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QUESTIONAMENTO 01 

A CPL – Comissão Permanente de Licitações do CAU/RO, informa a todos o questionamento e 

respectiva resposta decidida por esta comissão. 

Questionamento: 

Prezado Presidente da Comissão de Licitação, 

 

De acordo com o Edital n° 02 Carta Convite, solicito que seja esclarecido a obrigatoriedade ou 

não da apresentação da documentação constante item 7.2.2 pelas participantes. 

 

O questionamento decorre do fato de que ali determina que seja apresentado o Balanço 

Patrimonial do último exercício social exigível, devidamente autenticado ou registrado 

pela Junta Comercial. 

 

Ocorre que, as sociedades de advogados não se submetem ao regime da Junta Comercial, mas 

sim ao da Ordem dos Advogados do Brasil. Este, portanto, é o primeiro ponto a merecer 

esclarecimento. 

 

Em havendo a obrigatoriedade da apresentação dos referidos documentos, é de se destacar que  a 

Ordem dos Advogados do Brasil não obriga as sociedades de advogados a apresentarem o 

balanço patrimonial, isso porque o Estatuto da Advocacia e da OAB estabelece que as 

sociedades de advogados não podem apresentar formas ou características mercantis, o que, 

consequentemente, as exclui da apresentação dos documentos apontados na cláusula 7.2.2 

prevista no mencionado edital.  

 

Aliás, o artigo 1°, § 1° da Instrução Normativa n° 1.510/2014, da Receita Federal  prevê 

expressamente que as pessoas jurídicas que não se sujeitam a registro nas juntas comerciais estão 

dispensadas da autenticação dos livros da escrituração contábil.  

 

Assim, como as sociedades de advogados estão sujeitas ao regime da Ordem dos Advogados do 

Brasil e não sendo obrigadas a registrar o balanço patrimonial, imprescindível que esta Comissão 

de Licitação esclareça a necessidade e/ou obrigatoriedade da apresentação dos documentos 

previstos no item preteritamente apontado. 

 

Resposta ao questionamento: 

 

Para fins de participação no certame "Edital n. 02 - CARTA CONVITE" do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de Rondônia - CAU/RO, fica os licitantes dispensados 

da obrigatoriedade de apresentação do documento constante no item 7.2.2 do referido ato 

convocatório. 

Porto Velho/RO, 15 de maio de 2019 

 

____________________________ 

Jeferson Santos Schurmann 

Presidente substituto da CPL 
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