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ATA DE REUNIÃO DE EMPRESAS  
ASSOCIADAS E NÃO ASSOCIADAS DA   

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE 
FUNDAÇÕES E GEOTECNIA - ABEF 

CNPJ n. 57.652.075/0001-74 
DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019, TERÇA-FEIRA, 8h00 

 
Participantes:  

 
  Eng. Gilberto Vicente Manzalli – Diretor Presidente (SONDOSOLO). 
  Eng. Rogério Amaral P. de Almeida – Diretor Vice-Presidente (GNG). 
  Eng. Gustavo Roberto Ganzerli Nahas – Diretor Financeiro (GEOFIX). 
  Eng. Daniel de Freitas Iorio – Diretor de Eventos (ENBRAGEO).  
  Eng. Clovis Salioni Junior – Conselheiro (GEOSONDA). 
  Eng. Heitor Manrubia – Conselheiro Honorário (GEOFIX). 
  Eng. Wilson Lemos – associada DESTACA. 
  Eng. Antonio Soares – associada KELLER TECNOGEO. 
  Eng. Jair Moraes – associada JL. 
  Eng. Eduardo – associada MG4. 
  Eng. José Carlos – associada PREFUNDE. 
  Eng. Miguel Ferreira – convidada GEOFUND.   
  Eng. Luciano Stinguel – convidada FUNDESP 
  Adv. Marco Aurélio A. Costa – Diretor Exec. e Jurídico ABEF/SINABEF. 

 

Local, data e horário: Sede da Associação Brasileira de Empresas 
de Engenharia de Fundações e Geotecnia - ABEF, entidade sem fins 
lucrativos, localizada na Av. Queiroz Filho, n. 1700, 7º andar, conjuntos 
715 a 718, Condomínio Villa Lobos Office Park, Torre E, Vila 
Hamburguesa, capital de São Paulo, SP, CEP 05319-000, 26 de 
fevereiro de 2019, terça-feira, 9h00. Ordem do dia: 1) Pauta aberta. 
Reunidos os membros acima qualificados, foram deliberados os 
seguintes assuntos: 1) O Diretor Presidente da ABEF, Eng. Gilberto 
Vicente Manzalli, da associada SONDOSOLO, agradecendo a 
presença de todos, pediu licença para ler o seguinte texto de abertura: 
“Bom dia, Senhores! Obrigado por suas importantes presenças! Antes 
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de iniciarmos, quero deixar bem claro que o espírito desta reunião visa 
a uma avaliação do comportamento das empresas, atualmente, no 
mercado de fundações e geotecnia, em todo o Brasil. Quando de 
minha eleição, assumi o compromisso de possibilitar encontros 
bimestrais ou trimestrais de nossas empresas associadas, tendo 
ampliado isso a algumas não associadas também. Como Presidente da 
ABEF, tenho como princípio buscar a maior integração possível entre 
todas as firmas do setor, no que sou acompanhado por meus pares, 
demais Diretores e Conselheiros, conforme temos deliberado em 
reuniões. Estou convicto de que o diálogo e contato constantes são 
sempre salutares para todos. Por fim, naturalmente, espero que as 
empresas não associadas, reconhecendo nosso trabalho, entrem para 
a ABEF, pois aqui é o ambiente legítimo para a defesa de nossos 
interesses comuns. Tenho observado, no mercado, a degradação de 
algumas empresas que, hoje, encontram-se com dificuldades 
financeiras, não quitando seus tributos municipais, estaduais, federais, 
bem como deixando de cumprir obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, chegando ao absurdo de deixarem de honrar o 
pagamento dos salários de seus colaboradores. Depois de longos anos 
que temos batalhado para conseguir, juntos, ganhos inquestionáveis, 
algumas empresas têm-nos submetido a perder todos esses avanços, 
ou seja: I) ISS por conta do cliente; II) Sinal no início das obras; III) 
Hora Parada; IV) Ajudantes fornecidos pelos clientes; V) Medições 
quinzenais, com pagamento a 10 dias; VI) Fornecimento de óleo diesel 
– ideia do CONEF; VII) Faturamento mínimo dia – ideia nossa 
corroborada pelo CONEF; VIII) Respeito e ética entre as empresas. 
Contraponto aos itens acima: I) ISS virou opção para desconto; II) 
Medição mensal com pagamento para 40/60 dias; III) Uma parte das 
empresas hoje já apresenta suas propostas sem hora parada; IV) Nem 
pensar de conseguir que o cliente forneça ajudantes; V) Idem às 
medições mensais com pagamento 40/60 dias; VI) Óleo diesel, 
encerrado este assunto; VII) Faturamento Mínimo impossível; VIII) 
Ética e respeito, princípios fundamentais em qualquer empresa – 
muitas esqueceram! Vergonhoso! Com relação ao estudo de custos de 
nossos serviços, solicitado à ABEF, cheguei à conclusão de que 
poderia ser um trabalho inócuo neste momento, pois o mercado perdeu 

mailto:abef@abef.org.br
http://www.abef.org.br/


    
  Fls. _______                                                                                                    

 

 
Av. Queiroz Filho, 1.700, 7º andar, conjunto 716, Condomínio Villa Lobos Office Park, Torre E 
Vila Hamburguesa, São Paulo, SP, CEP 05319-000, fones: (11) 3052-1284 (11) 3885-1735  

E-mail: abef@abef.org.br   //  Website: www.abef.org.br  

 

sua referência e muitas empresas, atualmente, sem terem a mínima 
preocupação com custos, visam tão somente a fechar contratos abaixo 
de qualquer parâmetro plausível. Pensam que estão na vantagem, mas 
afundam, depredam o mercado e seguem para a falência. Nossas 
máquinas estão entrando em processo de fadiga e a sua manutenção 
acaba onerando as empresas, exigindo mais recursos financeiros. 
Quem tem a sua própria frota de veículos, com período de mais de dez 
anos, não consegue mais repor. Para finalizar, acho que o maior 
problema de nosso mercado á a falta de respeito, de ética e de 
profissionalismo por parte de certas empresas predadoras do setor, 
contra as quais é necessária uma reação pelas empresas sérias. Pois 
bem, a partir de agora deixarei a palavra à disposição de todos, 
solicitando que não lavemos roupa suja nesta reunião. Passado é 
passado! Falemos do presente e do futuro. Boa reunião a todos nós. 
Obrigado! 2) Isso posto, tomou a palavra o Conselheiro Honorário, Eng. 
Heitor Manrubia, da associada GEOFIX, o qual chamou a atenção para 
o fato de que as empresas de engenharia de fundações e geotecnia da 
ABEF não devem limitar-se a oferecer tão somente a execução da obra 
propriamente dita, mas o produto como um todo, desde o projeto até 
materiais, sendo essencial a aproximação dos consultores projetistas 
que compõem a ABEG. 3) No mais, todos concordaram que deverão 
ser tomadas as seguintes providências para valorização do mercado e 
combate à concorrência desleal:  3.1) Observação de um estudo de 
custo que oriente o mercado, o qual considerará, essencialmente, os 
seguintes critérios: a) Para um custo fixo, equipamentos e máquinas, 
equipe e tributos, sendo o BDI formado de acordo com regras de cada 
empresa; b) Apontamentos sobre preços médios praticados no 
mercado; c) Faturamento mínimo; 3.2) Desenvolvimento de uma 
proposta básica, com cláusulas genéricas que observem a legislação 
vigente e protejam as empresas; 3.3) Propagação, junto ao mercado, 
do estudo de custos dos serviços de engenharia de fundações e 
geotecnia, a exemplo das informações que serão encaminhadas ao 
SINAPI (CEF) e ao SICRO (DNIT), conforme solicitadas por aqueles 
órgãos oficiais. 3.4.) Todos concordaram em formar grupos de estudos 
de custos, de acordo com cada serviço / produto. 3.5) Deliberou-se que 
a próxima reunião realizar-se-á a 19/03/2019, terça-feira, às 9h00, 
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neste mesmo local, quando todas as associadas e algumas não 
associadas da ABEF serão convidadas a participarem. Assim, lavrei a 
presente ata que, tendo sido lida em voz alta, foi aprovada pelos 
presentes e assinada pelo Diretor Presidente da ABEF, Eng. Gilberto 
Vicente Manzalli, e por mim Marco Aurélio Alves Costa, advogado, 
inscrito na OAB/SP sob o número 295.710, Diretor Executivo e Jurídico 
da ABEF/SINABEF, nomeado secretário para esta sessão.  

 
 
 
 
___________________________________      

  Eng. Gilberto Vicente Manzalli 
  Diretor Presidente da ABEF 
 

   
 
 

  ____________________________ 
  Marco Aurélio Alves Costa 

  Diretor Executivo e Jurídico da ABEF 
  OAB/SP 295.710 
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