
Lista com itens de combate ao Covid-19 para requisição no almoxarifado 

Sugerimos que a requisição seja feita por setor/seção/departamento (com controle de quem 
já retirou, evitando duplicidade) para centralizar e facilitar a entrega 

 

Máscara de tecido (apenas 1 item por 
pessoa) 

 

 
Kit contendo 4 unidades 

Número de bem no mercúrio: 9337636 
 

Faceshield (apenas 1 item por pessoa) 
 

 
Uma unidade por embalagem 

Número de bem no mercúrio: 9337628 
 

Luva descartável tamanho P 
 

 
Caixa com 100 unidades 

Número de bem no mercúrio: 5585341 
 
 
 
 
 
 

Luva descartável tamanho M 

 
Caixa com 100 unidades 

Número de bem no mercúrio: 5585368 
 

Luva descartável tamanho G 

 
Caixa com 100 unidades 

Número de bem no mercúrio: 5585350 
 

Filme plástico PVC 

 
1 unidade de 30m 

Número de bem no mercúrio: 7148372 
 

Toalha de papel em bobina 

 
Caixa com 8 unidades de 50m cada 

Número de bem no mercúrio: 8183511 
 

 



Lista com itens de combate ao Covid-19 para retirada na sala 2024, mediante 
assinatura, a partir do dia 11/11/2020 

Não será necessária a requisição no sistema Mercúrio. Contudo, pedimos a 
colaboração de todos para que a quantidade retirada seja apenas para contemplar 

um item por sala. Qualquer quantidade acima disso poderá afetar diretamente outro 
setor.  

Frasco com borrifador (1 por sala) 

 

1 unidade de 500ml 

Frasco com válvula pump (1 por sala) 

 

1 unidade de 500ml 

 

Obs: os frascos estarão já preenchidos com álcool gel e líquido. Para a reposição, pedimos a 
gentileza de identificar (etiqueta, marcador permanente...) o frasco e deixá-lo na mesa de 
reposição na sala 2024. Toda segunda-feira a equipe do IF irá ao local para fazer o devido 

reabastecimento do frasco.  

 

Itens adicionais que serão distribuídos de forma estratégica pela equipe de Serviços 
Gerais 

A distribuição será feita automaticamente conforme análise de fluxo do local pela equipe. 
Caso alguém julgue necessário, entre em contato com o setor para solicitar adicionais.  

IMPORTANTE: LIXEIRA PARA DESCARTE APENAS DE MÁSCARA E LUVAS DESCARTÁVEIS 

Lixeira de papelão, com tampa, para descarte de luvas e máscaras 

 

1 unidade de C: 26,5 x L: 26,5 x A: 32 cm 

 


