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EMENTA: Aprova relatório e voto do relator, favorável ao Relatório Final da 

Comissão de Sindicância para Assessoramento à Presidência, 
referente à apuração de fatos sobre contratação da empresa File 
Soluções em Gestão de Informática Ltda. – ME, para digitalização 
de ARTs e dá outras providências. 

 
DECISÃO  

 
O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 

Crea-PE, reunido no dia 11 de julho de 2018, em Sessão Ordinária, apreciando o relatório e voto exarado 
pelo relator, Conselheiro Francisco Rogério de Carvalho Souza, o qual acompanhou a Deliberação da 
Comissão de Sindicância, instituída pelo Plenário, através da PL/PE nº 178/2017, de 08 de janeiro de 
2017, prorrogado por mais 90 dias, através da PL/PE nº 060/2018, de 07 de fevereiro de 2018; 
considerando que a referida Comissão de Sindicância foi originada devido às dificuldades encontrada pela 
Divisão de Acervo Técnico – DATE, em realizar consultas, físicas ou on line, de ARTs antigas, conforme 
relato da Chefe daquela divisão à época; considerando a contratação da Pessoa Jurídica denominada File 
Soluções em Gestão de Informática Ltda. - ME. CNPJ nº 15.094.662/0001-45, através do Contrato nº 
020/2014, cujo objeto foi “a prestação de serviço de higienização, digitalização e indexação de 
documentos deste conselho (...)”, dentre eles a digitalização de 1.000.000 (um milhão) de ARTs 
(Anotações de Responsabilidade Técnica), no cujo prazo de três meses, contados a partir da data de sua 
assinatura; considerando que o cronograma estipulado no contrato não foi cumprido, nem os documentos 
originais foram devolvidos em sua totalidade, porém os pagamentos foram realizados; considerando que, 
a referida Comissão apurou os fatos através dos depoimentos de funcionários, bem como, de pessoas 
contratadas à época e da apreciação dos documentos acostados ao processo; considerando a conclusão 
apresentada pela Comissão de Sindicância, através das seguintes considerações: 1. Que o conjunto 
probatório acostado aos autos, de forma cabal, demonstra negligência por parte dos Fiscais do Contrato o 
Sr. Silas Alexandre Santos Barbosa e o Sr. Pedro Alcântara Neto, que deram o aceite nas faturas e, no 
entanto, receberam os serviços incompletos, não obedecendo ao Contrato de nº 020/2014, entre o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE e a empresa File Soluções em 
Gestão de Informática Ltda. ME; 2. Que, como as faturas foram aceitas e pagas, preceituando-se a entrega 
dos serviços e, que a maior parte dos materiais produzidos pela contratada, não foi localizado, 
demonstrando  extravio do material  recebido, o qual  deveria estar armazenado nos computadores do 
Crea e protegidos de forma a não serem excluídos e que, esse armazenamento era da responsabilidade do 
Fiscal do contrato o Sr. Silas Alexandre Santos Barbosa e do gerente de TI o Sr. Pedro Alcântara Neto,  
causando  prejuízos ao Crea-PE e aos seus profissionais; considerando que a empresa contratada alega 
que entregou todo o material previsto no contrato, menos a indexação dos arquivos, mas que não 
conseguiu comprovar a entrega dos materiais produzidos, seja, através de ofício ao Crea ou de protocolo 
de entrega/recebimento; considerando que a empresa contratada recebeu o valor total do contrato, sem 
cumprir, integralmente, todas as etapas previstas; considerando que, após a sindicância ser concluída, foi 
constatado indícios de negligência da gestão do Crea-PE, no ano de 2014, sendo o responsável por não 
trazer de volta os documentos pertencentes aos profissionais; considerando a recomendação feita para que 
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a gestão atual resgate, de imediato, essa documentação, sob pena de incorrer na mesma culpa e; por fim, 
considerando que após exaustiva discussão com posicionamentos de diversos conselheiros e a proposição 
de adendo ao relatório em pauta feito pela Conselheira Eloisa Basto Amorim de Moraes, de forma que o 
Crea-PE possa se apropriar, de forma imediata, deste acervo dos profissionais, definindo local para 
armazena-lo, seja a guarda em container ou numa empresa de guarda de valores, por se tratar de um valor 
do profissional, antes de qualquer outra ação, uma vez que a empresa evidenciada já se encontra em 
suspeição, DECIDIU , por ampla maioria, com 26 (vinte e seis) votos favoráveis, 02 (duas) abstenções, 
aprovar o relatório e voto do relator acrescido da proposição encaminhada pela Conselheira Eloisa 
Basto Amorim de Moraes. Presidiu a sessão o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Fernando 
Antônio Beltrão Lapenda, 1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência. Votaram os Conselheiros: 
Alberto Lopes Peres Junior, Alessandro Gomes da Silva, Alexandre José Rodrigues Mercanti, André da 
Silva Melo, Burguivol Alves de Souza, Clóvis Arruda d’Anunciação, Edmundo Joaquim de Andrade, 
Eduardo Paraíso Sampaio, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Emanuel Araújo Silva, Emílio de Moraes 
Falcão Neto, Francisco Rogério de Carvalho Souza, Giani Maria de Lira Oliveira, Hermínio Filomeno da 
Silva Neto, Ivaldo da Silva Xavier, Jairo de Souza Leite,  Jorge Wanderley Ferreira,  José Carlos Pacheco 
dos Santos, José Roberto da Silva, José Wellington de Brito Cavalcanti, Norman Barbosa Costa, Norman 
Barbosa Costa, Rildo Remígio Florêncio, Roberto Lemos Muniz, Romilde Almeida de Oliveira, Rômulo 
Fernando Teixeira Vilela e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. Absteve-se de votar o Conselheiro: 
Milton da Costa Pinto Júnior e Roberto Luiz de Carvalho Freire.  
 
 

Cientifique-se e cumpra-se. 
 

Recife-PE, 11 de julho de 2018. 
 

 
Eng. Civil e Seg. do Trab. Fernando Antônio Beltrão Lapenda 

1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência 
                                            


