
Perguntas  Respostas 

TEMPESTIVIDADE 
 

Não há prazo para solicitar esclarecimentos, uma vez que, somente é 
fixada data início e fim para que o interessado ingresse no processo. Tal 
circunstância decorre do fato de não haver disputa, ou seja, não se 
aplica procedimento dotado da sessão pública de habilitação e seleção, 
mas, tão somente protocolo de apresentação dos documentos para 
comprovação das condições de habilitação / credenciamento, 
“permanentemente aberto aos interessados, a partir de 03 de julho de 
2018, sendo suas inscrições proporcionalmente adequadas ao período 
remanescente de vigência do Credenciamento, entre 18/06/2018 a 
17/06/2023” (item 5, subitem 5.1 do Edital). 

OBJETO DO CREDENCIAMENTO 
 

O objeto do instrumento de convocação ora apreciado consiste no 
credenciamento de empresas para “prestação de Serviço de Telefonia 
Fixa Comutada, nas modalidades fixo-fixo e fixo-móvel Local e Longa 
Distância Nacional (DDD), por meio de credenciamento, especificamente 
para prover o tráfego de voz gerado a partir de linhas fixas pertencentes 
à COBRA TECNOLOGIA, contemplando uma cesta de serviços, de acordo 
com especificações e condições constantes neste documento, em 
volume divididos em 5 lotes”. O presente pedido de esclarecimentos 
apresenta questão pontual do ato convocatório que merece ser 
esclarecida, facilitando-se a compreensão de determinadas cláusulas e 
evitando-se interpretações equivocadas. Dois são os fundamentos que 
justificam o presente pedido, conforme exposição a seguir. 

FUNDAMENTOS 

 1. De forma preambular, credenciamento é “um conjunto de 
procedimentos por meio dos quais a Administração credencia, mediante 
chamamento público, todos os prestadores aptos e interessados a realizar 
determinados serviços, quando o interesse público for melhor atendido com a 
contratação de maior número possível de prestadores simultâneos”1.  
 
2. Raquel Melo Urbano de Carvalho2 lembra, como hipótese de 
inexigibilidade, a situação em que a Administração aceita como colaborador 
todos aqueles que, atendendo as motivadas exigências públicas, manifestam 
interesse em firmar contrato ou acordo administrativo, figura denominada 
“credenciamento”. 
 
3. É exatamente essa característica do chamamento, qual seja, de que o 
interesse da Companhia será melhor atendido pela contratação de todas as 
operadoras interessadas, mesmo dividida em lotes estratégicos, que afasta o 
cabimento de procedimento licitatório para formação da contestada, com todas 
as vênias, equivocadamente, contratação, por meio de credenciamento.  
 
4. O serviço a que se destina tal contratação é de extrema sensibilidade 
no que diz respeito a sua disponibilidade. A exemplo do que se presencia nas 
redes de comunicação de voz no país não é incomum que ocorra falhas nas 
redes das operadoras, quer seja em âmbito local (última milha, equipamentos 
de terminação da operadora no ambiente do contratante) ou em seus núcleos 
centrais de comutação, comprometendo a entrega das facilidades de voz. Outro 
aspecto significativo é que a redução do número de operadoras contratadas 
requererá que haja interconexão dessas redes com as redes de outras 
operadoras não contratadas, aumentando a possibilidade de incidentes e 
consequentemente tempo de indisponibilidade. 
Reafirmando, a contratação de múltiplas operadoras é a única forma de 
minimizar a possibilidade de “downtime” do serviço prestado pela Cobra 

                                                        
1 Juliana Almeida Ribeiro, Inexigibilidade de licitação e o credenciamento de serviços. Jus navegandi, Teresina, ano 16, n. 2809, 11 de de março de 2011. 
Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/18683.Acesso em: 20 de maio 2012, p 11. 
2 Raquel de Melo Urbano de Carvalho, O Sistema de registro de preços, um reforço à obrigatoriedade de licitar, in. Direito do Estado: questões atuais. Salvador: 
juspodvim,2009, p. 70 



É sabido que não existe previsão legal para a modalidade de 
“CREDENCIAMENTO” em matéria de licitações, embora exista aceitação 
dessa prática pela jurisprudência dos Tribunais de Contas e pela 
doutrina, escorada na previsão do caput do art. 25 da Lei Federal n.º 
8.666/1993, segundo o qual “É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição”. 
Conforme precedente do Tribunal de Contas da União: Finalizando, 
constatamos ter ficado devidamente esclarecido no processo TC 
008.797/93-5 que o sistema de credenciamento, quando realizado com 
a devida cautela, assegurando tratamento isonômico aos interessados 
na prestação dos serviços e negociando-se as condições de 
atendimento, obtém-se uma melhor qualidade dos serviços além do 
menor preço, podendo ser adotado sem licitação amparado no art. 25 
da Lei 8.666/93. (TCU. Decisão n° 104/1995 - Plenário). 
Neste contexto é válido ressaltar que a própria Lei Federal n.º 
13.303/2016 em seu art. 30 (“A contratação direta será feita quando 
houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: (...)”) 
dispõe de conteúdo parelho ao constante no supratranscrito art. 25 da 
Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, que pode ser 
aplicado como fundamentação a processos regidos pelo Estatuto 
jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 
subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
Afinal, a Lei Federal n.º 8.666/1993, a priori, não se aplica à Cobra 
Tecnologia S.A. e demais empresas públicas e sociedades de econômica 
mista na esfera de quaisquer dos entes políticos que compõem a 
Federação. 
Abalizado o aparelhamento para fins de fundamentação normativa 
(enquadramento do retromencionado art. 30), relevante esclarecer que, 
lição do ilustre professor e doutrinador MARÇAL JUSTEN FILHO, o 
credenciamento é possível nas hipóteses em que não há possibilidade 
de competição: Não haverá necessidade de licitação quando houver 
número ilimitado de contratações e (ou) quando a escolha do particular 

Tecnologia aos seus clientes, regido por rígido nível de qualidade de serviço 
(SLA), que se não cumprido implicará em severas penalizações e descrédito da 
empresa. 
 
5. Nessa senda, todas as operadoras que preencherem as condições 
impostas pelo regulamento a ser expedido pela Administração serão 
credenciadas e, por consequência, estarão aptas a serem contratadas. Logo, o 
fundamento legal para o credenciamento é o art. 30, caput, da Lei 13.303/2016. 
A necessidade de contratação de todos os particulares caracteriza a 
inviabilidade de competição. 

 
6. No Acórdão nº 5.178/2013, a 1ª Câmara do TCU tratou do tema e 
destacou que a aplicação do credenciamento para contratação de serviços deve 
observar os requisitos consagrados pela jurisprudência daquela Corte, 
especialmente o Acórdão nº 351/2010- Plenário:  
 

i) a contratação de todos os que tiverem interesse e que satisfaçam 
as condições fixadas pela Administração, não havendo relação de 
exclusão; 
ii) a garantia da igualdade de condições entre todos os 
interessados hábeis a contratar com a Administração, pelo preço 
por ela definido; 
iii) a demonstração inequívoca de que as necessidades da 
Administração somente poderão ser atendidas dessa forma, 
cabendo a devida observância das exigências do art. 26 da Lei 
8.666/93, principalmente no que concerne à justificativa de 
preços. 

 
7. Por óbvio, a indicação de que a Companhia não elaborou de forma 
satisfatória a especificação técnica do instrumento convocatório, com vênias, 
não traduz a realidade, uma vez que aventou inúmeros modelos de contratação 
e, abalizadamente, entendeu ser o credenciamento o modelo mais republicano 
e adequado para suas necessidades, conforme relato da área: 

 
“Embora o modelo sinalize que as operadoras que 
possuem as assinaturas das linhas dos clientes em cada 
lote (de 1 a 4) possam praticar com maior facilidade os 



a ser contratado não incumbir à própria Administração. Isso se verifica 
quando uma alternativa de contratar não for excludente de outras, de 
molde que todo o particular que o desejar poderá fazê-lo. O raciocício 
não é afastado nem mesmo em face da imposição de certos requisitos 
ou exigências mínimas. Sempre que a contratação não caracterizar uma 
“escolha” ou “preferência” da Administração por uma dentre diversas 
alternativas, será desnecessária a licitação. 
 (...) Nas situações de ausência de competição, em que o 
credenciamento é adequado, a Administração não precisa realizar 
licitação. Sob um certo ângulo, verifica-se inexigibilidade de licitação, 
por inviabilidade de competição. Na verdade, a inviabilidade de 
competição consiste, no caso, na ausência de excludência entre os 
possíveis interessados (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de 
licitações e contratos administrativos. 12ª ed. São Paulo: Dialética, 2008, 
p. 46). (g.n.). E, para JORGE ULISSES JACOBY: Se a Administração 
convoca todos os profissionais de determinado setor, dispondo-se a 
contratar os que tiverem interesse e que satisfaçam os requisitos 
estabelecidos, ela própria fixando o valor que se dispõe a pagar, os 
possíveis licitantes não competirão, no estrito sentido da palavra, 
inviabilizando a competição, uma vez que a todos foi assegurada à 
contratação. (Coleção de Direito Público. 2008. Pg. 538). (g.n.). Isto 
posto, apesar do acolhimento de tal “modalidade” em processos dessa 
natureza, seja pela jurisprudência (Tribunais de Contas), seja por parte 
respeitável da doutrina. Para a hipótese em concreto, verifica-se que 
não há garantia de contratação de todos os credenciados 
(simultaneidade), nem de quantidades mínimas. A Seleção será 
efetivada mediante juízo de conveniência e oportunidade adotado pela 
Cobra Tecnologia S.A, conforme credenciamento das operadoras 
interessadas em participar da execução do projeto de telefonia ora 
delineado, é o que aduz o item 2, subitem 2.2 do ANEXO I (Descrição do 
Objeto da Licitação), in verbis: 2.2. Os serviços serão contratados 
mediante o credenciamento de empresas públicas de telefonia1 
devidamente autorizadas ou credenciadas pelos órgãos públicos 

preços indicados para o credenciamento é possível que 
qualquer outra operadora possa também se credenciar a 
qualquer lote em razão de seus custos internos de rede ou 
parcerias entre operadoras que reduzam o custo de 
utilização de rede terceiras”. 
 

8. Nesse sentido, não cabe a alegação de que o credenciamento não é 
tipificado no ordenamento jurídico, visto que é voz corrente na Corte de Contas 
da União que “é possível a utilização de credenciamento – hipótese de 
inviabilidade de competição não relacionada expressamente no art. 25 da lei 
8.666/1993, quando há o interesse da Administração em contratar todos os 
prestadores de serviços que atendam aos requisitos do edital de chamamento”, 
vejamos: 

Representação autuada com base em documentos 
encaminhados pelo extinto Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Ceará veiculou supostas 
irregularidades ocorridas em licitações e contratos 
financiados com recursos federais oriundos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) no Município de Crato/CE. A 
principal irregularidade apontada dizia respeito à falta de 
prévio procedimento licitatório nas contratações de 
entidades privadas para a prestação de serviços de saúde 
no âmbito do SUS, em regime complementar ao Poder 
Público, em aparente afronta ao art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e ao art. 2º da Lei 8.666/1993. A 
unidade técnica constatou que o município realizara 
chamamento público para credenciamento de entidades 
prestadoras de serviços na área de saúde, mas que isso 
não afastava a obrigatoriedade de se fazer licitação, nas 
modalidades previstas no art. 22 da Lei 8.666/1993, ou de 
se justificar a contratação direta mediante a inexigibilidade 
constante do art. 25 da referida lei, razão pela qual sugeriu 
a aplicação de multa ao prefeito e aos secretários 
municipais de saúde. Ao apreciar o caso, o relator, 
inicialmente, observou que a Constituição Federal 
possibilita às instituições privadas participarem do SUS de 
forma complementar. Nesse sentido, continuou: 



federais. Nota-se, portanto que o edital de credenciamento não 
estabelece com exação critérios objetivos de escolha e não deixa claro 
como será medida a qualidade e delineados os critérios mínimos de 
confiabilidade e regularidade na prestação dos serviços de 
telecomunicações eventualmente ajustados com as operadoras 
credenciadas.  E, salvo melhor juízo, não se trata de hipótese de 
inviabilidade de competição, MAS APENAS FALTA DE PESQUISA 
ADEQUADA DE MERCADO E PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES DA 
COBRA TECNOLOGIA S.A., que deveria, a princípio, definir quantidades e 
localidades e subdividir o objeto em lotes ou permitir a apresentação de 
propostas parciais, sem, no entanto, eliminar o caráter competitivo do 
processo. A própria justificativa apresentada pela Cobra Tecnologia S.A. 
- e descrita no item 2 do ANEXO I (Descrição do Objeto da Licitação) - 
para instauração do procedimento é lacunosa e imprecisa quanto a tal 
disciplinamento (lotes distribuídos em razão do tráfego destinado por 
terminais habilitados por operadora?), o que fragiliza a argumentação 
pautada na inviabilidade de competição, reforçando, pois, a 
possibilidade de implementação de procedimento licitatório, seja 
através da divisão do objeto em lotes, seja mediante permissivo 
baseado na apresentação de propostas parciais. Nesta ordem de ideias, 
é plenamente plausível a interpretação que, a rigor, o credenciamento 
ora pretendido viola os princípios da legalidade (por não haver 
autorização legal para sua realização), da obrigatoriedade de licitação 
(nos termos do art. 37, XXI da CR/88 e do art. 28 da Lei Federal n.º 
13.303/2016) e da isonomia (por permitir a livre escolha da operadora 
por meio de critérios discricionários delineados pela Cobra Tecnologia 
S.A.) conforme demanda específica para cada local de prestação do 
objeto). Posição que direciona a uma melhor solução jurídica2 para o 
caso, esta voltada à uma definição prévia e precisa dos locais (unidades 
ou pontos de atuação da empresa credenciadora em que há demanda) 
de prestação do serviço de telecomunicações - solução STFC (Serviço 
Telefônico Fixo Comutado) -, bem como de parâmetros mínimos de 
qualidade, combinada com a possibilidade de oferta de propostas 

“Considerando que compete à direção nacional do SUS 
promover a descentralização para as unidades federadas e 
para os municípios, dos serviços e ações de saúde, 
respectivamente de abrangência estadual e municipal, 
segundo o art. 16, inciso XV, da Lei 8.080/1990, foram 
editadas diversas normas de descentralização, inclusive 
aquelas voltadas especificamente para normatizar a 
contratação de serviços de saúde por gestores locais do 
SUS, com indicação de cláusulas necessárias que devem 
constar nos correspondentes contratos”. Entre as normas 
editadas, o condutor do processo destacou o Manual de 
Orientações para Contratação de Serviços no SUS, 
elaborado pelo Ministério da Saúde, que previa a 
possibilidade de chamamento público e inexigibilidade de 
licitação para a contratação de serviços de saúde, sendo 
que “no caso da inexigibilidade de licitação, o referido 
Manual de Orientações exemplifica que ela pode ocorrer 
quando houver incapacidade de se instalar concorrência 
entre os licitantes, como no caso de haver somente um 
prestador apto a fornecer o objeto a ser contratado, ou na 
hipótese de o gestor manifestar interesse de contratar 
todos os prestadores de serviços de seu território de uma 
determinada área desde que devidamente especificada no 
edital”. Sobre o ponto, o relator ressaltou que a 
jurisprudência do TCU tem aceitado que o credenciamento 
é hipótese de inviabilidade de competição não relacionada 
expressamente no art. 25 da Lei 8.666/1993, adotada, 
entre outras hipóteses, quando a Administração tem por 
objetivo dispor da maior rede possível de prestadores de 
serviços. Ressaltou, ainda, que nessa situação a 
inviabilidade de competição não decorre da ausência de 
possibilidade de competição, mas sim da ausência de 
interesse da Administração em restringir o número de 
contratados. O relator concluiu afirmando que “quando a 
licitação for inexigível porque o gestor manifestou o 
interesse de contratar todos os prestadores, ele poderá 
adotar o procedimento de chamada pública, por meio da 



parciais, apenas para as localidades onde houver infraestrutura de rede 
satisfatória (parâmetro de qualidade conforme normas da Agência 
Reguladora) prestado pela proponente interessa em contratar com a 
Cobra Tecnologia S.A. Nesta senda conforme transcrição de vertente 
doutrinária fundamentada em apontamentos de natureza teleológica, 
bem como os elementos objetivos que sustentam e/ou aparentemente 
justificam a adoção do credenciamento como método regular para 
celebração de contrato administrativo. Requer-se por parte da Cobra 
Tecnologia S.A., devidos esclarecimentos acerca da irrefutável 
motivação do ato que impulsiona a demanda, abalizados mediante 
detalhamento técnico que resulte na comprovação inequívoca de 
impossibilidade de competição para contratação do objeto suscitado em 
todas as áreas que envolvem a solução delineada pela sociedade de 
economia mista, única interpretação capaz que sustentar a prática do 
credenciamento como procedimento hábil à celebração de contratos 
administrativos. 02. ESCLARECIMENTO QUANTO À OBRIGATORIEDADE 
DE ENTREGA DOS ACESSOS EM ENDEREÇOS “COM POSSIBILIDADE DE 
ENTREGA”. O ‘Documento 2’ relaciona os locais para atendimento ao 
objeto do credenciamento, distribuídos entre “ENDEREÇOS PARA 
ENTREGA OBRIGATÓRIA DOS ACESSOS” e “ENDEREÇOS COM 
POSSIBILIDADE DE ENTREGA DOS ACESSOS”. No que tange a matéria, 
entretanto, compete esclarecer que eventuais diligências envolvendo 
implementação de acessos em endereços diversos dos inicialmente 
contratados, se inserem nas hipóteses de alteração do contrato, às quais 
se referem o inc. I do art. 81 da Lei Federal n.º 13.303/2016, por 
representar uma modificação do projeto ou das especificações. A 
habilitação de novos acessos pode demandar profundas alterações 
técnicas de abordagem e fornecimento do projeto, desta feita a simples 
ampliação das linhas em locais outros em relação aos endereços 
obrigatórios de instalação pode resultar em implementação de aparato 
de rede completo por parte da futura prestadora da solução STFC, 
objeto de credenciamento, e se constatada pertinente viabilidade, de 
um prazo razoável para cumprimento das atividades correlatas à 

abertura de um edital e chamar todos os prestadores que 
se enquadrem nos requisitos constantes do edital para se 
cadastrarem e contratarem com a Administração Pública.  
Tem-se por claro que a inexigibilidade, no presente caso, 
não se deu pela singularidade do objeto, mas sim pelo 
interesse de contratar todos os prestadores de serviços na 
área de saúde que atendessem os requisitos do edital de 
chamamento”. Com esse entendimento, e diante da 
comprovada realização do devido chamamento público, 
com o credenciamento das entidades, o relator propôs e o 
Colegiado decidiu acolher as razões de justificativa 
apresentadas pelos responsáveis. Acórdão 784/2018 
Plenário, Representação, Relator Ministro-Substituto 
Marcos Bemquerer. 

 
9. Sobrelevando as razões acima:  
 

i)  Será publicada ERRTA04 com a seguinte informação:  
 
Onde se lê: Os serviços serão contratados mediante o 
credenciamento de empresas públicas de telefonia devidamente 
autorizadas ou credenciadas pelos órgãos públicos federais. 
 
Leia-se: A contratação de empresas especializadas para operação 
do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) se dará por meio de 
credenciamento. 
 

ii) a alegação de que o objeto não “deixa claro como será medida a 
qualidade e delineados os critérios mínimos de confiabilidade e 
regularidade na prestação dos serviços de telecomunicações”; 
Manifestação da área Técnica: não procede tal afirmação. O 
documento Nível Mínimo de Serviço Exigido estabelece critérios 
claros e objetivos de como as credenciadas serão regularmente 
avaliadas com o apontamento e a descrição do indicador a ser 
aferido, a métrica a ser empregada, a periodicidade da medição, a 
meta e o nível de incidência de penalização. São apontados no 
documento oito indicadores a serem periodicamente avaliados, 



operação, de factível cumprimento por empresas do segmento, em 
estrito atendimento aos procedimentos exigidos em lei, como a 
formalização de Termo Aditivo ao contrato, em conformidade com o §7º 
do art. 81, e a publicação do aditamento na imprensa oficial como 
“condição indispensável para sua eficácia”, nos termos da 
regulamentação vigente. Conforme leciona Marçal Justen Filho[1], isto 
significa o seguinte: 7) Publicação como condição de eficácia. O 
instrumento contratual somente produzirá efeitos, de regra, após 
publicado na imprensa oficial. A ausência de publicação do extrato do 
contrato não é causa de sua invalidade. O defeito não afeta a 
contratação. A publicação é condição para o contrato produzir efeitos. 
Na ausência ou no defeito da publicação, a situação se regulariza com 
nova publicação. (...) A publicação prévia destina-se a evitar que se dê 
execução a um contrato cuja existência não foi previamente divulgada a 
toda a comunidade. Isso acarreta sérias conseqüências, pois os deveres 
contratuais não se encontram em vigor antes de ocorrida a publicação. 
Logo, os prazos contratuais deverão ser computados a partir da data da 
publicação e, não, a partir da data da assinatura. (g.n.). A alteração 
unilateral, como acima apontando, também determina o dever da 
sociedade de economia mista de aditar o contrato, de modo a ressarcir 
o contratado pelo aumento dos seus encargos, se isso ocorrer, 
consoante o § 6º do art. 81 da Lei Federal n.º 13.303/2016, devendo o 
instrumento de credenciamento ser devidamente revisado e aditado, de 
forma a excluir e adequar todos os pontos que impliquem em limitações 
de ordem técnica, formal e material então aclarados. Isto posto, 
entende-se, portanto, que a operadora credenciada, quando contratada 
(vale lembrar tratar-se de contrato de inexigibilidade por aparente 
inviabilidade de competição, cuja celebração não se figura compulsória) 
não será obrigada a realizar procedimentos que demandem instalação 
de acessos em endereços não inicialmente fixados no acordo de 
vontades (“endereços com possibilidade de entrega dos acessos) dentro 
do prazo contratual em caso de comprovação de inviabilidade 
econômico-financeira ou técnica e será ressarcida, caso comprovada a 

além da exigência da observância das diretrizes emanadas dos 
órgãos reguladores nacionais. 
 

iii) “Lotes distribuídos em razão do tráfego destinado por terminais 
habilitados por operadoras?” 
 

iv) As razões para a distribuição do tráfego em lote por operadoras 
estão descritas no item 4. Trata-se de contratação para apoio de 
serviço de alta sensibilidade quando à sua disponibilidade, o que 
é alcançado com o confinamento do maior volume do tráfego 
dentro de uma única operadora, sem a necessidade de 
interconexões de rede entre várias operadoras de telefonia.  

 
10. Ante todo o exposto, diante das razões fáticas apresentadas pela 
operadora telefônica, recomenda-se que a área enfatize a efetiva necessidade 
da contratação de todas as operadoras, visto que as alegações em tela não são, 
em tese, desarrazoadas.  
Manifestação da área Técnica: a possibilidade da contratação de todas as 
operadoras se dá em razão da criticidade do serviço suportado pela contratação 
em tela como demonstrado no item 4 e no 9.iv do presente documento.  
 
Questionamento 2 
 
11. Primeiramente a questão já foi esclarecida em informação adicional, 
deixando claro que a possibilidade de instalações dos links se aplica 
exclusivamente para o lote 5.  
Sob o outro aspecto da possibilidade de ativação de links em outros endereços 
deve ser atentado o que prevê o item 6.6 da especificação técnica a seguir 
transcrito: ””. Haverá, no momento da solicitação por parte da COBRA 
TECNOLOGIA, uma análise de viabilidade técnica e econômica por parte da 
CREDENCIADA para avaliar a possibilidade de manutenção das condições 
estabelecidas na proposta da CREDENCIADA. Se comprovada dificuldade 
técnica ou econômica novos prazos de entrega poderão ser negociados, 
mediante solicitação formal””. Observe no texto sublinhado que a Cobra 
oferece à Credenciada a possibilidade de comprovação da não viabilidade 
técnica e econômica da ativação dos novos recursos, desta forma eximindo-a 
de assumir custos que alterem as condições econômicas da sua proposta. 



viabilidade para com a implementação de novos acessos em endereços 
outros à aqueles inicialmente obrigatórios. Tal interpretação - única 
pertinente para a hipótese em tela - resulta condizente com o 
entendimento da empresa credenciadora acerca do tema? 
 

12. Obtempera-se que a credenciada estará vinculada ao instrumento 
convocatório, no qual poderá, desde que justificadamente, estabelecer, 
conforme alegado, cláusula de direcionamento de alteração de endereço, sem 
configurar, com vênias, alteração contratual.  

 


