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Camaçari, 22 de janeiro de 2019 

 

CONCORRÊNCIA nº 032/2019 

OBJETO: : Contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de 
engenharia para execução de relatórios de vistorias, relatórios 
socioeconômicos, levantamento de serviços e elaboração de orçamentos de 
reforma para intervenções de melhorias em unidades habitacionais 
precárias no município de Camaçari, BA 

. 

 

RESPOSTA AO 1º QUESTIONAMENTO 

 

Empresa: Pretensa . 

 

Questionamento-  
 

Prezados Senhores. 
  
Tendo em vista o solicitado no item 4.2.2 =  Deverá ser apresentado no 
CREDENCIAMENTO, o competente Termo de Compromisso de Constituição de 
Sociedade de 
Propósito Específico – SPE, subscrito pelas consorciadas por meio de seus representantes 
legais, com indicação do respectivo líder, entendemos que são figuras jurídicas distintas o 
CONSÓRCIO DE SOCIEDADES¹ e a SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECÍFICO – SPE². 
  
Diferente dos consórcios, uma SPE possui personalidade jurídica; é sociedade empresária 
(Ltda. ou S.A.); não pode ser posteriormente transformada em outro tipo jurídico; possui 
apuração de lucro diferenciada; etc. 
  
  
“[...]      4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas que atenderem às exigências 
deste edital e seus anexos. 
  
4.1 Serão admitidas como PROPONENTES pessoas jurídicas isoladas ou reunidas em 
CONSÓRCIO. 
  
4.2 A participação em CONSÓRCIO fica condicionada ao atendimento dos seguintes 
requisitos: 
  
4.2.1 Cada CONSORCIADA deverá atender individualmente às exigências relativas à 
regularidade jurídica e fiscal, nos termos do 
EDITAL; 
  
4.2.2 Deverá ser apresentado no CREDENCIAMENTO, o competente Termo de 
Compromisso de Constituição de Sociedade de Propósito Específico – SPE, subscrito 
pelas consorciadas por meio de seus representantes legais, com indicação do respectivo líder; 
[...] 
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4.2.5 A apresentação do Termo de Compromisso de Constituição de Sociedade de 
Propósito Específico – SPE, subscrito por todas as consorciadas, contendo a indicação da 
empresa líder, responsável pelo CONSÓRCIO, observará o quanto segue: 
  
a) Denominação, organização e objetivo do CONSÓRCIO; 
b) Qualificação das empresas consorciadas; 
c) Composição do CONSÓRCIO com as respectivas participações dos seus integrantes; 
d) Declaração de que todas as consorciadas serão individual e solidariamente responsáveis 
pelas obrigações assumidas na LICITAÇÃO perante o Poder Público; 
e) Compromisso de que o CONSÓRCIO não terá a sua composição ou constituição alterada 
ou, sob qualquer forma, modificada, até a assinatura do CONTRATO; 
f) O compromisso de que as consorciadas constituirão uma SPE previamente à assinatura do 
CONTRATO; 
g) Indicação da empresa líder do CONSÓRCIO, que deverá atender às seguintes condições 
de liderança: 
h) Responsabilizar-se por todas as comunicações e informações do CONSÓRCIO perante a 
Prefeitura e a COMISSÃO DE LICITAÇÃO; 
i) Ter poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente pelo 
CONSÓRCIO; 
j) Ter poderes expressos para representar o CONSÓRCIO em todas as fases da LICITAÇÃO, 
podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e praticar todos os atos 
necessários visando à perfeita execução de seu objeto até o recebimento definitivo do objeto 
pelo PODER CONCEDENTE; 
  
4.2.6 O CONSÓRCIO vencedor deverá promover, antes da celebração do CONTRATO, a 
constituição da SPE, conforme as regras previstas neste EDITAL, observando, na 
composição de seu capital social, o estabelecido no CONTRATO e mantendo, para todos os 
efeitos, participações idênticas àquelas constantes do termo de compromisso de 
constituição do CONSÓRCIO apresentado na LICITAÇÃO.” 
  
 
 
1 - LSA. Art. 278 e 279. 
2 - CC. 2002. Art. 981. 
  
A proposta da licitante é de que apresentemos um termo de compromisso de constituição 
de consórcio, que em caso de adjudicação será extinto, dando lugar a uma SPE entre as 
partes. Nosso entendimento está correto? Caso negativo, gentileza orientar. 

 

Resposta:  

 
Não. Está equivocado o entendimento da Proponente. SPE e CONSÓRCIO não são 
termos excludentes entre si. A SPE será formada por empresas reunidas em 
consórcio, razão pela qual a nomenclatura adotada está correta, não tendo o 
questionamento formulado qualquer pertinência com o conteúdo dos instrumentos 
jurídicos exigidos para participação. O edital deve ser lido e interpretado tal como 
encontra-se escrito. 
 
 
 
Antonio Sergio Moura de Sousa 
Presidente em exercício  


