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SIGEM – Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Voltar

Pesquisa de Equipamento / Material Permanente

Unidade Básica Acessível

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Consultório Ginecológico

Equipamento: Mesa Ginecológica Elétrica

Nomenclatura: Mesa Ginecológica Elétrica

Sinônimos: Mesa Ginecológica Elétrica, Mesa para Exames Ginecológicos Elétrica

Definição e Aplicação: Mesa para exame ginecológico elétrica, constituída por base, leito, gaveta de escoamento e par de porta coxa.

662 N Item de Apoio Médico Hospitalar

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado
brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos
para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma
hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange o fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: sigem@saude.gov.br
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Item Soma SUS Informática Classificação

Ver Especificação Sugerida

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica"
disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que
devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- ACIONAMENTO ELÉTRICO
Opção 1: SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA
- COMANDO
Opção 1: PEDAL
- ACESSÓRIO(S)
Opção 1: CUBA COLETORA, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS
- CAPACIDADE
Opção 1: ATÉ 250 KG ELÉTRICA

Para o processo licitatório, o proponente/convenente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as
características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Empresa Participante do PROCOT Página na Internet Telefone

GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP http://www.gigante.com.br (16)39691000

MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA http://www.medpej.com.br (16)32380300




