UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CCJE-UFES

Solicitação de Material Mensal
Setor: ______________________

Data da Solicitação: ___/___/___

Nome:___________________________ Matrícula:__________Assinatura:____________
Qtd. Solicitada

Qtd. Entregue

Item
2057 - Apagador p/ quadro branco.
188 - Borracha branca c/ protetor plástico.
200 - Caixa p/ arquivo, cor amarela.
225 - Caneta azul, escrita grossa.
226 - Caneta preta, escrita grossa.
227 - Caneta vermelha, escrita grossa.
233 - Caneta marca texto; cor: amarela .
297 - Clips (pequeno) em aço niquelado, cx c/ 100 und.
298 - Clips (médio) em aço niquelado, cx c/ 100 und.
299 - Clips (grande) em aço niquelado, cx c/ 50 und.
307 - Cola branca, tubo c/ 40 g.
342 - Corretivo líquido.
361 - Envelope branco. Tam: 114 x 229 mm, c/ brasão.
362 - Envelope kraft. Tam: 370 x 265 mm, c/ brasão.
436 - Fita adesiva crepe bege, tam: 19 mm x 50 m.
431 - Fita adesiva transparente (pequena).
490 - Grampo para grampeador, 26 x 6. Cx c/ 5000 und.
900 - Impresso g-050 papel informação.
523 - Lápis n.02, grafite preto.
18787 - Livro protocolo de correspondência.
538 - Papel almaço pct c/ 400 folhas.
566 - Papel branco a-4, resma c/ 500 fls.
681 - Pasta classificadora a-z, lombo largo.
688 - Pasta suspensa em papelão.
682 - Pasta classificadora cartão duplo, cor azul claro.
759 - Pincel para quadro branco na cor azul (unidade).
760 - Pincel para quadro branco na cor preta (unidade).
762 - Pincel para quadro branco na cor vermelha (unidade).
1173 - Copo descartável p/ água, 200 ml, pct c/ 100 und.
000 - Flanela
000 - Bucha
000 - Detergente
000 - Régua plástica 30 cm.
973 - Álcool etílico hidratado, com 46,3° graus.
1033 - Flanela p/ limpeza na cor amarela.

Nome:_________________________________
Assinatura:_________________________

Data da Retirada: ___/___/___

