devem ser arredondadas ou chanfradas e isentas de rebarbas e arestas vivas, 
conforme ABNT NBR 300-1;  Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que 
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas;  Soldas devem possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.  
Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união;  Todas as extremidades de 
perfis tubulares devem ser tamponadas. 13 Manual de Instruções: Todo produto deve vir acompanhado do 
MANUAL DE INSTRUÇÔES, em português, contendo: • Orientação sobre forma de uso correto; • 
Procedimentos de segurança; • Regulagem, manutenção e limpeza; • Procedimentos pra acionamento da 
garantia e/ou assistência técnica; • Relação de oficinas de assistência técnica autorizada; • Certificado de 
garantia preenchido contendo: data de emissão e o número da Nota Fiscal; • O manual deve ainda trazer os 
seguintes dizeres: “ATENÇÃO: GUARDAR AS INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA.” 

Item 2 - Armário alto 
em aço com duas 
portas de abrir – 

AM4 

Descrição: • Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir 
com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento 
em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com 
fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Dimensões: • Altura:198cm • Largura:90cm • Profundidade: 
40cm 

Item 3 - Gangorra 
com Manoplas 

duplas em 
polietileno – GA 

Características: • Gangorra com manoplas duplas; • Base para apoio dos pés antiderrapante; • Assento 
anatômico e antiderrapante; • Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; • Polietileno pelo 
processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios 
solares, garantindo a cor do produto; • Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; • 
Em diversas cores; • Não tóxico. Dimensões: • Largura: 40cm • Altura: 47cm • Comprimento: 151cm • 
Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: • O produto deve conter manual de instrução em Português para 
montagem, instalação e uso do brinquedo. 

Item 04 - Cadeira 
giratória com 
braços – C6 

Descrição: • Cadeiras giratória com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado 
multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso 
lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa 
deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e 
regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 
posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis 
com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. OBS: a cadeira deve ter 
a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos. Dimensões: • Altura do assento da cadeira ao 
chão: regulável • Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 
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Item 05 - 
Escorregador com 

rampa e uma 
escada de degraus 
em polietileno – ES 

Características: • Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; • Fixação da rampa à 
escada através de barras de polietileno laterais ou central; • Corrimão incorporado à própria escada, sem 
saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; • Topo da escada com duas laterais altas para 
dar segurança; • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo 
anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; • Materiais que possibilitem a 
reciclagem após o término da vida útil; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. Dimensões • Largura: 59cm; • 
Altura: 128cm; 46 • Comprimento: 205cm • Tolerância:+/- 5% Manual de Instrução • O produto deve conter 
manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo. 

Item 06  - Forno de 
micro-ondas 30 L – 

MI 

Descrição: • Forno de microondas Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das 
dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: • Gabinete monobloco em aço 
galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • Iluminação 
interna. • Painel de controle digital com funções pré-programadas. • Timer. • Relógio. • Porta com visor 
central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. 57 • Dispositivos e travas de segurança. • Sapatas 
plásticas. • Prato giratório em vidro. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis 
com a corrente de operação. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 
110V ou 220V (conforme demanda). • Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do 
aparelho. • Selo de certificação INMETRO. 

Item 07 -Freezer 
vertical – FZ 

Descrição: • Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree”. • O refrigerador deverá possuir 
certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria 
n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. • Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (AxLxP) Capacidade: • 
Capacidade total (volume interno): 300 litros. Características construtivas: • Gabinete externo do tipo 
monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor 
branca. • Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. • 
Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e 
gavetas deslizantes. • Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. • Compartimento de congelamento 
rápido. • Lâmpada interna. • Formas para gelo. • Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas 
com o gabinete. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Pés 
com rodízios. Kit Equipamentos 50 • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável 
digital externo. • Sistema de refrigeração “frostfree”. • Gás refrigerante: Obs.1: O gás a ser utilizado no 
processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 
1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. Obs. 2: O gás 
refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP (“Global Warming Potential” – Potencial 
de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. • 
Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda). • 
Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Certificação INMETRO 
apresentando classificação energética "A ou B”. Requisitos de segurança: • O produto deve atender os 
requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335- 1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e 
similares - Parte 1: Requisitos gerais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas 
utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • 
Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura 
eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em 
pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas 
deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação. 
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Item 08 - Batedeira 
planetária 5 litros – 

BT1 

Descrição: • Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em 
conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no 
Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 69 Dimensões e tolerância: • Largura: 240mm; • Profundidade: 
350mm; • Altura: 420mm; • Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • Estrutura ou suporte para o 
motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox. • Cabeçote basculante com trave 
para facilitar a remoção da cuba para higienização. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com quatro 
níveis de velocidade. • Movimento planetário. • Sistema de troca de velocidade progressiva com polia 
variadora. • Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. • Chave liga/desliga e chave 
seletora de velocidade. • Manipula trava/destrava. • Com os seguintes acessórios inclusos:  1 tacho em aço 
inox, com capacidade para 5 litros;  1 batedor para massas leves;  1 batedor plano para massas pesadas;  1 
batedor globo para claras, etc. • Frequência: 50/60hz. • Potência: 500wats. • Voltagem: 110 ou 220V 
(monofásica). Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do 
produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo em chapa de aço SAE 
1020 com pintura em epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. 70 • O equipamento e seus componentes devem 
ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. 

Item 09  -Purificador 
de água – PR 

Descrição: • Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INMETRO, comprobatórios de 
conformidade com a legislação vigente. Capacidade: • Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. • 
Atendimento: mínimo de 30 pessoas Características gerais: • Constituído de:  Sistema de tratamento através 
de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre.  Compressor interno com gás 
refrigerante conforme legislação vigente. 75  Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com 
regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira.  Bica telescópica ou 
ajustável para recipientes de diversos tamanhos.  Câmara vertical de filtragem e purificação.  Corpo em aço 
inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó.  Painel frontal 
em plástico ABS de alta resistência com proteção UV.  Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora.  Pressão 
de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²).  Temperatura de trabalho: 03 à 40º C.  
Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; 
redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. • Produto de certificação compulsória, o 
equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, 
inclusive, com eficiência bacteriológica “APROVADO”. • O gás a ser utilizado no processo de refrigeração 
não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução 
Conama nº 267 de 2000. É desejavel e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global 
Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto 
Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". • Dimensionamento e 
robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de 
acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas 
NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. • Indicação da voltagem no cordão de alimentação. 

Item 10 - Mixeer de 
alimentos – MX 

Descrição: • Mixer de alimentos, linha doméstica, com capacidade de 1 litro. Dimensões aproximadas e 
tolerância: • Altura: 430mm • Largura: 60mm • Profundidade: 650mm • Tolerância: +/- 10% Características 
construtivas: • Capacidade volumétrica do copo: 1 litro. • Cabo (alça) ergonômico. • Lâmina de dupla ação, 
possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração. • Tampa e lâmina do triturador 
removíveis. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor de 400W. • Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 74 Matérias primas, tratamentos e acabamentos: • As 
matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para 
cada material. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Jarra para a polpa construída 
em acrílico SAN. • Jarra em plástico virgem de 1º uso, atóxico. • O produto e seus componentes devem ser 
isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. 
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Item 11 - Balança 
digital 15 kg – BL1 

Descrição: • Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e 
aferida de acordo com o “Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos” - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. • Classificação metrológica: “Tipo III”. 
Dimensões: • Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; • Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; • 
Capacidade: 15 kg; • Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: • Gabinete em ABS. • 
Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. • Teclado de membrana composto de teclas e 
funções. • Pés reguláveis. • Nível de bolha. • Desligamento automático. • Temperatura de operação de -10ºC 
a +40ºC ou com redução dessa faixa de temperatura. • Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem 
condensação. • Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. • Comutação automática de voltagem. 67 • Frequência 
de rede elétrica: 60 Hz. • Consumo máximo: 10W. • Bateria interna. • Plugue e cordão de alimentação com 
cerificação INMETRO. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: • Base em aço galvanizado ou em ABS 
injetado. • Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de 
ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; • Suportes do prato em alumínio injetado; • 
Gabinete construído em ABS injetado. 

Item 12 - Aparelho 
de ar condicionado 
Split 12000 btus – 
AR3   

Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia 
INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA 
NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar 
condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e 
manutenção dos equipamentos. 

Item 13 - Máquina 
de lavar roupa 

capacidade de 8 kg 
– MG 

Descrição: • Capacidade de roupa seca: 8Kg • Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) • 
Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) • Cor: branca • Potência: 550.0 
W (110/220V) • Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm • Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 
(AxLxP) • Peso aproximado: 40,5Kg 

Item 14 – Casinha 
de boneca 

multicolorida em 
polietileno - CS 

Características: • Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão 
de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão; • Balcão externo 
na janela (apoio para os braços); • Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; • Polietileno pelo 
processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios 
solares, garantindo a cor do produto; • Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; 45 
• Peças multicoloridas; • Não tóxico. Dimensões: • Largura: 131cm • Altura: 143cm • Comprimento: 161cm • 
Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: • O produto deve conter manual de instrução em Português para 
montagem, instalação e uso do brinquedo. 

Item 15 -
Processador de 

alimentos/centrífuga 
(doméstico) – MT 

Descrição: • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: • 
Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: • 
Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 
litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, 
legumes e verduras inteiras. • Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da 
duração e frequência do processamento. • Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. • 
Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência 
de 700W. 72 • Voltagem: 110V e 220V. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem. • Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e 
possibilitar a limpeza em lava louças. • Acessórios:  batedor para mistura de massas leves e pesadas;  1 faca 
de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras;  2 discos de metal para ralar e picar em 
pedaços finos e médios;  liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, 
triturar e mexer ingredientes variados;  1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e 
maionese. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do 
produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Estrutura, pilão e botão de 
velocidade fabricados em ABS. • Disco emulsificador fabricado em PP. • Pilão interno, tigela com tampa e 
liquidificador fabricados em SAN. • Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável. • O equipamento 
e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. 
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Item 16 - Conjunto 
de colchonete para 

repouso (4 
unidades) – CO3 

Descrição: • Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo 
INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1 11 Dimensões: • Comprimento: 185cm; • 
Largura: 65cm; • Espessura: 05cm. Características: • Revestimento em material têxtil plastificado, “atóxico”, 
ref. “CORINO”, na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em 
cadarço impermeável; • Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537 
RECOMENDAÇÕES:  Para fabricação é indispensável atender às especificações técnicas específicas para 
cada material. 

Item 17 - Gira – Gira 
ou Carrosel – CR 

Características: • Peça composta por três partes: base, assentos e volante; • Base com textura 
antiderrapante; • Volante central; • Acabamento sem saliências e com laterais redondas; • Três assentos 
anatômicos e apoio para os pés; • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-
estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; • Materiais que 
possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; • Em diversas cores; • Não tóxico. Dimensões: • 
Diâmetro: 100cm • Altura: 55cm • Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: • O produto deve conter manual de 
instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo. 

Item 18 - Geladeira  
de uso doméstico 

frostfree – RF 

Descrição: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree”, voltagem 110 
V ou 220 V (conforme demanda). • O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando 
classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. • 
Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP) 54 Capacidade: • Capacidade total (volume interno): 
mínima de 300 litros. Características construtivas: • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas 
em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Sistema de isolamento 
térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. • Gabinete tipo "duplex" com duas (2) 
portas (freezer e refrigerador). • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e 
reguláveis. • Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. • Gaveta plástica para 
acondicionamento de frutas, verduras e legumes. • Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do 
freezer. • Formas para gelo no compartimento do freezer. • Gaxetas magnéticas para vedação hermética das 
portas com o gabinete. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • 
Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de 
refrigeração “frostfree”. • Gás refrigerante R600a. 
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