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Elma Livia

De: Cpl [cpl-bounces@tre-df.gov.br] em nome de Jose Fernando Valim Batelli 
[fbatelli@tre-df.gov.br]

Enviado em: segunda-feira, 5 de novembro de 2018 15:32
Para: 'CPL'; sarso@tre-df.gov.br
Cc: carlosmenezes@tre-df.gov.br; 'Ricardo Negrão'; fernando.batelli@tre-df.jus.br; 

coie@tre-df.gov.br
Assunto: [Cpl] RES: [Sarso] ENC:  DOCUMENTOS LICITANTE Pregão Eletrônico n° 23/2018
Anexos: ATT00093.txt

À CPL, 
 
Senhora Chefe, 
 
                Informo que o serviço de correio eletrônico desde Tribunal vem apresentando intermitências em 
decorrência de problema no serviço de resolução de nomes, denominado DNS, fato que pode ter ocasionado a 
perda de correspondências externas.  
 
                Em análise aos registros dessa ferramenta, se pode observar o tráfego de 2 e-mails que tiveram como seu 
remetente a empresa em tela, cujo destinatário é o chefe da SENGE. 
 
Ocorrência 1 
 
Nov  5 14:09:51 mx-jus postfix/smtpd[3053]: 60D6E81540: client=mandark.tse.jus.br[192.168.203.10] 
Nov  5 14:09:51 mx-jus postfix/cleanup[2546]: 60D6E81540: message-
id=<DM6PR17MB25860D88F00EDA454E9C9F3EE0CA0@DM6PR17MB2586.namprd17.prod.outlook.com> 
Nov  5 14:09:59 mx-jus postfix/qmgr[27701]: 60D6E81540: from=<realiza-construtora@hotmail.com>, 
size=9304176, nrcpt=1 (queue active) 
Nov  5 14:09:59 mx-jus postfix/local[2370]: 60D6E81540: to=<rbruno@tre-df.gov.br>, relay=local, delay=8.6, 
delays=8.5/0/0/0.07, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir) 
Nov  5 14:09:59 mx-jus postfix/local[2370]: 60D6E81540: to=<rbruno@tre-df.gov.br>, relay=local, delay=8.6, 
delays=8.5/0/0/0.1, dsn=2.0.0, status=sent (forwarded as E548D81541) 
Nov  5 14:09:59 mx-jus postfix/qmgr[27701]: 60D6E81540: removed 
 
 
Ocorrência 1 
 
Nov  5 14:09:59 mx-jus postfix/cleanup[991]: E548D81541: message-
id=<DM6PR17MB25860D88F00EDA454E9C9F3EE0CA0@DM6PR17MB2586.namprd17.prod.outlook.com> 
Nov  5 14:09:59 mx-jus postfix/local[2370]: 60D6E81540: to=<rbruno@tre-df.gov.br>, relay=local, delay=8.6, 
delays=8.5/0/0/0.1, dsn=2.0.0, status=sent (forwarded as E548D81541) 
Nov  5 14:09:59 mx-jus postfix/qmgr[27701]: E548D81541: from=<realiza-construtora@hotmail.com>, 
size=9304313, nrcpt=1 (queue active) 
Nov  5 14:10:05 mx-jus postfix/smtp[2243]: E548D81541: to=<renato_zirdao@hotmail.com>, orig_to=<rbruno@tre-
df.gov.br>, relay=mandark.tse.jus.br[192.168.203.10]:25, delay=6.1, delays=0.03/0/0.38/5.6, dsn=2.0.0, status=sent 
(250 2.0.0 OK 1A/A5-07065-85B60EB5) 
Nov  5 14:10:05 mx-jus postfix/qmgr[27701]: E548D81541: removed 
 
                Ademais, não é factível de registro e-mails que porventura não atingiram o serviço de correio eletrônico. 
 
                Em tempo, informo que a SARSO vem envidando esforços no sentido de solucionar o problema detectado 
no DNS. 
 
Atenciosamente, 
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Fernando Batelli 
STI/COIE/SARSO 
Tribunal Regional Eleitoral-DF 
Tel. (61) 3048-4480 
fernando.batelli@tre-df.jus.br 
 
De: Sarso [mailto:sarso-bounces@tre-df.gov.br] Em nome de CPL 
Enviada em: segunda-feira, 5 de novembro de 2018 14:59 
Para: sarso@tre-df.gov.br 
Cc: cpl@tre-df.gov.br; carlosmenezes@tre-df.gov.br; coie@tre-df.gov.br; fernando.batelli@tre-df.jus.br 
Assunto: [Sarso] ENC: [Cpl] DOCUMENTOS LICITANTE Pregão Eletrônico n° 23/2018 
 
À SARSO, 
 
Senhor Chefe, 
 
De ordem do Senhor Pregoeiro deste Tribunal, Heráclito Carlos Vieira Freitas, e a título de diligência no curso do 
Pregão Eletrônico nº. 23/2018, encaminho a Vossa Senhoria a mensagem do Senhor Chefe da SENGE, solicitando 
que seja verificada e, caso procedente, atestada a ocorrência de problemas nos servidores de e-mail deste Tribunal, 
que impediram o recebimento dos documentos enviados pela empresa CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA 
REALIZA EIRELI-ME, conforme comprovantes anexados pela empresa. 
Atenciosamente, 
 
Ana Letícia Braga Santos – Mat. 0145 
Presidente da Comissão de Licitações - CL 
   
 
De: Cpl [mailto:cpl-bounces@tre-df.gov.br] Em nome de RENATO WILLIAN BRUNO 
Enviada em: segunda-feira, 5 de novembro de 2018 14:31 
Para: 'Heraclito'; 'CPL' 
Cc: 'João Paulo Carneiro Rodrigues' 
Assunto: [Cpl] DOCUMENTOS LICITANTE Pregão Eletrônico n° 23/2018 
 
Sr. Pregoeiro, 
 

Informo que recebi nesta data os documentos da licitante CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA 
EIRELI – ME ref. ao Pregão Eletrônico n° 23/2018 em meu email pessoal renato_zirdao@hotmail.com conforme 
orientado, na tentativa de dar solução aos problemas que têm impedido a continuidade da análise do certame, 
conforme print. da tela anexo. 

Ressalto, por oportuno, que a proponente vem tentando encaminhar a documentação desde a solicitação, 
entretanto, as planilhas não chegaram na sua totalidade no momento solicitado em função dos problemas ocorridos 
no servidores deste Tribunal, conforme demonstra os comprovantes de envio apensados. Dessa forma solicito que a 
ocorrência dos problemas nos servidores de email seja atestada pela Secretaria de Tecnologia da Informação - STI. 

Sendo assim, informo que tão logo seja concluída a análise dos documentos encaminharemos o 
posicionamento desta unidade técnica. 

 
Respeitosamente, 

 
 
RENATO WILLIAN BRUNO 
Analista Judiciário - Engº Civil - Mat. 1998 
Chefe da Seção de Engenharia - SENGE 
61 - 98156-7013 / 3048-4089 
 


