MINISTÉRIO DA SAÚDE

Ficha técnica
Órgão responsável pelo programa
Ministério da Saúde

Objetivo da divulgação
Orientar as empresas interessadas em
participar do Programa de Cooperação
Técnica (Procot), do Ministério da Saúde,
trazendo informações sobre seus objetivos
principais e critérios para participação
desde a fase de cadastramento da
empresa até a realização de palestras
técnicas aos analistas do ministério.

Procot

Programa de Cooperação Técnica

Órgão-Unidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Coordenação de Análise
de Investimentos e Infraestrutura
(COAINF)
Telefones: (61) 3315-2567 / 3315-3568
Site: www.fns.saude.gov.br
E-mail: procot@saude.gov.br
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Contatos

Equipamentos e Materiais Permanentes

Procot
Programa de Cooperação Técnica

Conceito
É um Programa de Cooperação Técnica
do Ministério da Saúde que, junto ao
mercado médico-hospitalar brasileiro,
contempla a captação de informações
técnicas e econômicas sobre equipamentos
e materiais permanentes.

Etapas
1. Cadastramento
As empresas interessadas deverão
enviar seus dados cadastrais por meio do
formulário eletrônico disponível no endereço
eletrônico:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario
.php?id_aplicacao=6336

Objetivos

Ao enviar o cadastro, o sistema
apresentará um número de protocolo que
deverá ser anotado, pois será solicitado a cada
acesso futuro para eventuais atualizações
cadastrais.

2. Fornecimento de Informações


Subsidiar análises técnico-econômicas do
Ministério da Saúde em projetos de
investimentos;



Vincular as empresas participantes à lista de
equipamentos ﬁnanciáveis pelo Ministério
da Saúde;



Referenciar a elaboração de especiﬁcações
técnicas de materiais e equipamentos;



Criar oportunidades para que as empresas
possam, por meio de palestras,
apresentarem seus produtos ao Ministério
da Saúde;



Manter o SomaSUS – Sistema de
Organização para Modelos Assistenciais
do SUS.

Para a inserção dos dados do produto no
banco de dados Procot, são obrigatórias as
seguintes informações: Marca, Modelo,
Procedência, número do Registro na Anvisa,
Especiﬁcação Técnica e Preço Médio
praticado no mercado nacional.
As empresas consideradas habilitadas
terão seus dados (nome, telefone, homepage),
automaticamente vinculados ao Sistema de
Gerenciamento de Equipamentos e Materiais
Permanentes (Sigem), ﬁnanciáveis para o
SUS, disponível em:
www.fns.saude.gov.br/sigem

3. Visitas e Palestras Técnicas
As palestras e visitas técnicas serão
agendadas conforme as demandas da área de
investimentos do Ministério da Saúde, onde
apenas as empresas consideradas habilitadas
poderão ser convidadas.

Critérios
Poderão participar empresas fabricantes
ou distribuidoras autorizadas, devidamente
instaladas em território nacional e em
conformidade com as resoluções da Anvisa.
Equipamentos e materiais permanentes
ﬁnanciáveis pelo Ministério da Saúde para o
SUS podem ser consultados por meio do
Sigem em:

www.fns.saude.gov.br/sigem
A empresa será considerada habilitada no
Procot após a validação dos dados mínimos
requeridos de seus produtos. É necessário que
os dados sejam atualizados ao menos uma vez
ao ano. Quando houver grande variabilidade de
conﬁgurações e especiﬁcações dos
equipamentos, a empresa pode, ao seu critério,
fornecer os dados referentes às soluções que
entendam ser mais custo-efetivas para o SUS.
Maiores informações: <procot@saude.gov.br>.
Contato: (61) 3315-2567.

