
LISTA DE EPI´S DISPONIVEIS NO ALMOXARIFADO DA EPUSP 
 

Nº do bem Descrição 
9301887 Higienizador (álcool gel) galão com 5 litros   
6215998 Higienizador (álcool gel) frasco com 500ml  EMBALAGEM REUTILIZÁVEL 
9279709 Limpador multiuso CIF (higienizador + Álcool )  frasco c/ gatilho borrifador com capacidade de 500 ml (para 

higienização de bancadas, mesas, vidros, portas e outros)  EMBALAGEM REUTILIZAVEL 
9330674 Limpador multiuso CIF (Higienizador + Álcool)  Embalagem galão com 2 litros ml (higienização de bancadas, 

mesas, vidros, portas e outros) 
  
8259143 Álcool 92,8 INPM ou 96GL.Frasco com 1 litro 
9278125 Álcool 70 
  
9301933 Sabonete Líquido Embalagem  Galão com  5litros 
  
6916244 Funil em polipropileno para auxiliar abastecimento do álcool gel nos frascos, e outros 
8877106  Borrifador capacidade 500ml 
9295216  Dispensador para álcool gel capacidade 900ml  
  
4569890 Avental individual de kevlar para altas temperaturas – Embalagem unitária; 
4702581 Avental de PVC, tipo trevira, dupla face – Embalagem unitária; 
233790 Avental raspa de couro - Embalagem unitária; 
  
7200242 Creme  Industrial  Protetor Grupo 3 – Embalagem unitária; 
6211135 Luva Nitrílica descartável tamanho P – Caixa com 100 unidades; 
7921896 Luva Nitrílica descartável tamanho M – Caixa com 100 unidades; 
6207570 Luva Nitrílica descartável tamanho G. Caixa com 100 unidades; 
6597238 Luva de látex natural c/ banho Neoprene, punho comprimento médio, tamanho M – Embalagem individual; 
7207352 Luva de látex natural c/ banho Neoprene, punho comprimento médio, tamanho G – Embalagem individual; 
8544239 Luva de látex natural c/ banho Neoprene, punho comprimento médio, tamanho XG – Embalagem individual; 
8577137 Luva Algodão (suedine), c/banho nitrílico, punho de malha, tamanho G – Embalagem individual; 
8553831 Luva Algodão (suedine), c/banho nitrílico, punho de malha, tamanho EG – Embalagem individual; 
7167482 Luva tricotada em fios de algodão e poliéster, tamanho G – Embalagem individual; 
229091 Luva de borracha látex p/ serviços gerais tamanho P – Embalagem individual; 
227692 Luva de borracha látex p/ serviços gerais tamanho M – Embalagem individual; 
7929773 Luva de borracha látex p/ serviços gerais tamanho G – Embalagem individual; 
232319 Luva raspa de couro tamanho único – Embalagem individual; 
  
8038767 Máscara Descartável Semifacial PFF2- Embalagem Individual; 
7199279 Máscara Descartável Semifacial PFF1 - Embalagem Individual; 
  
7189567 Respirador Semifacial para utilização com filtro VO/GA, tamanho G – Embalagem unitária; 
8554986 Filtro P/Máscara respiratória VO/GA – Embalagem unitária; 
  
5133807 Óculos de segurança em policarbonato com fendas laterais, tratamento antirrisco, anti-embaçamento, 

proteção UV – Embalagem individual; 
7236760 Óculos de segurança em policarbonato, com haste e comprimento regulável em três estágios, tratamento 

antirrisco, anti-embaçamento, proteção UV -   Embalagem individual; 
5158311 Óculos incolor, ampla visão, fixação por elástico – Embalagem unitária; 
  
4362128 Protetor Auricular com cordão de segurança e estojo – Embalagem individual; 
5196779 Protetor Auditivo tipo concha com haste almofadada – Embalagem individual; 
  
6925731 Touca Descartável em polipropileno. Pacote com 100 unidades 
 

 Incluir requisição de almoxarifado através do Sistema Mercúrio http://sistemas3.usp.br/mercurioweb/ 
 Para maiores detalhes nas características acessar o catalogo de materiais  
 Qualquer outra informação contatar através do e-mail secao.almoxarifado.poli@usp.br  

▪ SOLICITAMOS NÃO MANTER ESTOQUE DE EPIs NOS DEPARTAMENTOS! 


