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Observações importantes:
• Fotos meramente ilustrativas;

• Podem ocorrer variações na configuração dos produtos, conforme indisponibilidade de acessórios no mercado e/ou evolução tecnológica;

• AsATAS podem ser suspensas ou canceladas sem aviso prévio por questões financeiras ou afins;

• Para adesão a qualquer Ata de Registro de Preços é necessária a prévia autorização do órgão detentor, bem como será analisada a

legislação do órgão não participante (“órgão carona”) para que a adesão seja possível. Adesões às Atas de Registro de Preços Federais

serão aceitas nos limites dispostos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 22 do Decreto Federal n. 7.892/2013. Os limites das adesões às Atas de

Registros de Preços de órgãos Estaduais e Municipais dependerão da legislação do órgão detentor. Qualquer adesão está condicionada à

prévia análise de crédito e poderá ser negada a exclusivo critério do fabricante. O disposto neste material poderá ser alterado pelo

fabricante a qualquer momento sem qualquer notificação.

Informações para Contato:

Wanda Guimarães

Unidade de Governo

 wanda@valspe.com.br

 (31) 3378-1330 

(31) 98263-9955

http://www.valspeloja.com.br/
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Vantagens do Sistema de Registro de Preços

Disponibilização de orçamento apenas quando do empenho da  

aquisição/contratação;

Otimização dos estoques e da contratação de serviços, com conseqüente  

redução de custos;

Redução do número de licitações;

Otimização do poder de compra de bens e serviços.

Amplia a desburocratização e o uso do poder de compra, possibilitando a  

obtenção de menores preços nas contratações da Administração Pública.
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