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TERMO DE PROCESSO DE CREDENCIAMENTO - TPC 1/2022-FS 

ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA   

 

COMUNICADO 3 

 

Prezados Senhores, 

 

1. Informa-se por este Comunicado a RETIFICAÇÃO do ANEXO A – REGRAS PARA O 

CREDENCIAMENTO DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA, do TERMO DE PROCESSO 

DE CREDENCIAMENTO – TPC 001/2022-FS, para formalizar a as seguintes alterações:   

 

1.1. Onde se lê: 

  

2.2.3 Que tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com as pessoas abaixo 

relacionadas, ou seja cônjuge ou companheiro, na qualidade de sócio, associado ou 

empregado:  

a) Dirigente da FUNCEF;  

b) Empregado da FUNCEF cujas atribuições envolvam a atuação na área 

responsável pelas contratações, na área jurídica ou que exerçam cargo 

estratégico na Fundação;  

c)   Indivíduos que exercem cargo de gestão na Patrocinadora; 

 

1.1.1. Leia-se: 

 

2.2.3 Que tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com as pessoas 

abaixo relacionadas, ou seja cônjuge ou companheiro, na qualidade de sócio, 

associado ou empregado:  

a) Dirigente da FUNCEF;  

b) Empregado da FUNCEF cujas atribuições envolvam a atuação na área 

responsável pelas contratações, na área jurídica, que exerçam cargo estratégico 

na Fundação ou sejam membros de seus órgãos estatutários;  

c)   Indivíduos que exerçam cargo estratégico na Patrocinadora Caixa ou sejam 

membros de órgãos estatutários na Caixa;” 

 

1.2. Onde se lê: 

 

2.2.5 Quando se tratar de Sociedade Unipessoal. 
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1.2.1. Leia-se: 

 
2.2.5 Excluído. 

 

1.3. Onde se lê: 

 

3.2 Não serão consideradas as documentações incompletas e encaminhadas fora do 

prazo estabelecido no item 3.1 ou que sejam encaminhadas em divergência com o rito 

estabelecido. 

  

1.3.1. Leia-se: 

 

3.2 Em caso de documentação incompleta, a FUNCEF poderá realizar diligências e o 

escritório de advocacia interessado em se credenciar terá o prazo de 02 (dois) dias 

úteis, a contar da data do envio de e-mail pela FUNCEF com o pedido de ajuste, para 

regularizar a pendência. 

3.2.1 Em qualquer caso, se as documentações forem encaminhadas fora dos prazos 

estabelecidos nos itens 3.1 e 3.2, o escritório de advocacia interessado será 

automaticamente desabilitado. 

  

1.4. Onde se lê: 

 

4.3.5 Declaração de não parentesco, informando que não possui em seu quadro de 

sócios, cônjuges, companheiros, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados ou irmãos 

de empregados detentores de cargos estratégicos na FUNCEF ou na Patrocinadora. 

 

1.4.1. Leia-se: 

 

4.3.5 Declaração de não parentesco, informando que não possui em seu quadro de 

sócios, cônjuges, companheiros, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados ou irmãos 

de empregados detentores de cargos estratégicos na FUNCEF ou na Patrocinadora e 

membro de órgão estatutário. 

 

2. Ficam ratificadas todas as demais condições anteriormente divulgadas e não alteradas pelo 

presente Comunicado. 

Brasília, 4 de agosto de 2022 

Coordenação de Pessoas, Compras e Contratos 
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