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PRÊMIO ABEF 2019
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO
DE FIM DE ANO

Mantendo tradição que vem de longa
data, a ABEF promoveu, a 2 de dezembro de 2019, mais um coquetel e jantar
de confraternização de fim de ano, ocasião em que se concedeu o importante
Prêmio ABEF, distintivo que consigna o
respeito e a admiração desta Associação pelos profissionais que contribuem
com o aprimoramento da engenharia
de fundações e geotecnia. Colhidas as
indicações junto às empresas associadas, os laureados, por serem os mais
votados, foram o Prof. Eng. José Luiz de
Paula Eduardo, da APOIO Assessoria e
Projetos de Fundações, e o Eng. Frederico Falconi, da ZF Solos & Engenheiros
Associados.
Engenheiro civil formado, em 1971, pela
Escola de Engenharia da Universidade
Mackenzie, o Prof. José Luiz de Paula
Eduardo possui sólida formação acadêmica, sendo pós-graduado, pela Universidade de São Paulo (Escola Politécnica),
nas matérias de Estruturas e Distribuição
das Ocorrências de Solo, Estabilização
de Taludes Rochosos e Obras Subterrâneas Profundas. Integrou o corpo docente da Faculdade de Arquitetura da
Universidade Mackenzie e da Escola de
Engenharia dessa mesma instituição,

Convidados assistem à
cerimônia de entrega
do Prêmio ABEF 2019

ocupando a cátedra de Professor Assistente nas matérias de Mecânica de Solos
e Fundações. Na esfera prática da engenharia, vasta é sua experiência, estando,
como sócio fundador e diretor, há mais
de 42 anos, à frente da APOIO, empresa
dedicada à elaboração de projetos, estudos e pareceres na área de engenharia
de fundações, mecânica de solos e geotecnia, responsável por concepções e
acompanhamento de milhares de obras
executadas em todo o Brasil, ao longo
desses anos. Tendo sido um dos fundadores da ABEG – Associação Brasileira
de Empresas de Projetos e Consultoria
em Engenharia Geotécnica, entidade da
qual foi presidente em várias gestões,
sempre compondo sua diretoria, imensurável tem sido sua contribuição para
todo o setor. Atento às inovações, acompanha, constantemente, as normas da
ABNT correlatas à engenharia de fundações e geotecnia, sendo um dos maiores
incentivadores da ABEF, onde compôs e
dirigiu Comitês Técnicos de várias edições do SEFE – Seminário de Engenharia
de Fundações Especiais. Autor de artigos técnicos publicados em compêndios
e periódicos, o Prof. José Luiz de Paula
Eduardo é referência para os estudiosos
e executores da engenharia geotécnica.

FALA DO PRESIDENTE

Diretores e Conselheiros
da ABEF e do SINABEF. Da
esquerda para a direita: Eng.
Gustavo Nahas, Eng. Clovis
Salioni Jr., Eng. Walter Iorio,
Eng. Gilberto Manzalli, Eng.
Rogério Almeida, Eng. Ricardo
Mattos, Enga. Lilian Swinka,
Eng. Carlos Peão, Eng. George
Teles, Eng. Daniel Iorio e Eng.
João de Oliveira.

Prof. Eng. José Luiz de Paula
Eduardo – Prêmio ABEF 2019 e
Eng. Gilberto Vicente Manzalli,
Presidente da ABEF

Eng. Frederico Falconi – Prêmio
ABEF 2019 e Eng. Rogério
Amaral Pinto de Almeida, VicePresidente da ABEF
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O também premiado Eng. Frederico Falconi, apresenta, da mesma forma, riquíssima formação teórica e prática. Graduado em Engenharia Civil, em 1978, pela
Escola de Engenharia da Universidade
Mackenzie, possui cursos de especialização em Fundações, Obras de Terra,
Laboratório de Solos e Aterros em Solos
Moles. Palestrante em congressos, seminários e workshops, no Brasil e no exterior, já recebeu, dentre outros, o Prêmio
Manuel Rocha, concedido pela ABMS Associação Brasileira de Mecânicas dos
Solos e Engenharia Geotécnica, instituição onde ocupou cargos de secretário
executivo, tesoureiro, vice-presidente
e presidente do núcleo de São Paulo.
Compôs e dirigiu várias comissões de revisão de normas da ABNT relacionadas
à geotecnia, tais como a NBR 8044/2018
- Projetos Geotécnicos; a NBR 5629/2018
- Tirantes Ancorados no Terreno e a NBR
6122 – Projeto e Execução de Fundações,
concluída em 2019. Editor, coeditor e coautor das seguintes obras técnicas: Solos
do Litoral de São Paulo (ABMS – 1996);
Fundações – Teoria e Prática (ABMS e
PINI – 1996 e 2016 // reeditada pela Oficina de Textos em 2018); Hélice Contínua
– A Experiência Atual (ABMS – 1998);
Previsão de Desempenho x Comportamento Real - Aterros, Túneis, Fundações
e Taludes (ABMS - 2000); Passado, Presente e Futuro dos Edifícios da Orla Marítima de Santos (ABMS/SINDUSCON-SP
- 2002); A Engenharia do Sucesso (Natura – 2004); Twin Cities - Solos da Região
Metropolitana de São Paulo e Curitiba
(2012). Membro do DFI - Deep Foundation Institute desde 2008, possui mais de
40 artigos técnicos publicados em congressos e seminários, tendo proferido
dezenas de palestras no Brasil, Portugal,
Colômbia, Equador e México. Sócio diretor da ZF Solos & Engenheiros Associa-

dos, empresa que ostenta um admirável
portfólio que conta com mais de dez mil
trabalhos técnicos e obras, o Eng. Frederico Falconi, como associado colaborador da ABEF, dirigiu o Comitê Técnico
do SEFE 9, que, a pedido do presidente
da entidade, Eng. Gilberto Manzalli, adotou um viés muito mais prático, com demonstração de vários casos de obras de
destaque, o que contribuiu para a realização de um evento muito interessante e
diferenciado, no ano de 2019.
Não é fácil discorrer acerca de homens
dessa natureza, o que nos leva, após
transcrever uma pequena parte de seus
brilhantes currículos, a assinalar que,
realmente, são “Personalidades de Destaque” que muito enriquecem a galeria
dos ilustres detentores do Prêmio ABEF.
E foi num clima festivo, fraterno e descontraído que a cúpula da engenharia
geotécnica, no Brasil, prestigiou esse
belo evento, patrocinado por 29 empresas associadas que adquiriram cotas
para a edição especial do Manual de
Execução de Fundações, na versão capa
dura. São elas: DESTACA, ENBRAGEO,
ENGESTRAUSS, ESTAQ, FN, FUGRO,
FUNDASUL, GEOFIX, GEOMAX, GEOMETA, GNG, HELICEBRAS, JL, KELLER
TECNOGEO, MEGAGEO, MEGA REFORÇA, MG4, NOVATECNA, PREFUNDE,
PROENG, SEEL, SILVAGEO, SOLOTRAT,
SONDOSOLO, STACK, TECNOSONDA,
TEIXEIRA DUARTE, TRIO e WYDE. v
Também patrocinaram o jantar as associadas colaboradoras BIOSONDA, CZM
e LINK JET, que, na ocasião, fizeram interessantes apresentações sobre seus produtos, que se caracterizam pela excelência da qualidade, sendo tão essenciais à
nossa engenharia geotécnica.

Eng. Gilberto Vicente Manzalli
Presidente da ABEF

ATIVIDADES
DA ABEF PARA

2020
A ABEF chega a 2020, ano em que completa quatro décadas de serviços pela
engenharia de fundações e geotecnia,
completamente renovada, profissionalizada e com muita energia positiva.
Após ter vivido, juntamente com suas
empresas associadas, um difícil período de crise, advindo da instabilidade
política e econômica que assolou todo
o país, a entidade retoma fôlego e força
para continuar com seus elevados propósitos. A Diretoria e o Conselho, oferecendo serviços voluntários, continuam
engajados, realizando constantes reuniões para deliberarem sobre pautas
repletas de assuntos dos mais variados
relativos ao setor. Muitas atividades
importantes compõem a pauta 2020.
Nossa primeira reunião deu-se a 14 de
janeiro, quando aprovamos a agenda
e o planejamento anuais. Logo após o
carnaval, pretendemos publicar parte
do estudo de custos dos serviços de
engenharia de fundações e geotecnia,
trabalho que vem sendo desenvolvido
no decorrer dos últimos quatro anos,
por grupos formados por representantes de nossas empresas associadas,
tomando por base as diretrizes da engenharia de custos e a legislação correlata. Atenderemos, assim, ao Ofício n.

145/2015/GEPAD, da Caixa Econômica
Federal, que solicitou à ABEF a identificação de tais custos para aprimoramento do SINAPI – Sistema Nacional
de Preços e Índices da Construção Civil, o que, consequentemente, contribuirá para a valorização de nosso setor,
combatendo a concorrência desleal, já
que, além desses referenciais embasados em índices oficiais e legais, a ABEF
também tem incentivado suas associadas e seus contratantes a valorizarem
os atestados de capacidade técnica e
de regularidade jurídica das empresas.
Constam, ainda, da agenda da ABEF, as
seguintes atividades para 2020: 1) Revisão, ampliação e atualização do consagrado Manual de Execução de Fundações – Práticas Recomendadas, cuja
última edição já data de dezembro de
2016; 2) Conclusão do Manual de Geotecnia – contemplando serviços de sondagem; 3) Realização, em parceira com
a ABEG e a ABMS, de vários cursos,
workshops e palestras pelo país afora,
visando, principalmente, à atualização
dos profissionais de engenharia de fundações e geotecnia em face da excelência técnica e das normas da ABNT, em
constante evolução; 4) Implementação
de planos que possam beneficiar as
empresas associadas nas questões de
seguros patrimoniais, de responsabilidade civil, profissional e de saúde; 5)
Continuidade da orientação jurídica às
empresas; 6) Ações judiciais coletivas
que possam trazer benefícios às associadas; 7) Realização de assembleias
gerais ordinárias, no mês de abril, para
aprovação de contas e orçamento; 8)
Realização de assembleia eleitoral de
Diretoria e Conselho para o novo triênio de 2020/2023; 9) Participação ativa
no COBRAMSEG 2020, em Campinas,
SP; 10) Realização de reuniões de empresas associadas; 11) Constituição da
Comissão organizadora do SEFE 10 e
início dos trabalhos preparativos para
o grande evento em 2022; 13) Organização do Prêmio ABEF 2020 e da Festa
dos 40 anos de fundação da ABEF.

Elaborado pela Assessoria
de Comunicação da ABEF
Texto e Revisão
Adv. Marco Aurélio Alves Costa
OAB/SP 295.710
Fotos
ABEF
Projeto gráfico e Diagramação
Bia Falleiros

Contamos com a participação de todas
as empresas associadas titulares, colaboradoras e sócios pessoas físicas.
É essencial que contribuam e estejam
presentes às nossas atividades.
Trabalhemos sempre unidos pela engenharia de fundação e geotecnia!
Contem com a ABEF !
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CERTIFICAÇÃO

COLUNA JURÍDICA

ATESTADOS DE
REGULARIDADE JURÍDICA
E DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Atestado de Regularidade Jurídica é
emitido pela ABEF às suas associadas
que apresentam todas as certidões negativas de tributos federais, estaduais
e municipais em dia, além de observarem as NR’s do Ministério do Trabalho
e demais normas reguladoras oficiais.
Como este atestado está atrelado a
certidões oficiais, tem validade por um
mês, pois o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, por exemplo, é válido por esse curto período.

Já o Atestado de Capacidade Técnica é
emitido pela ABEF às suas associadas
que observam o Manual de Execução
de Fundações – Práticas Recomendadas (edição mais recente), as normas
da ABNT e as NR’s trabalhistas, além
de apresentarem, perante comissão julgadora formada por representantes da
ABEF, ABEG e ABMS, acervos com determinada metragem de serviços bem-sucedidos de engenharia de fundação.

É muito importante que as empresas
associadas da ABEF observem os regulamentos e se candidatem, em face das
comissões de análise, para suas devidas
atestações.
Regulamentos no site da ABEF
abef.org.br/atestados
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RECONTRATAÇÃO
DE EX-EMPREGADO

Com o advento da chamada Reforma
Trabalhista, trazida pela Lei Federal n.
13.467/2017, em vigor desde novembro
de 2017, houve algumas alterações nos
prazos que devem ser observados em
eventuais recontratações de empregados, sejam como pessoas físicas ou jurídicas. Inicialmente, é preciso ressaltar que
a recontratação de pessoas físicas não
sofreu modificações, tendo sido mantido
o prazo de 90 dias (três meses) para que
isso possa se verificar. De fato, a Portaria
n. 384/1992, ainda vigente, do antigo Ministério do Trabalho, hoje, Secretaria do
Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, estabelece, em seu Artigo 2º, que:

o seguinte sobre essa questão:
Art. 5º-C. Não pode figurar como contratada, nos termos do art. 4º-A desta Lei, a
pessoa jurídica cujos titulares ou sócios
tenham, nos últimos dezoito meses, prestado serviços à contratante na qualidade
de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos
titulares ou sócios forem aposentados.

“...

Art. 5º-D. O empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta
mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços
antes do decurso de prazo de dezoito
meses, contados a partir da demissão do
empregado.

Art. 2º Considera-se fraudulenta a rescisão seguida de recontratação ou de
permanência do trabalhador em serviço
quando ocorrida dentro dos noventa dias
subsequentes à data em que formalmente a rescisão se operou.

Assim, fica claro que o prazo para recontratar ex-empregado, na condição de pessoa física, está mantido em três meses,
e, como pessoa jurídica ou por meio de
empresa terceirizadora de serviços, dezoito meses.

...”

A meu ver, o legislador exagerou na segunda e terceira hipóteses, impondo prazo impeditivo tão dilatado... Isso deveria
mudar... as pessoas precisam e querem
trabalhar, sem interferências prejudiciais
do Estado.

Já no que diz respeito à demissão de
empregado com sua posterior recontratação na condição de pessoa jurídica
(MEI, Ltda ou outra forma societária),
ou, ainda, na posição de funcionário de
empresa terceirizada, a referida Lei Federal n. 13.467/2017, além das várias alterações na CLT, modificou a Lei Federal
n. 6.019/1974, que dispõe sobre trabalho
temporário nas empresas, determinando

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

EXCELÊNCIA
E EFICIÊNCIA
COM MAIS DE 40 COLABORADORES EM SUA EQUIPE,
A SOLOTRAT ENGENHARIA ENTREGA TRABALHO DO
HOSPITAL NORA TEIXEIRA EM TEMPO RECORDE
Trechos 2, 3 e 4, solo grampeado e cortina atirantada.

Apoiada nas mais modernas técnicas e
utilizando materiais de alta qualidade,
a SOLOTRAT vem se destacando por
sua execução de obras de Engenharia
Geotécnica.
Na saúde, a empresa atuou nas contenções no terreno do futuro Hospital
Nora Teixeira, executadas em tempo
recorde pela empresa. De acordo com
o projeto do escritório Jarbas Milititsky, foram executados dois tipos de
contenção na obra: cortina atirantada e
solo grampeado.
A altura das contenções variou de
9,75m a 1,05m nas bordas, aproveitando a topografia local e resultando em
uma grande contenção em formato de
letra “U”.
As cortinas atirantadas foram especificadas para o trecho 6, abaixo do prédio
chamado de Torre do Cristo, bem como
nos trechos 4 e 8, no Hospital Santa
Clara, sendo o restante projetado em
solo grampeado.

Trechos 4, 6 e 8
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A contenção dos trechos 4 e 8 foi mesclada com metade do muro em cortina
atirantada e a outra metade em solo
grampeado.

Trecho 8 – cortina atirantada e solo grampeado.

Foram executados 3.268 metros de
tirantes de cargas variáveis entre 15
e 39 toneladas, com perfurações em
solo e rocha, resultando em 580m²
de cortina atirantada. A contenção
em solo grampeado foi mais utilizada
com execução de 10.632,8 metros de
grampo em solo e rocha e 1.809,00 m²
de contenção.
O solo grampeado é uma contenção
muito versátil que se adapta ao terreno
e às necessidades do projeto, podendo
ser executado em diversos ângulos e
curvas, conforme a concepção do projetista.
Foto 5 - Dentre

45 colaboradores,
tivemos duas equipes de injeção,
uma de concreto projetado e três de
perfuração, além de uma equipe de
montagem de grampos e tirantes.
A obra foi executada em quatro meses
e meio de trabalho. A empresa, contratada pela Construtora Tedesco, executou a escavação sob orientação dos
profissionais da SOLOTRAT. Foram tomados os devidos cuidados relacionados à escavação em nichos e suas dimensões, num entrosamento perfeito
que permitiu a conclusão da contenção
1,5 mês antes do prazo previsto.
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ESTUDO DE CUSTOS
DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DE
FUNDAÇÕES E GEOTECNIA
PARÂMETROS REFERENCIAIS ORIENTATIVOS
PARA O MERCADO
Bancada de montagem dos grampos e tirantes

Trecho em solo grampeado curvo

Em atendimento ao Ofício n. 0145/2015/
GEPAD, da Caixa Econômica Federal,
que instou a ABEF a compor grupos de
estudos para aprimoramento do SINAPI
– Sistema Nacional de Preços e Índices
da Construção Civil, no que diz respeito, especificamente, aos custos dos
serviços de engenharia de fundações e
geotecnia, após várias reuniões com representantes de empresas associadas,
considerando-se os fundamentos da
engenharia de custos, a legislação vigente e as práticas de mercado, foi possível desenvolver o estudo solicitado.
A metodologia adotada baseou-se no
levantamento dos custos diretos reais
estimados, acrescidos dos custos indiretos, inclusive lucro previsto, tomando
por base os produtos que compõem o
consagrado Manual de Execução de
Fundações da ABEF, edição de dezembro de 2016.
Na engenharia de uma obra, subentende-se por custos diretos aqueles que
estão visivelmente ligados ao projeto e
à construção em si. No caso de obras
de engenharia de fundações e geotecnia, por exemplo, há que se considerar,
como custos diretos, os materiais aplicados (quando fornecidos pela empresa
de engenharia de fundação); a mão de
obra (não somente salários, mas contribuições sindicais, PLR, deslocamentos,
estadias, alimentação, EPI’s); despesas
com máquinas, combustível, equipamentos, ferramentas utilizadas etc.
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Já os custos indiretos não aparecem,
nitidamente, no projeto e na obra, mas
exercem ampla interferência no valor de
ambos. Nessa esfera incluem-se consideráveis valores advindos de despesas
administrativas, tributos, seguros, além
da chamada taxa BDI – Budget Difference Income, ou, em português, Benefícios e Despesas Indiretas. Trata-se de
um elemento orçamentário que auxilia
na composição de um preço de venda
adequado, levando em conta todos os
custos indiretos envolvidos. Seria como
uma taxa que se adiciona ao custo da
obra para cobrir essas despesas indiretas, inclusive financeiras e comerciais,
além de eventuais riscos.
Foram considerados, também, encargos complementares correspondentes
a outros custos indiretos, não claramente perceptíveis no projeto e na obra,
mas com expressiva repercussão nos
custos, tais como: aluguéis de imóveis
e/ou veículos de apoio; despesas com
treinamento e aprimoramento técnico
da equipe; despesas com tributos, alvarás e outras taxas inerentes ao aparato
montado para a obra; ART - Anotação
de Responsabilidade Técnica e demais
contribuições para o CREA; despesas
advocatícias e notariais relativas ao
contrato; seguros de responsabilidade
civil; fianças bancárias e/ou cauções.
Quanto à margem de lucro, entende-se
que deve ficar a critério de cada empresa, de acordo com o respectivo contrato
e suas perspectivas de ganho.
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NOTAS RÁPIDAS
Encargos básicos correspondentes às
obrigações legais que incidem diretamente na folha de pagamento de salários, foram levados em conta, tais como:
INSS, FGTS, SESI ou SESC, SENAI ou
SENAC, INCRA, SEBRAE, Salário Educação, Seguro de Acidentes do Trabalho etc. Não se esqueceu de considerar
o INSS e o FGTS sobre o 13° salário.
Os encargos complementares correspondem a benefícios proporcionados
aos empregados, estabelecidos em
convenções, acordos coletivos ou dissídios judiciais, ou, ainda, por liberalidade da empresa. Podemos citar alguns
deles: a) Vale Refeição (café da manhã,
almoço, lanche ou jantar); b) Seguro de
saúde; c) Seguro de vida; d) Vale Transporte; e) Aposentadoria.

• No mês de abril, como de
praxe, haverá Assembleia Geral
Ordinária para aprovação de contas
e orçamento da ABEF. Edital e
convocação serão publicados com
antecedência.
• No mês de julho, serão realizadas
eleições para escolha de Diretoria
e Conselho da ABEF e SINABEF.
Também serão publicados editais e
convocações prévios.

Essencial, também, na composição dos
custos e do BDI, foi a consideração da
depreciação de máquinas e equipamentos, pois são ferramentas pelas quais se
paga caro e começam a se desvalorizar
tão logo adquiridas e colocadas em uso,
sendo que deverão passar por constante manutenção e reposição, implicando
isso em altíssimas despesas. Importante frisar que o uso e desgaste dessas
máquinas e equipamentos se dá, justamente, na execução da obra, devendo,
portanto, tal despesa ser considerada
no custo.
Concluídos os estudos, a ABEF apresentou-os às suas empresas associadas, para
as devidas manifestações, após o que,
publicará em seu site, como referencial
para todo o mercado, enviando cópia à
Caixa Econômica Federal, como resposta
final ao ofício acima citado.
É importante frisar que a ABEF jamais
obrigará suas associadas ou quaisquer
empresas a seguirem os valores constantes dos referidos estudos de custos,
os quais servem apenas como referência, sendo certo, contudo, que qualquer
valor abaixo dos custos identificados
podem comprometer a saúde financeira das empresas e prejudicar o mercado
como um todo.

abef.org.br
Avenida Queiroz Filho,
1700
Vila Hamburguesa
São Paulo / SP
Conjunto 716, Torre E
Villa Lobos Office Park
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