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

ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA  

   

 

 

 

COMUNICADO 4 

 

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. Prorrogação do prazo de encaminhamento da documentação: 

 

1.1.1. Onde se lê: 

3.1 As documentações exigidas para o credenciamento deverão ser encaminhadas para 

o endereço eletrônico credenciamentojuridico@funcef.com.br, impreterivelmente, até o dia 

05/08/2022.  

  

1.1.2. Leia-se: 

 

3.1 As documentações exigidas para o credenciamento deverão ser encaminhadas para 

o endereço eletrônico credenciamentojuridico@funcef.com.br, impreterivelmente, até o dia 

17/08/2022 

 

1.2.  Inclusão do item 4.5.1 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO NO 

CREDENCIAMENTO: 

  

4.5.1 Não será necessária a emissão de atestado de capacidade técnica por esta 

Fundação para as sociedades de advocacia que atualmente prestam serviços à 

FUNCEF e que tenham interesse em participar do processo de credenciamento. Nestes 

casos, será contabilizado ao escritório a proporção de 1 (um) atestado no somatório das 

exigências de cada modalidade prevista no item 4.5, respectivamente, em relação ao 

serviço prestado. 
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1.3. Anexo V - Declaração de Não Parentesco 

 

1.3.1. Onde se lê: 

 

Declaro, também, que esta empresa não possui membros dos órgãos estatutários e 

empregados da FUNCEF, e/ou ex-membros e ex-empregados da FUNCEF, com menos 

de 18 meses completos de desligamento. 

  

1.3.2. Leia-se: 

 

Declaro, também, que esta empresa não possui membros dos órgãos estatutários e 

empregados da FUNCEF, e/ou ex-membros e ex-empregados da FUNCEF, com menos 

de 12 meses completos de desligamento. 

  

 

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

presente Comunicado. 

 

Brasília, 5 de agosto de 2022 

 
 

Coordenação de Pessoas, Compras e Contratos 

Verifique a autenticidade do documento em:https://funcefsuite.funcef.com.br/se/v73603/verifyDigitalSignature.php?key=jVUxc26JK5r
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