
A ABEF lançou ofi cialmente o SEFE 9 e 
a 3ª Feira da Indústria de Fundações e 
Geotecnia com a participação de asso-
ciadas e empresários do setor. Na opor-
tunidade, foram apresentados o projeto 
comercial e a planta dos estandes do 
evento que acontecerá de 4 a 6 de junho 
de 2019, no Transamérica Expo Center, 
na capital paulista.

O presidente da Associação, engenhei-
ro Gilberto Manzalli, agradeceu a pre-
sença de todos e mostrou entusiasmo 
ao mencionar que, apesar da crise eco-
nômica do país, a união do setor fará 
com que a recuperação aconteça. “Com 
certeza, teremos um SEFE de grande su-
cesso, digo isso sem pestanejar, pois o 
sucesso reside exatamente na perseve-
rança e no trabalho honesto e compe-
tente”, declarou. 

Ainda em seu discurso, Gilberto Manzalli 
falou sobre a importância de aproveitar 
momentos como esse para fazer reno-
vações e apresentou as novas marcas 
criadas para a ABEF, SINABEF e  SEFE, 
que pela primeira vez, foram alteradas, 
seguindo as propostas de reformulação 
e inovação que estão sendo desenvolvi-
das para o maior evento de Engenharia 
de Fundações do Hemisfério Sul. 

As condições e descontos exclusivos 
oferecidos durante o lançamento garan-
tiram a venda de mais de 20% dos es-
tandes disponíveis. A comercialização 
do evento, que tem o apoio do SINABEF, 
ABEG e ABMS, continuará sendo reali-
zada através da ABEF e da QE Eventos 
Especiais, empresa organizadora desta 
nona edição. Já as inscrições para o Se-
minário terão início no fi nal de agosto de 
2018, através do site www.sefe.eng.br.

ABEF LANÇA A 9ª EDIÇÃO DO SEFE E INICIA A COMERCIALIZAÇÃO 
DO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO EM JUNHO DE 2019
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METAS DE GESTÃO

ses objetivos, enriquecendo os canais 
de comunicação da ABEF, lançamos 
este Informativo Geotécnico para dis-
ponibilizar notícias sobre nossa gestão 
e espaço para publicação de artigos 
técnicos sobre engenharia de funda-
ções e geotecnia e outras matérias de 
interesse de empresários e profissio-
nais de nosso relacionamento, como 
assuntos jurídicos e mercadológicos. 

Inicialmente, pretendemos que esta 
publicação ocorra em formato digital, 
com pequena tiragem impressa, tri-
mestralmente, estando essa dinâmica 
sujeita a adequações conforme deman-
da do setor. 

Vale lembrar que, além de circulares, 
e-mails e outros comunicados que en-
caminhamos, quase todo o trabalho 
que desenvolvemos é publicado no site 
da ABEF: www.abef.org.br, sendo que 
as empresas associadas possuem se-
nhas de acesso a áreas restritas, onde 
todas as atas de reuniões de Diretoria e 
Conselho Deliberativo são, quinzenal-
mente, publicadas, além dos inúmeros 
pareceres jurídicos acerca das consul-
tas formuladas. 

Agradeço aos Diretores e demais mem-
bros da ABEG e da ABMS, entidades 
coirmãs que muito enriquecem este 
nosso periódico, disponibilizando ma-
térias de excelente conteúdo técnico. 

Esperando que gostem deste nosso 
Informativo Geotécnico, finalizo colo-
cando-me à disposição para comuni-
car-me diretamente com todos, pelo 
e-mail: presidente@abef.org.br 

Eng. Gilberto Vicente Manzalli
Diretor Presidente

Ao assumir a presidência da ABEF, 
em 2017, divulguei o plano de gestão 
que, juntamente com os demais Dire-
tores e Conselheiros, tracei, tendo sido 
escolhidas, mediante consulta aos re-
presentantes de empresas associadas, 
as seguintes metas principais: 1) Co-
municação; 2) Aumento do número de 
empresas associadas de qualidade; 3) 
Atestação jurídica e técnica das mes-
mas empresas; 4) Combate às exigên-
cias ilegais e à concorrência desleal e 
5) Criação do Manual de Geotecnia. 

Não obstante a terrível crise político-e-
conômica que assola nosso país e cas-
tiga, severamente, nosso setor, temos, 
o quanto possível, com nosso trabalho 
voluntário e incessante, logrado êxito 
na execução de tais metas, as quais 
pretendemos cumprir, integralmente, 
até o final de nossa gestão, em 2020. 

Pois bem, indo ao encontro de um des-
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ASSOCIADAS 
BENEFICIAM-SE 

DE DECISÕES 
JUDICIAIS 
GRAÇAS À 

ASSESSORIA 
JURÍDICA DA 

ABEF/SINABEF

Dentre os diversos benefícios propor-
cionados às associadas da ABEF e do 
SINABEF, a assessoria jurídica é um 
dos mais representativos. O trabalho 
visa à prevenção de riscos, mediante 
orientação e emissão de pareceres ju-
rídicos, bem como à conquista de deci-
sões judiciais favoráveis às empresas.   

De acordo com o diretor executivo e 
jurídico da ABEF e do SINABEF, o ad-
vogado Marco Aurélio Alves Costa, as 
associadas beneficiam-se com parece-
res, regularizando documentos e com 
decisões judiciais que têm, dentre ou-
tros resultados positivos, afastado a 
cobrança de tributos ilegais e exigên-
cias descabidas de órgãos fiscalizado-
res. Nos últimos anos, essa consultoria 
jurídica, nas esferas judicial e extraju-
dicial, obteve sucesso em importantes 
ações. Naturalmente, essas conquistas 
favorecem somente as empresas asso-
ciadas da ABEF e do SINABEF.

“A qualquer tempo, a assessoria jurídica 
é ferramenta imprescindível para os em-
presários, seja para a regularização de 
suas empresas em face das complexas 
leis de nosso país, seja para a celebração 
segura e correta de um simples contrato, 
ou para promover ações judiciais em de-
fesa de seus direitos”, explica o advogado 
Marco Aurélio, sem esquecer de exaltar 
os escritórios externos que enriquecem 
este trabalho, como o Mallet Advogados 
e o Soares de Mello & Gutierrez. 

Dentre as recentes conquistas, é possí-
vel citar o combate que se vem travan-
do contra a proibição do bate estaca na 
cidade de Guarulhos, SP. Esse proces-
so judicial ainda está em andamento, 
mas, por consequência, graças à atua-
ção da ABEF, em parceria com a ABEG, 
ABMS e o SINABEF, perante a Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Pau-
lo, foi possível barrar a vedação ao uso 
do equipamento, essencial à engenha-
ria de fundações e geotecnia, que se 
estenderia para todo o estado paulista. 

No mesmo sentido, no Judiciário, a as-
sessoria jurídica obteve êxito contra a 
administração do município de Osasco, 
SP, para afastar a cobrança irregular de 
ISS sobre material aplicado nas obras. 
“Esse resultado servirá como boa juris-
prudência a ser adotada para combater, 

mediante ações próprias, a mesma ile-
galidade praticada por outros municí-
pios da União”, garante o advogado

Outras conquistas importantes que têm 
beneficiado empresas associadas da 
ABEF e do SINABEF são: a exclusão de 
contribuição social sobre verbas rescisó-
rias; a anulação de inconstitucional artigo 
da Resolução 336/1989, do CONFEA, que, 
absurdamente, exige que o engenheiro 
responsável tenha residência e inscrição 
no CREA da circunscrição da obra.   

Com essa meta de combater ostensi-
vamente abusos e ilegalidades, a ABEF 
e o SINABEF preparam outras ações, 
como, por exemplo, a que visa à exclu-
são do ISS da base de cálculo do PIS/
COFINS e o mandado de segurança 
pleiteando o fim da ilegal cobrança de 
anuidade, pelos vários CREA’s, em face 
de empresas que não pertencem às 
suas respectivas circunscrições.  

O diretor da Enbrageo, também presi-
dente do SINABEF, engenheiro Walter 
Iorio, conta uma das situações em que 
essa assessoria jurídica favoreceu dire-
tamente sua empresa. “Alguns estados 
nos obrigavam a contratar um enge-
nheiro credenciado no local da obra so-
mente para recolher a RT, muitas vezes, 
sem nem prestar o serviço. Isso gerava 
um custo considerável. Recentemente, 
o jurídico da ABEF/SINABEF ganhou 
uma sentença contra o CONFEA, der-
rubando essa ilegal exigência, já que o 
engenheiro pode exercer sua profissão 
em qualquer parte do Brasil. Com isso, 
executamos obras no Mato Grosso, no 
Rio de Janeiro, no Paraná, sem preci-
sar contratar um profissional para cada 
obra”, declarou o empresário. 

Walter Iorio garante que sua empresa 
chegou a economizar quase R$100 mil 
por ano ao juntar os valores de todas 
as ações defendidas pela assessoria ju-
rídica da ABEF/SINABEF. “No dia a dia, 
a gente não considera essas pequenas 
ações, mas elas possibilitam uma redu-
ção significativa de custos quando ana-
lisadas juntas. Hoje, isso é fundamental 
para as empresas que lutam para sobre-
viver à crise econômica”, afirmou, ao 
ressaltar que sua despesa com a asso-
ciação e o sindicato é irrisória diante do 
bom e rápido retorno recebido.

REPORTAGEM
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REFORMA 
TRABALHISTA

A Lei Federal n. 13.467/2017, em vi-
gor desde novembro de 2017, alterou 
mais de uma centena dos 922 artigos 
da Consolidação das Leis do Trabalho 
e vários de seus parágrafos, incisos e 
alíneas, sendo que, juntamente com a 
Lei Federal n. 13.429/2017, que dispõe 
sobre contrato temporário e terceiri-
zação da atividade fim, vigente desde 
março de 2017, e outros dispositivos 
legais, promoveu a chamada Reforma 
Trabalhista. Considerando que a CLT 
foi instituída em 1943, à época do dita-
dor Getúlio Vargas, a adequação desse 
código laboral brasileiro à sociedade 
atual atendeu a uma demanda pela 
valorização da relação bilateral direta 
entre empregador e empregado, re-
duzindo, o quanto possível, excessos 
de formalismo e burocracia, além de 
regulamentar relações contratuais mo-
dernas como o home office, o trabalho 
intermitente e inibir a chamada “indús-
tria da reclamação trabalhista”. É de 
se salientar, também, que houve um 
fortalecimento dos sindicatos, frise-se, 
dos bons sindicatos, aqueles que real-
mente oferecem serviços a seus repre-
sentados, enfraquecendo pseudo enti-
dades constituídas com o mero intuito 
de arrecadar valores, sem nada ofere-
cerem em troca, uma vez que a contri-
buição sindical, tanto a patronal como 
a laboral, tornou-se de obrigatória em 
facultativa, conforme artigos 579 e 582 
da CLT, respectivamente, dispositivos 
confirmados, recentemente, por deci-
são do Supremo Tribunal Federal. 

Essencialmente, a nova CLT reformu-
lou os seguintes pontos: I) Conceito 
de grupo econômico; II)  Redefinição 
de horas extras; III) Prevalência da lei 
sobre súmulas e enunciados do TST e 
dos TRTs; IV) Valorização das conven-
ções e acordos coletivos de trabalho; 
V) Fim da remuneração das horas “in 
itinere”; VI) Admissão de banco de ho-
ras mediante acordo individual entre 
empregador e empregado; VII) Possi-
bilidade de fracionar férias em até três 
períodos; VIII) Maior liberdade para 
empregador e empregado negociarem 
o contrato de trabalho; IX) Deixaram de 
integrar a remuneração do empregado: 
a) Ajuda de custo; b) Auxílio-alimenta-
ção; c) Diárias de viagem; d) Prêmios; 
e) Abonos; X) Gratificações não mais 
incorporam salário em caso de rever-
são de função; XI) Fim da exigência de 
homologação de rescisões trabalhistas 
perante os sindicatos laborais ou DRTs; 
XII) Regulamentação da quitação anual 
do empregado para o empregador, pe-
rante o sindicato laboral; XIII) Art. 611-
A discrimina direitos que podem ser 
negociados livremente entre patrão e 
empregado; XIV) Art. 611-B discrimina 
direitos que não podem ser reduzidos 
ou suprimidos. XV) Fim da ultrativida-
de das convenções e acordos coletivos. 

Além dessas alterações na CLT, a já 
citada Lei Federal n. 13.429/2017 regu-
lamentou a terceirização da atividade 
fim. Naturalmente, essa mudança na 
lei trabalhista é mais ampla e carece de 
minucioso estudo. As empresas asso-
ciadas da ABEF e do SINABEF podem 
acessar esta matéria completa pelos 
sites das duas instituições: www.abef.
org.br e www.sinabef.org.br , onde 
também se encontram publicados vá-
rios pareceres jurídicos, sendo possível 
contatar-nos diretamente pelos telefo-
nes (11) 3052-1284 e (11) 3885-1735.

Marco Aurélio Alves Costa
Diretor Executivo e Jurídico
OAB/SP 295.710

COLUNA JURÍDICA
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TRABALHO EM 
CONJUNTO DA 
CONSULTRIX E 
DA GEOFIX NA 
CONSTRUÇÃO 

DO EDIFÍCIO 
COMERCIAL 

UFFICIALE 
EVARISTO 

COMOLATTI 
GARANTIU 

SUCESSO 
EM OBRA 

DESAFIADORA

O Edifício Comercial Grande Ufficiale 
Evaristo Comolatti, localizado na Ave-
nida Paulista, esquina com a Rua da 
Consolação, na cidade de São Paulo, é 
o resultado de uma obra com muitas 
curiosidades e desafios, desde a cria-
ção do projeto, um dos mais comple-
xos desenvolvidos pela Consultrix, nos 
últimos anos, até a execução das fun-
dações e contenções, realizadas pela 
Geofix, empresa associada da ABEF. 

O imóvel possui quatro subsolos, térreo, 
mezanino, 11 pavimentos e cobertura. 
Toda essa estrutura foi construída num 
período de dois anos, em cima dos tú-
neis de manutenção da estação de metrô 
Consolação. De acordo com o engenhei-
ro projetista, diretor executivo da Con-
sultrix, Milton Golombek, os desafios 
consistiam em conseguir uma contenção 
que causasse o mínimo de deformação 
às estruturas existentes e uma fundação 
que transmitisse os carregamentos da 
edificação ao subsolo sem agredir as es-
truturas do metrô e sem causar grandes 
transtornos ao maior meio de transporte 

CONTEÚDO TÉCNICO

da maior cidade da América Latina.

Para isso, o projeto contemplou três ti-
pos de contenções, levando em conta 
as interferências e nível de topo. Foram 
executadas paredes diafragma, estacas 
tipo hélice contínua e perfis metálicos 
implantados em estacas tipo raiz. Já 
a solução encontrada para a fundação 
foi usar estacas escavadas de grande 
diâmetro para os pilares da torre e fun-
dação direta para os pilares periféricos, 
tudo projetado geometricamente, des-
viando das estruturas do metrô e de 
maneira a não solicitar o terreno ao lado 
das paredes dos túneis, considerando 
apenas o atrito lateral das peças abaixo 
da cota do piso dos mesmos.

“Não poderíamos fazer nada que envol-
vesse tirantes onde estavam as salas e a 
coluna de respiro do Metrô. Dessa forma, 
cada canto da obra teve uma solução es-
pecífica para não causar nenhum tipo de 
perturbação na estrutura existente. Para 
evitar vibrações, descartamos cravação 
no projeto das contenções. Tudo foi per-
furado ou escavado. Já no projeto de 
fundações, para não transmitir carga às 
salas do metrô, as estacas foram reves-
tidas com camisas metálicas, que foram 
engraxadas para garantir que solo e con-
creto não tivessem contato”, explicou 
Milton Golombek.

A execução do projeto foi realizada sem 
nenhum tipo de imprevisto e com gran-
de sucesso pela Geofix, associada da 
ABEF. Os engenheiros da empresa pre-
cisaram estudar muito bem e planejar a 
sequência de trabalhos que exigiu gran-
de responsabilidade e conhecimento 
técnico. Para o engenheiro responsável 
pela fundação, Gustavo Gavião, essa 
obra tinha três desafios principais: o 
técnico, de ser executada sem compro-
meter as estruturas do metrô; o finan-
ceiro, de conseguir soluções eficazes e 
que estivessem dentro do orçamento 
previsto para o serviço; e o de prazo, de 
conseguir realizar o projeto dentro do 
tempo estabelecido. “Todos eles foram 
superados com sucesso”, afirmou.

“A solução para compensar o atrito foi 
obtida com o uso das camisas metálicas 
engraxadas e plastificadas, pensadas 
pelos projetistas, mas nós tivemos que 
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MANUAL DE EXECUÇÃO 
DE FUNDAÇÕES

Práticas Recomendadas

Última edição – dezembro/2016

Além das mais avançadas técnicas 
de engenharia de fundações, a obra 
considera as normas da ABNT e NR’s 
do Ministério do Trabalho.

Acesse www.abef.org.br

Manual de Execução de Fundações
Práticas Recomendadas

Manual de Execução de Fundações
Práticas Recomendadas

08.2557 MEFG

A Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações e Geotecnia – ABEF foi fundada em 1980. 
Reunindo as mais importantes empresas brasileiras do setor, consolidou-se como eminente entidade de classe, sem 
fins lucrativos. A otimização da tecnologia de engenharia de fundações e geotecnia é um de seus principais 
objetivos. Nesse sentido, a ABEF desenvolveu, atualiza e amplia, constantemente, este Manual de Execução de 
Fundações, obra científica de referência nas universidades, faculdades e esferas profissionais. Cada capítulo 
discorre, detalhadamente, sobre determinado produto, abrangendo fundações profundas, contenções e serviços 
especiais.  Mediante padronização de procedimentos executivos e utilização de avançadas técnicas de engenharia, 
de elementos e equipamentos apropriados, conforme indicações consignadas neste manual, executam-se, com 
administração de custos e segurança de pessoal, obras de fundação de alta qualidade, observadas as normas da 
ABNT e do Ministério do Trabalho. 

A ABEF recomenda este Manual de Execução de Fundações como referencial para suas empresas associadas, para 
o meio acadêmico e para todo o setor da construção civil, como empreendedores e empresas construtoras.  

(Acrescentam-se resumidíssimos comentários de reconhecidos professores):
(Exemplos): 

Nordeste: Prof. Eng. Alexandre Gusmão:
“Indico este Manual xxxxxxx”

Sudeste: Prof. Eng. José Luiz de Paula Eduardo:
“Indico este Manual xxxxxxx”

Sul: Prof. Eng. Jarbas Milititsky:
“Indico este Manual xxxxxxx” 

M
an

ua
l d

e 
Ex

ec
uç

ão
 d

e 
Fu

nd
aç

õe
s

Pr
át

ic
as

 R
ec

om
en

da
da

s

ADQUIRA O SEU!

achar uma solução para manusear essas estruturas sem 
deformá-las ou danifi cá-las. A equipe da Geofi x precisou 
criar peças exclusivas para serem usadas nessa obra e, 
assim, foram fabricadas estruturas de içamento anelar, 
para não deformar as extremidades dos tubos, e tam-
bém um balancim, para que as peças fossem manusea-
das e levantadas pelo guindaste sem que houvesse risco 
de envergar, já que se tratavam de camisas muito gran-
des”, explicou o engenheiro Gustavo Gavião.

Outros cuidados de extrema importância para o su-
cesso da fundação foram a realização de pré-furos 
antes da escavação, que garantiram que os túneis de 
manutenção encontravam-se exatamente onde indi-
cava a planta do metrô, e a precisão no prumo das 
estacas. “Tivemos um controle do prumo preciso na 
torre da máquina, isso só foi possível graças aos mo-
dernos equipamentos que a Geofi x possui”, ressaltou 
o engenheiro ao lembrar da responsabilidade que ti-
nha em suas mãos. 

O projeto do Edifício Comercial Grande Uffi ciale Eva-
risto Comolatti, da RFM Construtora, foi apresentado 
e escolhido como vencedor da primeira edição do Prê-
mio ABEG Sigmundo Golombek, realizada neste ano 
de 2018. Sigmundo foi o fundador da Consultrix e dei-
xou grandes contribuições para a geotecnia e para a 
abertura do mercado das empresas de projetos e con-
sultorias nesse setor, em todo o Brasil.

A ABEG, atualmente presidida pelo engenheiro Ilan 
Gotlieb, entidade coirmã da ABEF, muito contribuirá 
com seu rico acervo técnico para o conteúdo desse 
informativo.
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“AÇÃO 
CONJUNTA DAS 

ENTIDADES 
TÉCNICAS É 

IMPORTANTE 
PARA O 

FUTURO DA 
ENGENHARIA 
BRASILEIRA”

A ação conjunta das entidades deve 
promover uma engenharia ética e trans-
parente, com foco na qualidade e na 
inovação, favorecendo modelos de de-
senvolvimento sustentados e que con-
tribuam efetivamente com a sociedade 
brasileira.

Além de congregar profissionais, estu-
dantes e empresas do setor, as entidades 
técnicas têm a missão de disseminar o 
conhecimento e a boa prática da enge-
nharia. Cada entidade tem sua especifi-
cidade e, por isso, torna-se fundamental 
o trabalho em conjunto para que todo o 
setor seja beneficiado.

ABMS, ABEF e ABEG já vêm atuando 
juntas em algumas frentes, com im-
portantes resultados alcançados. Um 
exemplo tradicional de ação conjunta é 
a organização do SEFE, que terá sua 9ª 
edição em 2019. Trata-se de um evento 
reconhecido e muito esperado por pro-
fissionais, estudiosos e empresas do se-
tor, com espaço para discussões sobre 
temas envolvendo fundações, conten-
ções, inovações, experiências e casos de 
obras.

O SEFE é tradicionalmente liderado pela 
ABEF, com a ABEG e ABMS somando es-
forços aos de outras entidades, como o 
SINABEF e o DFI, para torná-lo cada vez 
mais bem-sucedido.

Outro exemplo de sucesso dessa parceria 
foi o Workshop “Projetos Estruturantes 
para a Infraestrutura Brasileira”, realiza-
do em São Paulo, no auditório da ABMS. 
O encontro também foi resultado do tra-
balho conjunto de entidades técnicas e 
representativas da engenharia. ABMS, 

ABGE e CBDB, com apoio da ABEF, ABEG 
e diversas outras associações, uniram-se 
para discutir a importância do planeja-
mento adequado para o desenvolvimen-
to da infraestrutura do país.

Teve também o encontro de represen-
tantes das três entidades com o depu-
tado Gileno Gomes, autor do projeto de 
lei 1.135/2015, que previa a proibição do 
uso de bate-estacas no Estado de São 
Paulo. As entidades convenceram o par-
lamentar de que o uso desse recurso é 
fundamental para a execução de funda-
ções. A justificativa para a proibição era 
a de que o uso do equipamento causava 
transtornos no entorno das obras devido 
ao ruído e à vibração. Não havia, no en-
tanto, embasamentos técnicos suficien-
tes para a proibição. Convencido pela 
argumentação das entidades, Gileno Go-
mes pediu o arquivamento do projeto. 
Em outra frente, as associações técnicas 
vêm questionando o município de Gua-
rulhos, onde se proibiu o uso de bate-es-
tacas. As entidades entendem que não 
é razoável uma lei obrigar o mercado a 
adotar um tipo de solução de engenharia 
em detrimento de outras.

Os exemplos acima ilustram a diversida-
de de ações e contribuições que a coope-
ração entre associações do nosso setor 
pode trazer para a engenharia, para a 
evolução da técnica e para o desenvol-
vimento nacional. Certamente queremos 
cada vez mais caminhar juntos e fortale-
cidos.

Alessander Kormann
Presidente da ABMS
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ABEF EMITE 
ATESTADOS DE 
CAPACIDADE 
TÉCNICA COM 
APOIO DA ABEG 
E DA ABMS

Cumprindo mais uma meta estabelecida 
pela atual diretoria da ABEF, neste ano 
de 2018, foram emitidos os primeiros 
Atestados de Capacidade Técnica, do-
cumentos que representam um grande 
diferencial para as empresas associadas 
no mercado de engenharia de fundações 
e geotecnia, pois demonstram que as 
mesmas seguem o Manual da ABEF, as 
normas da ABNT, as NR’s do Ministério 
do Trabalho e que, além de atenderem 
a outras exigências legais, executam, de 
forma bem-sucedida, obras de funda-
ção, conforme comprovado por acervos 
do CREA e/ou atestados de clientes. 

A emissão dos atestados é feita por 
uma comissão julgadora constituída 
por representantes da ABEF, da ABEG e 
da ABMS, que se reúne, periodicamen-
te, e analisa todos os documentos exigi-
dos no regulamento, que foi aprovado 
em assembleia de empresas associadas 
e publicado no site da ABEF.

Para o presidente da ABEF, engenheiro 
Gilberto Manzalli, o atestado é um docu-
mento de extrema importância para as 
empresas sérias, que possuem experti-
se técnica comprovada e idoneidade no 
mercado. “Assim, os consumidores de 
serviços de engenharia de fundações e 
geotecnia poderão identificar empresas 
realmente aptas a executá-los, pois o 
atestado é concedido por meio de crite-
riosa e imparcial avaliação de especialis-
tas, componentes de instituições sérias e 
respeitadas no mercado”, garantiu.

O Atestado de Capacidade Técnica é re-
conhecido e defendido pelos projetistas 
e consultores do setor. “A gente abraçou 
logo de cara o projeto porque esse tra-
balho traz benefícios ao facilitar a con-
tratação de empresas com gabarito no 
mercado, além de garantir a segurança e 

a qualidade técnica nas obras”, explicou 
o presidente da ABEG, engenheiro Ilan 
Gotlieb, membro da comissão julgadora.

Fabian Corgnier, representante da ABMS 
na comissão, enfatiza que esse atestado 
é um documento essencial para a cons-
trução civil. “Mesmo durante esse perío-
do de dificuldade do mercado, as empre-
sas precisam seguir o que a legislação 
e a boa técnica determinam, pois quem 
preza por qualidade, quer vender quali-
dade”, explicou o engenheiro.

Até o momento, foram atestadas as se-
guintes empresas e seus respectivos 
produtos:

A Diretoria da ABEF orienta todas as suas 
empresas associadas a submeterem-se 
a esse processo, estando convencida de 
que as melhores do mercado compõem 
esta Associação, que também emite, des-
de 2016, o Atestado de Regularidade Jurí-
dica, documento que reflete a idoneidade 
da empresa e sua regularização em face 
das exigências legais.

Os produtos conhecidos como de geo-
tecnia, tais como sondagem etc, serão 
atestados, o quanto antes, com base nas 
respectivas NBR’s ou normas equivalen-
tes e, também, mediante comprovação 
de execução de obras bem-sucedidas.
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