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Debora Vianna <debora.vianna@canoas.rs.gov.br>

Solicitação de documentação referente ao orçamento 267/2021 - Município de Canoas 
3 mensagens

Debora Vianna <debora.vianna@canoas.rs.gov.br> 7 de maio de 2021 18:22
Para: contratos@jmpserv.com.br

Prezados, 
com base na proposta recebida para o orçamento 254/2021, identificamos algumas inconsistências (seguem abaixo) as quais
oportunizamos a revisão/correção com prazo para devolução final às 16h do dia 11/05/2021. 
* O orçamento 254/2021 foi retificado e substituído pelo orçamento 267/2021 (publicado no DOMC em 27/04/2021 edição
complementar 3); 
* No orçamento 267/2021 foram incluídos os cargos de supervisor e auxiliar administrativo; 
* No orçamento 267/2021 foi retificada a insalubridade para o cargo de agente educacional nível 2, para 40%; 
* O cargo de agente educacional nível 2, corresponde a cozinheira; 
* Os salários compostos devem atender a CCT/2021 do Sindiasseio RS; 
* Despesas administrativas/operacionais incompativeis com as praticadas no mercado; 
* Apresentar o contrato social, para comprovação de compatibilidade das atividades econômicas com o orçamento. 
Acrescento à solicitação, o envio de atestado de capacidade técnica compatível com os cargos orçados, inclusive
gestor/administrador e nutricionista. 
Favor acusar o recebimento. 
Atenciosamente 

Débora Vianna 
Assessora Técnica 
Secretaria Municipal de Educação (SME)  
Prefeitura Municipal de Canoas  
Fone: (51) 3425.7701 ramal 5308                                                                                                                                      

Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@jack0012.globo.correio.biz> 7 de maio de 2021 18:23
Para: SRS0=zXWPUL=KC=canoas.rs.gov.br=debora.vianna@jmpserv.com.br

This is the mail system at host jack0012.globo.correio.biz. 

I'm sorry to have to inform you that your message could not 
be delivered to one or more recipients. It's attached below. 

For further assistance, please send mail to postmaster. 

If you do so, please include this problem report. You can 
delete your own text from the attached returned message. 

                   The mail system 

<jumperseg@globo.com>: host 10.31.100.45[10.31.100.45] said: 552 5.2.2 
    <jumperseg@globo.com> Quota exceeded (mailbox for user is full) (in reply 
    to end of DATA command) 

Final-Recipient: rfc822; jumperseg@globo.com 
Original-Recipient: rfc822;jumperseg@globo.com 
Action: failed 
Status: 5.2.2 
Remote-MTA: dns; 10.31.100.45 
Diagnostic-Code: smtp; 552 5.2.2 <jumperseg@globo.com> Quota exceeded (mailbox 
    for user is full) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: Debora Vianna <debora.vianna@canoas.rs.gov.br> 
To: contratos@jmpserv.com.br 
Cc:  
Bcc:  

http://jack0012.globo.correio.biz/
mailto:jumperseg@globo.com
mailto:jumperseg@globo.com
mailto:jumperseg@globo.com
mailto:rfc822%3Bjumperseg@globo.com
mailto:jumperseg@globo.com
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Date: Fri, 7 May 2021 18:22:58 -0300 
Subject: Solicitação de documentação referente ao orçamento 267/2021 - Município de Canoas 
Prezados, 
com base na proposta recebida para o orçamento 254/2021, identificamos algumas inconsistências (seguem abaixo) as quais
oportunizamos a revisão/correção com prazo para devolução final às 16h do dia 11/05/2021. 
* O orçamento 254/2021 foi retificado e substituído pelo orçamento 267/2021 (publicado no DOMC em 27/04/2021 edição
complementar 3); 
* No orçamento 267/2021 foram incluídos os cargos de supervisor e auxiliar administrativo; 
* No orçamento 267/2021 foi retificada a insalubridade para o cargo de agente educacional nível 2, para 40%; 
* O cargo de agente educacional nível 2, corresponde a cozinheira; 
* Os salários compostos devem atender a CCT/2021 do Sindiasseio RS; 
* Despesas administrativas/operacionais incompativeis com as praticadas no mercado; 
* Apresentar o contrato social, para comprovação de compatibilidade das atividades econômicas com o orçamento. 
Acrescento à solicitação, o envio de atestado de capacidade técnica compatível com os cargos orçados, inclusive
gestor/administrador e nutricionista. 
Favor acusar o recebimento. 
Atenciosamente 

Débora Vianna 
Assessora Técnica 
Secretaria Municipal de Educação (SME)  
Prefeitura Municipal de Canoas  
Fone: (51) 3425.7701 ramal 5308                                                                                                                                      

Debora Vianna <debora.vianna@canoas.rs.gov.br> 7 de maio de 2021 18:32
Para: contratos@jumperseg.com.br

Prezados, 
com base na proposta recebida para o orçamento 254/2021, identificamos algumas inconsistências (seguem abaixo) as quais
oportunizamos a revisão/correção com prazo para devolução final às 16h do dia 11/05/2021. 
* O orçamento 254/2021 foi retificado e substituído pelo orçamento 267/2021 (publicado no DOMC em 27/04/2021 edição
complementar 3); 
* No orçamento 267/2021 foram incluídos os cargos de supervisor e auxiliar administrativo; 
* No orçamento 267/2021 foi retificada a insalubridade para o cargo de agente educacional nível 2, para 40%; 
* O cargo de agente educacional nível 2, corresponde a cozinheira; 
* Os salários compostos devem atender a CCT/2021 do Sindiasseio RS; 
* Despesas administrativas/operacionais incompativeis com as praticadas no mercado; 
* Apresentar o contrato social, para comprovação de compatibilidade das atividades econômicas com o orçamento. 
Acrescento à solicitação, o envio de atestado de capacidade técnica compatível com os cargos orçados, inclusive
gestor/administrador e nutricionista. 
Favor acusar o recebimento. 
Atenciosamente 

P.S. e-mail reencaminhado pois o endereço eletrônico constante no orçamento retornou como inexistente, conforme corpo do
email que segue.

Débora Vianna 
Assessora Técnica 
Secretaria Municipal de Educação (SME)  
Prefeitura Municipal de Canoas  
Fone: (51) 3425.7701 ramal 5308                                                                                                                                      

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Debora Vianna <debora.vianna@canoas.rs.gov.br>

Lida: Undelivered Mail Returned to Sender 
1 mensagem

JUMPER SEGURANÇA <contratos@jumperseg.com.br> 11 de maio de 2021 17:25
Para: debora.vianna@canoas.rs.gov.br

Sua mensagem 

    Para:  contratos@jumperseg.com.br 
    Assunto:  Fwd: Undelivered Mail Returned to Sender 
    Enviada:  07/05/2021 18:32 

foi lida em 11/05/2021 17:24.

mailto:contratos@jumperseg.com.br

