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EDITAL - ANEXO II 

MODELO DE INSTRUMENTO DE COMPROMISSO DE CONSÓRCIO 
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01. Para aqueles que pretendam se apresentar no certame sob a forma de 

Consórcio, além de atenderem às disposições constantes do item 2.4 e seguintes 

do Edital nº...../...., bem como as demais disposições correlatas, será necessário 

atender às disposições mínimas abaixo estabelecidas, sob pena de inabilitação. 

 

02. Tratando-se de disposições mínimas, nada obsta a inclusão de outras 

disposições de interesse do grupo de empresas, então sob compromisso de 

constituição de consórcio, desde que estas não contrariem o modelo proposto, nem 

as disposições do Edital. 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE 

CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

(...........), (...........) e (..........).  

 

 

(01........), neste ato representada na forma de seus atos constitutivos por 

..............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .............................., 

com endereço em .........................................................., cidade/estado; (02........), 

neste ato representada na forma de seus atos constitutivos por 

..............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .............................., 

com endereço em .........................................................., cidade/estado; (03........), 

neste ato representada na forma de seus atos constitutivos por 

..............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .............................., 

com endereço em .........................................................., cidade/estado, em 

conjunto denominadas Consorciadas ou PARTES, 

............resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito celebrar o 

presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE 

CONSÓRCIO (o “Compromisso”), conforme as cláusulas e condições seguintes: 
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I - DENOMINAÇÃO 

O CONSÓRCIO, que as PARTES comprometem-se a constituir pelo presente 

instrumento, denominar-se-á “........................”, doravante denominado 

simplesmente CONSÓRCIO e não se constituirá pessoa jurídica distinta de seus 

membros. 

 

II – OBJETO 

2.1 O CONSÓRCIO a ser constituído terá por objeto a mútua participação da (01), 

(02) e (03), com vistas à participação na licitação representada pela Licitação de 

Concorrência para Concessão nº........ /2019 promovida pela Secretaria de Obras, 

Serviços Urbanos e Agricultura da Prefeitura Municipal de Timbó/SC, para a 

contratação de empresa, em regime de parceria público-privada, por meio de 

concessão administrativa, para a modernização, otimização, expansão, operação e 

manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública do município e à 

eventual posterior adjudicação ao(s) objeto(s) resultante(s) de licitações 

decorrentes do cumprimento do retro mencionado processo licitatório e de seu 

instrumento convocatório(“Edital”). 

 

III - DURAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 

3.1 O presente compromisso terá vigência a partir da data de sua assinatura e 

durante o processo licitatório mencionado no item II, se estendendo eficácia das 
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obrigações assumidas nos termos da cláusula 3.3, se aplicável. O compromisso ora 

assumido ficará automaticamente extinto nas seguintes hipóteses: 

a) Caso seja proferida decisão, da qual não caiba recurso administrativo ou 

judicial, de inabilitação ou desclassificação do Consórcio; 

b) Após esgotados todos os recursos administrativos e judiciais, na hipótese de 

adjudicação de proposta ofertada por outro concorrente ou no caso de 

anulação/revogação da licitação; 

c) Após celebrado e registrado o instrumento de constituição de Consórcio, 

que substituirá o presente para todos os fins de direito. 

 

3.2 As consorciadas comprometem-se a apresentar, antes da assinatura do 

contrato, caso venham a ser vencedoras de processo licitatório, o “Instrumento de 

Constituição de Consórcio” devidamente aprovado pelas consorciadas e arquivado 

perante o registro competente. 

3.2.1 Referido instrumento ratificará as obrigações assumidas pelo presente 

compromisso, devendo dele constar expressamente a obrigação do consórcio 

então constituído definitivamente, de constituir uma SPE – Sociedade de 

Propósito Específico, nos termos da lei, do Edital e do contrato de concessão, a 

fim de atender ao objeto da licitação. 
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3.2.2 A não constituição de SPE pelas consorciadas, implicará na sujeição às 

penalidades estabelecidas no Edital e na Lei, com efeitos equivalentes à recusa 

em assinar o contrato de concessão. 

 

3.3 Na hipótese de vitória no procedimento licitatório e consequente fornecimento 

dos serviços objeto do contrato a ser adjudicado ao CONSÓRCIO, as obrigações 

estabelecidas nos termos do instrumento de Consórcio terão eficácia pelo prazo 

necessário para a integral execução dos serviços contratados de forma a permitir o 

fiel cumprimento ao contrato a ser celebrado de concessão a ser celebrado e seus 

eventuais aditivos. 

 

IV- LÍDER DO CONSÓRCIO 

4.1 Caberá à (.......) liderar o CONSÓRCIO e nesta condição relacionar-se-á com a 

Comissão Especial de Licitação e autoridades públicas envolvidas no procedimento 

licitatório, bem como em relação ao Poder Concedente, pelos atos praticados pelo 

CONSÓRCIO, sem prejuízo da responsabilidade individual de cada consorciada. 

 

4.2 Ficam conferidos à líder do CONSÓRCIO amplos poderes para representar o 

CONSÓRCIO durante o processo licitatório e execução de todas as atividades 

previstas no objeto descrito no item II acima, prevendo poderes para requerer, 
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assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar 

quitação, como também receber citação em Juízo. 

 

4.3 Os poderes atribuídos ao líder do consórcio não conflitam com as 

responsabilidades e atribuições de cada uma das PARTES apresentadas neste 

documento. 

 

V- SEDE DO CONSÓRCIO 

5.1 O Consórcio terá sua sede em .................................. no seguinte endereço: 

................................................. 

 

VI- PARTICIPAÇÃO DAS CONSORCIADAS 

6.1 As PARTES se comprometem a regular, anteriormente à constituição do 

CONSÓRCIO, a participação em todas as obrigações, direitos, riscos, lucros ou 

perdas, sendo certa, desde já, a divisão dos trabalhos, conforme segue: 

i – À CONSORCIADA (1) caberá as seguintes atividades:...........................; 

ii – À CONSORCIADA (2) caberá as seguintes atividades:...........................; 

iii – À CONSORCIADA (3) caberá as seguintes atividades:........................... 
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VII- PENALIDADES 

7.1 Assinado o presente Termo de Compromisso, e sendo essa uma condição 

assumida para a participação no Edital, não poderão as PARTES desistir da 

formação do Consórcio, em sendo vencedores, sob pena de aplicação de 

penalidades legais e daquelas previstas no Edital, cabendo ao prejudicado, ente 

público ou privado, a adoção de todas as medidas em direito aplicáveis para o 

ressarcimento de todo e qualquer dano daí decorrente. 

 

 

VIII - DESPESAS 

8.1 Internamente, cada Consorciada arcará com as despesas diretas e indiretas 

incorridas no cumprimento das suas obrigações durante o período licitatório e por 

ocasião dos trabalhos a serem desenvolvidos após a eventual constituição da SPE e 

do respectivo contrato de concessão ser eventualmente celebrado  com o Poder 

Concedente, na proporção de sua participação na divisão dos trabalhos conforme 

disposto no item 6 acima. 

 

IX - EXCLUSIVIDADE 

9.1 As licitantes integrantes do CONSÓRCIO declaram que não participarão, neste 

mesmo processo de licitação, de outro(s) consórcio(s), seja na qualidade de 

consorciada com outra(s) empresa(s) ou como subcontratada de outra empresa. 
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X - REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO 

10.1 A representação legal do CONSÓRCIO caberá à ............................., para tanto 

nomeado ou constituído pela empresa Líder, nos termos de seus atos constitutivos, 

sendo-lhe facultado o direito de vir a credenciar representante com base nas 

condições estabelecidas pelo Edital. 

 

10.2 O representante credenciado, nos termos do Anexo III ao Edital mencionado 

no item “II” acima, poderá representar o CONSÓRCIO e as consorciadas em todos 

os atos da licitação podendo para tanto requerer, assumir compromissos, transigir, 

discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitação, apresentar recurso, como 

também receber citação em Juízo, assinar documentação de proposta, de 

habilitação e declarações. 

 

XI- FORO 

11.1 Fica eleito o foro de............................., com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja como competente para dirimir todas as 

dúvidas e apreciar as questões decorrentes da execução desta avença, que não 

puderem ser solucionadas por entendimento direto entre as PARTES. 
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E por estarem assim justas e acordadas, firmam as PARTES o presente 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE 

CONSÓRCIO. 

 

 

............., .......... de .............. de ........................ 

 

ASSINATURAS: 

 

__________________________ 
(1) 

__________________________ 
(2) 

__________________________ 
(3) 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_____________________________                           _____________________________ 

Nome:                                                                        Nome: 

RG.:                                                                            RG.:   


