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Como é cediço, por força do que dispõe o art. 37, XXI, da Constituição Federal, 
todas as compras, alienações e contratações de serviços e obras públicas devem, em 
regra, ser precedidas de processo licitatório: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.” 

A licitação, em apertada síntese, destina-se a selecionar a proposta mais 
vantajosa ao interesse público, mediante disputa isonômica entre todos os 
interessados, em tributo aos princípios norteadores da atividade administrativa, 
notadamente o da isonomia, o da impessoalidade, o da moralidade e o da eficiência. 

Ou seja, é através dessa disputa que a Administração irá selecionar, a partir de 
critérios objetivos, o particular que, além de oferecer a proposta mais vantajosa, se 
demonstre idôneo e tecnicamente qualificado para atender satisfatoriamente a 
demanda pública em voga. 

Mas e quando para o adequado atendimento do interesse público não 
importa a seleção de apenas um (ou de um número determinado de) particular(es) 
para a prestação de certo objeto? E se o objeto demandado comportar sua execução 
por mais de um particular, não sendo necessário, então, excluir nenhum interessado 
para a seleção de apenas um (ou de alguns) prestador(es)? 

Nessa hipótese, na qual a Administração viabiliza a contratação de todos os 
interessados em realizar determinada prestação e não há, portanto, a exclusão de 
nenhum particular que atenda as condições predefinidas, resta inviabilizada a 
instauração da licitação, já que sua realização pressupõe a disputa para a seleção de 
apenas um (ou de um número determinado) dentre um universo de competidores. 

Assim, diante se está de uma situação fática de inviabilidade de competição o 
que acarreta na inexigibilidade do processo licitatório. 

Em sede doutrinária, cita-se a lição de Marçal Justen Filho, que aduz: 

“A obrigatoriedade da licitação somente ocorre nas situações de excludência, em que a 
contratação pela Administração com determinado particular exclua a possibilidade de 
contratação de outrem. Já que haverá uma única contratação, excludente da viabilidade de 



 

 

outro contrato ter o mesmo objeto, põe-se o problema da seleção da alternativa mais 
vantajosa e do respeito ao princípio da isonomia. É necessário escolher entre diversas 
alternativas e diferentes particulares interessados. A licitação destina-se a assegurar que essa 
escolha seja feita segundo os valores norteadores do ordenamento jurídico. Por isso, não 
haverá necessidade de licitação quando for viável um número ilimitado de contratações e 
(ou) quando a escolha do particular a ser contratado não incumbir à própria Administração. 
Isso se verificará especialmente quando uma alternativa de contratar não for excludente de 
outras, de molde a que a Administração disponha de condições de promover contratações 
similares com todos os particulares que preencherem os requisitos necessários. Sempre que 
a contratação não caracterizar uma ‘escolha’ ou ‘preferência’ da Administração por uma 
dentre diversas alternativas, será desnecessária a licitação. 
Nessas hipóteses, em que não se verifica a excludência entre as contratações públicas, a 
solução será o credenciamento. (...) 
Nas situações de credenciamento, verifica-se inexigibilidade de licitação, em virtude da 
inviabilidade de competição, que se verifica por dois fundamentos. Por um lado, há a 
ausência de excludência entre os possíveis interessados. Por outro, a escolha do particular a 
ser contratado depende de critérios variáveis e insuscetíveis de uma comparação 
objetiva.”
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Da mesma forma, defende Joel de Menezes Niebuhr: 

“A licitação pública só é viável nas hipóteses em que há relação de exclusão, isto é, em que a 
Administração Pública escolhe uma pessoa ou um grupo limitado de pessoas para firmarem 
contrato administrativo, excluindo outras tantas interessadas. Desse modo, alguém acaba por 
colher os benefícios econômicos do contrato administrativo e outros não, pelo que é 
necessário garantir a todos o mesmo tratamento, preservando, ademais, o interesse público e 
a moralidade administrativa.  
Seguindo essa linha de raciocínio, nas hipóteses em que o interesse público demanda 
contratar todos os possíveis interessados, todos em igualdade de condições, não há que se 
cogitar de licitação pública, porque não há competição, não há disputa.”
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Como se sabe, a inexigibilidade de licitação decorre de circunstâncias fáticas 
que impedem o administrador de instaurar o procedimento licitatório, sob pena de 
frustrar o interesse público, e está prevista no art. 25 da Lei 8.666/93, cujos incisos 
estabelecem rol exemplificativo: 

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão 
de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade 
para serviços de publicidade e divulgação; 
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública.” 

                                                           
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, 
p. 58-59. 
2 NIEBUHR, Joel de Menezes. Dispensa e inexigibilidade de licitação pública. 3.ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 188. 



 

 

Nesse contexto é que se insere o instituto jurídico do credenciamento, 
sistema pelo qual a Administração se dispõe a contratar todos os interessados, de 
acordo com requisitos de qualificação e remuneração previamente definidos. 

Pode-se dizer, em outras palavras, que o credenciamento é um método pelo 
qual serão efetivadas contratações diretas, no qual a Administração não seleciona 
apenas um participante, mas sim, pré-qualifica todos os interessados que preencham 
os requisitos previamente determinados no ato convocatório para executarem, nas 
mesmas condições e pelo mesmo preço, o objeto desejado. 

Embora não esteja expressamente previsto no ordenamento, a figura do 
credenciamento é tida como uma hipótese de inexigibilidade de licitação, tendo como 
fundamento legal o caput do art. 25 da Lei 8.666/93. 

Nesse sistema a inviabilidade de competição decorre da ausência de interesse 
da Administração em restringir o número de contratados, não havendo, assim, relação 
de exclusão de nenhum interessado que atenda os requisitos prefixados, consoante já 
apontou o Tribunal de Contas da União nos seguintes termos: 

“1. O credenciamento é hipótese de inviabilidade de competição não expressamente 
mencionada no art. 25 da Lei 8.666/93 (cujos incisos são meramente exemplificativos). 
Adota-se o credenciamento quando a Administração tem por objetivo dispor da maior rede 
possível de prestadores de serviços. 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. 
Representações formuladas por cidadão e por escritórios de advocacia questionaram 
supostas irregularidades ocorridas em licitação realizada pelo Centro de Apoio aos Negócios e 
Operações Logísticas de São Paulo (Cenop Logística São Paulo) do Banco do Brasil S.A., para o 
credenciamento de sociedades de advogados. O Ministro Benjamin Zymler, em voto revisor, 
salientou que o modelo de contratação efetuado pelo Banco do Brasil não poderia ser 
classificado como credenciamento. Em seu entendimento, ‘o credenciamento é hipótese de 
inviabilidade de competição não expressamente mencionada no art. 25 da Lei 8.666/1993 
(cujos incisos são meramente exemplificativos). Adota-se o credenciamento quando a 
administração tem por objetivo dispor da maior rede possível de prestadores de serviços’. 
Nessa situação, afirmou que ‘a inviabilidade de competição não decorre da ausência de 
possibilidade de competição, mas sim da ausência de interesse da administração de restringir 
o número de contratados’. No caso concreto, entende o revisor, existe a possibilidade de 
competição, ‘mas não há interesse da administração de contratar número significativo de 
escritórios’. Nesses termos, concluiu que ‘o modelo adotado pelo Banco do Brasil não pode 
ser classificado como credenciamento, pois desatende o requisito essencial, qual seja, 
maximizar o número de prestadores de serviços, atendidos os requisitos mínimos 
estipulados em edital’. Assim, a par das irregularidades enumeradas no voto revisor (não 
adoção de uma das modalidades de licitação previstas em lei; previsão de contratação 
simultânea de mais de um licitante para o mesmo objeto; não adoção do contrato 
administrativo disciplinado na Lei 8.666/93, dentre outras), o Plenário, com a anuência do 
relator, acatou a proposta revisora, concedendo medida cautelar inaudita altera pars e 
determinando  ‘a suspensão do certame (...) por não observar as disposições relativas às 
licitações previstas na Lei 8.666/1993, bem assim aquelas que regem os contratos 
administrativos’, bem como a oitiva da entidade. Acórdão 3567/2014-Plenário, TC 
018.515/2014-2, revisor Ministro Benjamin Zymler, 9.12.2014.”
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3 TCU. Informativo de Licitações e Contratos 227/2015. 



 

 

E a Advocacia-Geral da União já concluiu que: 

“INEXIGIBILIDADE. CREDENCIAMENTO. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS PARA SUA UTILIZAÇÃO. 
CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº 48/2013: 
I. A CONTRATAÇÃO MEDIANTE CREDENCIAMENTO É CABÍVEL QUANDO NÃO HOUVER 
POSSIBILIDADE DE SELECIONAR UMA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, PELO FATO DE 
QUAISQUER INTERESSADOS QUE ATENDAM AOS REQUISITOS PRÉ-FIXADOS ESTAREM APTOS 
PARA CONTRATAÇÃO, INDISTINTAMENTE, ISTO É, SEM QUE HAJA QUALQUER DIFERENÇA 
ENTRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR UM OU OUTRO; 
II. O CREDENCIAMENTO É ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DISTINTA DA PRÉ-
QUALIFICAÇÃO E PASSÍVEL DE ENQUADRAMENTO NO CAPUT DO ART. 25 DA LEI 8.666/93, 
POR ISSO SUA UTILIZAÇÃO DEVERÁ SER EXCEPCIONAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM FACE 
DA IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAR O OBJETO PRETENDIDO POR MEIO DE SELEÇÃO DE 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA (LICITAÇÃO); 
III. NO CASO DE CONTRATAÇÃO MEDIANTE CREDENCIAMENTO, NÃO É CABÍVEL O 
ESTABELECIMENTO DE QUALQUER FORMA DE PONTUAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO OU CRITÉRIO DE 
SELEÇÃO DISTINTIVOS ENTRE AQUELES QUE PREENCHEREM OS REQUISITOS PRÉ-
ESTABELECIDOS, DEVENDO ESTAR TODOS EM IGUAL CONDIÇÃO DE SEREM CONTRATADOS E 
SENDO CUMPRIDOS OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DE DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA PREVIAMENTE 
DEFINIDOS NO EDITAL. 
REFERÊNCIA: PARECER Nº 07/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, APROVADO PELO 
PROCURADOR-GERAL FEDERAL EM 17.09.2013”.
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O que justifica a existência do credenciamento é o interesse público de obter 
o maior número possível de particulares habilitados realizando a prestação, o que 
inviabiliza a competição em si, o que deverá restar comprovado de acordo com o caso 
concreto. Assim a Administração só poderá proceder ao credenciamento se apresentar 
robustas justificativas de que o interesse público somente será atendido caso seja 
realizada a contratação do maior número possível de particulares, isto é, todos os que 
manifestarem interesse e atenderem às exigências feitas. 

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes salienta que na hipótese de se pretender 
instituir o sistema de credenciamento devem ser observados os seguintes aspectos: 

“- possibilidade de contratação de todos os que satisfaçam às condições exigidas: 
Se o objeto só pode ser realizado por um, como um viaduto ou um só curso, descabe a pré-
qualificação, pois a característica fundamental do tipo credenciamento, é que todos os 
selecionados são contratados, embora demandados em quantidades diferentes; 
- que a definição da demanda por contratado não seja feita pela Administração: 
Observe que a jurisprudência já consagrou pelo menos três possibilidades do uso do 
credenciamento, mas sempre excluindo a vontade da Administração na determinação da 
demanda por credenciado. No caso do serviço médico e de treinamento o TCU aceitou a 
escolha pelo próprio servidor interessado; no caso dos serviços advocatícios, a definição do 
advogado, incumbido de contestar ou propor a ação, será feita por sorteio aleatório entre 
todos os credenciados, excluindo-se sempre os sorteados anteriormente; 
- que o objeto satisfaça à Administração, desde que executado na forma definida no edital: 
São serviços em que as diferenças pessoais do selecionado têm pouca relevância para o 
interesse público, dado o nível técnico da atividade ter sido bastante regulamentada ou de 
fácil verificação. Por exemplo, num curso de Windows com programa definido e condições de 
ensino objetivamente determinadas, é possível, com um fiscal ou executor do contrato, 
avaliar o cumprimento da obrigação. Do mesmo modo, numa reclamação trabalhista judicial 

                                                           
4 AGU. Ementário das Conclusões das Câmaras Permanentes de Licitações e Contratos e de Convênios e outros instrumentos 
congêneres. Disponível em http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/22168843. Acesso em 13.10.2015. 



 

 

para ser contestada, há razoável espaço de definição técnica, bastando que no ato de seleção 
do credenciamento sejam exigidos, por exemplo, dois anos de experiência em processos 
trabalhistas; 
- que o preço de mercado seja razoavelmente uniforme, e que a fixação prévia de valores 
seja mais vantajosa para a Administração: 
A fixação dos valores previamente pela Administração implica o dever inafastável de 
comprovar e demonstrar, nos autos, a vantagem ou igualdade dos valores definidos em 
relação à licitação convencional ou preços de mercado. Essa justificativa será objeto de futuro 
exame perante as esferas de controle, nos termos da lei.” 
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Ainda, releva transcrever decisão proferida pelo TCU, na qual se analisa, em 
sede de consulta, a possibilidade de adoção de um sistema de credenciamento por 
determinado órgão da Administração Pública. Nesta decisão, o TCU demonstra que o 
credenciamento corretamente elaborado atende a diversos princípios norteadores da 
licitação, da seguinte maneira: 

“Legalidade - a conveniência social no caso da assistência médica é latente, uma vez que com 
o credenciamento todos serão amplamente beneficiados e a legalidade encontra respaldo no 
art. 25 da Lei nº 8.666/93; Impessoalidade - o credenciamento obedece este princípio, pois a 
finalidade da Administração é prestar a melhor assistência médica, com o menor custo 
possível e dentro dos limites orçamentários; é o que se pretende fazer, atingindo todas as 
entidades prestadoras de serviço que se enquadrarem nos requisitos estabelecidos; 
Igualdade - no credenciamento o princípio da igualdade estará muito mais patente do que na 
licitação formal. Poderá ser credenciada da pequena clínica, ou um consultório de apenas um 
médico, ao hospital de grande porte, com direito de participação de todos, sendo a sua 
utilização em pequena ou grande escala vinculada à qualidade e à confiança dos beneficiários 
que, conforme a aceitação destes, permanecerão ou serão descredenciados; Publicidade - 
antes de se concretizar o credenciamento, deverá ser dada ampla divulgação, com aviso 
publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação, podendo, inclusive, a 
Administração enviar correspondência aos possíveis prestadores de serviço; Probidade 
Administrativa - o credenciamento, da maneira que será executado, obedece rigorosamente 
aos postulados do princípio da probidade administrativa, uma vez que, embora tal 
procedimento não esteja expressamente previsto na Lei de Licitação, nenhum 
comprometimento ético ou moral poderá ser apontado, já que foram observados os demais 
princípios elencados para o certame; Vinculação ao Instrumento Convocatório - é um 
princípio bastante fácil de ser seguido no esquema do credenciamento, pois os parâmetros 
serão definidos em ato da Administração, que, mediante divulgação para conhecimento dos 
interessados, permitirá que sejam selecionados apenas aqueles que concordarem e se 
adequarem a seus termos; Julgamento Objetivo - no credenciamento, o princípio do 
julgamento objetivo será muito mais democrático do que no da licitação formal, pois, nesta, o 
julgamento é de uma Comissão, que escolherá um número reduzido de prestadores de 
serviço, que depois terão que ser aceitos pelos usuários. No caso do credenciamento, as 
entidades prestarão serviços aos beneficiários da assistência médica, de acordo com a escolha 
de cada participante, em razão do grande número de opções, portanto não basta ser 
credenciado para prestar serviço, tem que contar com a confiança da clientela
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Portanto, caberá à Administração face o caso concreto demonstrar que suas 
necessidades exigem a contratação de todos os possíveis interessados do ramo e que 
só assim o interesse público será atendido. Se as necessidades da Administração são 
adequadamente atendidas por apenas um (ou número determinado de) contratado(s), 

                                                           
5 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Vade – Mécum de licitações e contratos. 3. ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2006, 
p. 1048. 
6 TCU. Decisão 656/1995. Plenário. 



 

 

como regra, deve-se realizar licitação para contratação específica e não o 
credenciamento. 

Sendo cabível o credenciamento, a Administração deverá elaborar um edital, 
de acordo com as disposições da Lei 8.666, contemplando as regras e procedimentos 
do sistema, as condições mínimas indispensáveis para a satisfatória execução do 
objeto, mediante habilitação prévia, o preço a ser praticado por todos os interessados, 
a regulamentação da sistemática a ser adotada, dentre outros aspectos relevantes. 

Sobre a necessidade de elaboração de edital, Marçal Justen Filho destaca: 

“A Administração deverá editar um ato de cunho regulamentar, fundado no 
reconhecimento da ausência de excludência de contratação número indeterminado de 
particulares para atendimento a certas necessidades, no qual serão estabelecidas as 
condições, os requisitos e os limites não apenas para as futuras contratações como também 
para que os particulares obtenham o credenciamento - ato formal meio do qual o particular 
é reconhecido como em condições de contratação.  
O credenciamento envolve uma espécie de cadastro de prestadores de serviço ou 
fornecedores. O credenciamento é o ato pelo qual o sujeito obtém a inscrição de seu nome 
no referido cadastro.  
É necessário destacar que o cadastro para credenciamento deve estar permanentemente 
aberto a futuros interessados, ainda que seja possível estabelecer certos limites temporais 
para contratações concretas.”
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E novamente cita-se o Acórdão 656/1995-Plenário, no qual o TCU indicou com 
completude os requisitos a serem observados quando da realização do 
credenciamento: 

“Naquela oportunidade, foram também definidos os requisitos que devem ser observados 
quando do credenciamento de empresas e profissionais do ramo, tais como:  
1 - dar ampla divulgação, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União e em jornal 
de grande circulação local, podendo também a Administração utilizar-se, suplementarmente 
e a qualquer tempo, com vistas a ampliar o universo dos credenciados, de convites a 
interessados do ramo que gozem de boa reputação profissional;  
2 - fixar os critérios e exigências mínimas para que os interessados possam credenciar-se, de 
modo que os profissionais, clínicas e laboratórios que vierem a ser credenciados tenham, de 
fato, condições de prestar um bom atendimento, sem que isso signifique restrição indevida 
ao credenciamento;  
3 - fixar, de forma criteriosa, a tabela de preços que remunerará os diversos itens de 
serviços médicos e laboratoriais e os critérios de reajustamento, bem assim as condições e 
prazos para o pagamento dos serviços faturados;  
4 - consignar vedação expressa do pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela 
adotada, ou do cometimento a terceiros (associação de servidores, p. ex.) da atribuição de 
proceder ao credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços prestados;  
5 - estabelecer as hipóteses de descredenciamento, de forma que os credenciados que não 
estejam cumprindo as regras e condições fixadas para o atendimento, sejam imediatamente 
excluídos do rol de credenciados;  
6 - permitir o credenciamento, a qualquer tempo, de qualquer interessado, pessoa física ou 
jurídica, que preencha as condições mínimas exigidas;  
7 - prever a possibilidade de denúncia do ajuste, a qualquer tempo, pelo credenciado, 
bastando notificar a Administração, com a antecedência fixada no termo;  

                                                           
7 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários..., p. 58. 



 

 

8 - possibilitar que os usuários denunciem qualquer irregularidade verificada na prestação 
dos serviços e/ou no faturamento; e  
9 - fixar as regras que devam ser observadas pelos credenciados no atendimento (como p. 
ex. proibição de que o credenciado exija que o usuário assine fatura ou guia de atendimento 
em branco).”
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Da deliberação acima, destacam-se os seguintes aspectos relevantes: 

I. Que o edital de credenciamento deve ser publicado, dando ampla 
divulgação ao procedimento, mediante aviso no Diário Oficial da União, do Estado ou 
do Município, conforme o caso, em jornal de grande circulação local, sendo 
recomendável, ainda, no intuito de ampliar o universo dos credenciados, a divulgação 
em meios eletrônicos e o envio de convites a interessados do ramo que gozem de boa 
reputação profissional. 

II. Que deverão ser estabelecidos os critérios e exigências mínimos para o 
credenciamento, sem restringir indevidamente o procedimento; ou seja, o edital pode 
apenas fixar, de forma motivada e justificada no processo correspondente, os 
requisitos mínimos e considerados essenciais à execução do objeto, sob pena de 
ilegalidade. 

Importante sinalizar que os documentos a serem exigidos devem guardar 
pertinência com o objeto que se pretende contratar (em consonância ao que dispõe o 
art. 37, XXI, da Constituição Federal e observando-se o disposto no artigo 27 e 
seguintes da Lei 8.666) e que em qualquer contratação sempre será exigida de pessoa 
jurídica, no mínimo, a comprovação de regularidade perante o INSS e ao FGTS9, 
conforme orientação reiterada do TCU, sintetizada na seguinte decisão: 

“Observe a exigência de comprovante de regularidade com o INSS e o FGTS de todos aqueles 
que contratam com o poder público, inclusive nas contratações realizadas mediante convite, 
dispensa ou inexigibilidade de licitação, mesmo quando se tratar de compras para pronta 
entrega, nos termos do disposto no art. 195, § 3º, da Constituição Federal e entendimento 
firmado pelo TCU na Decisão nº 705/1994.”

10
  

III. Que deverá ser fixado em tabela o preço de remuneração do serviço 
prestado ou do objeto fornecido, conforme o caso11, assim como as condições e prazos 
de pagamento. 

Importante destacar a necessidade de uma ampla pesquisa mercadológica 
para a precisa definição do preço da remuneração dos credenciados, devendo a 
Administração, inclusive, comprovar que os preços fixados em edital são compatíveis 
com os praticados no mercado específico do objeto. 

                                                           
8 TCU. Decisão 656/1995. Plenário. 
9 Por força das determinações constantes  no § 3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 9.012/1995, que 
vedam que pessoas jurídicas em débito com o Sistema de Seguridade Social e FGTS contratem com a Administração Pública ou 
dela recebam benefícios. 
10 TCU. Acórdão 2575/2009. Plenário. 
11 Para Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, o credenciamento deve ser adotado apenas para fins de prestação de serviços, sendo 
vedada a sua utilização para fornecimento (“- a pré-qualificação, do tipo credenciamento, é voltada essencialmente para serviços 
e não pode ser utilizada para compras”. FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Vade – Mécum..., p. 1049). Por outra via, Marçal Justen 
Filho não faz aludida restrição, alegando que “o credenciamento envolve uma espécie de cadastro de prestadores de serviço ou 
fornecedores.” 



 

 

IV. Que deverá ser permitido o credenciamento de interessados a qualquer 
tempo. Isso quer dizer que o credenciamento deverá permanecer sempre aberto 
durante sua vigência, viabilizando que, a qualquer momento, novos interessados que 
cumpram os requisitos especificados se credenciem. 

Por essa razão, é recomendável que o regulamento seja amplamente 
divulgado e, até mesmo, em mais de uma ocasião, como forma de consecução da 
finalidade precípua do credenciamento, qual seja, a obtenção do maior número 
possível de interessados. 

Tal fato, entretanto, não afasta a necessidade de fixação de prazo de duração 
para o sistema de credenciamento, o qual poderá ser prorrogado, se necessário for. 
Dessa forma, durante esse lapso temporal, o credenciamento deverá permanecer 
aberto, possibilitando a adesão de qualquer interessado que atenda aos requisitos 
estipulados. 

V. Devem ser fixadas as regras de contratação dos credenciados, sendo 
necessário estabelecer como se dará o seu chamamento. O importante nesse caso é 
que a escolha do prestador de serviços seja feita de modo a afastar qualquer 
discricionariedade da Administração, podendo ser imposto através de rodízio, sorteio, 
escolha direta dos usuários ou através de qualquer meio hábil a impedir 
direcionamentos ou escolhas sujeitas apenas à vontade do ente contratante. 

Nesse sentido, a depender do modo como a escolha do profissional é feita, é 
possível que os credenciados sejam demandados de forma diferenciada ou não 
equânime, o que não afeta, contudo, o tratamento isonômico a eles dispensado, desde 
que isso não decorra da intervenção ou ingerência da própria Administração. 

Em outros termos, explica Marçal Justen Filho, que exemplifica essa prática na 
prestação de serviços de saúde: 

“Um exemplo de credenciamento envolve a prestação de serviços de saúde. Nessa área, é 
usual a Administração praticar modalidades de estipulação em favor de terceiros. Os 
servidores receberão os serviços e escolherão o profissional que os prestará. A 
Administração realizará o pagamento pelos serviços, em valores e condições previamente 
estabelecidos. Nesses casos, não tem cabimento uma licitação. Caberá à Administração 
estabelecer as condições de execução dos serviços e as demais cláusulas a serem observadas. 
Todo o profissional que preencher os requisitos mínimos fixados pela Administração poderá 
requerer seu credenciamento, o que significará sua admissão a um cadastro que ficará à 
disposição dos beneficiários (servidores). A escolha do profissional caberá ao próprio 
beneficiário. Prestado o serviço, o profissional pleiteará à Administração a remuneração por 
valor predeterminado.  
Note-se que a Administração não impõe aos particulares a escolha do profissional a ser 
consultado. Nada impede que um profissional credenciado seja o único escolhido por todos 
os beneficiários e que outros não sejam procurados por quem quer que seja.”

12
 (grifou-se) 

Cabe também à Administração fixar as cláusulas do futuro contrato a ser 
celebrado com o credenciado, aí inclusa a relativa ao prazo do ajuste, que não se 

                                                           
12 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários..., p. 58. 



 

 

confunde com o prazo de vigência do credenciamento e deve respeitar as regras gerais 
aplicáveis aos contratos administrativos.13 

VI. Importante, ainda, que no edital sejam estabelecidas as hipóteses de 
descredenciamento, que poderá ser tanto em função de irregularidades na execução do objeto 
ou no cumprimento das regras editalícias, como por opção do próprio particular, que não mais 
tiver interesse em permanecer credenciado. Nesse caso, caberá ao particular notificar a 
Administração, com a antecedência mínima fixada no edital. 

No entanto, ainda que o contratado manifeste sua intenção de descredenciamento 
do sistema, entende-se que o contrato decorrente do credenciamento deverá, durante seu 
prazo de vigência, ser fielmente cumprido por ambas as partes, em face do princípio da 
obrigatoriedade das convenções (pacta sunt servanda), aplicável supletivamente aos contratos 
administrativos, conforme dispõe o art. 54 da Lei 8.666, e considerando que esta Lei Geral de 
Licitações não prevê a possibilidade de o contrato administrativo ser rescindido por vontade 
única e exclusiva do contratado.14 

Assim, se o credenciado já tiver firmado com a Administração o contrato de 
prestação de serviço ou de fornecimento, deverá cumprir as obrigações assumidas no ajuste, 
sob pena de inadimplemento e aplicação das sanções cabíveis.  

Caso o descredenciamento seja em razão de descumprimento das regras 
convencionadas para o sistema, entende-se que o particular deve ser imediatamente 
descredenciado, deixando então de executar o objeto até que a situação seja apurada em 
processo administrativo específico, no qual lhe seja assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 15 

Isso porque, usualmente, o credenciamento é utilizado em situações em que a 
escolha do credenciado recai sobre terceiros, a exemplo de serviços médicos e laboratoriais, 
onde os usuários é que decidem a quem se dirigir, sendo o descredenciamento automático, 
ante o não atendimento das condições de atendimento impostas, a medida adequada para 
evitar a prestação de serviços desconformes. 

E se após a instauração do processo e apuração dos fatos a situação for regularizada, 
o credenciamento do particular poderá ser restabelecido ou, caso contrário, o contratado será 
permanentemente excluído do sistema, sem prejuízo das penalidades cabíveis, conforme 
disciplina existente. 

                                                           
13 A nosso ver, deve ser fixada vigência dos contratos decorrentes do credenciamento respeitados os limites estabelecidos no art. 
57 da Lei 8.666, sob pena de restar configurado o contrato por prazo indeterminado, vedado pelo ordenamento. Nessa linha, já 
decidiu o TCU no Acórdão 54/2012-Plenário: “9.13.9. preveja a possibilidade de prorrogação da vigência contratual em até 60 
(sessenta) meses nas contratações de serviços executados de forma contínua, inclusive nos casos de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação, em atenção ao disposto no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993”. Registra-se, no entanto, o posicionamento em sentido 
diverso de Joel de Menezes Niebuhr, que, embora reconhecendo que “os contratos firmados em vista do credenciamento se 
sujeitam as regras da Lei nº 8.666/93, da mesma forma que qualquer outro contrato”, defende que “tais contratos, por sua vez, 
não se sujeitam aos limites de prorrogação estabelecidos no art. 57 da Lei nº 8.666/93, dado que o credenciamento está sempre 
aberto, sem que seja necessário renovar periodicamente qualquer tipo de disputa”. NIEBUHR, Joel de Menezes. Dispensa..., p. 
189. 
14 “*VOTO REVISOR+ Basicamente, a Lei 8.666/1993 limita a rescisão aos casos de inexecução contratual (por parte do contratado), 
de prática de atos por parte da administração que inviabilizem a atuação da contratada, por atrasos nos pagamentos (superiores a 
90 dias) e razões de interesse público. Além disso, o art. 79 da Lei 8.666/1993 prevê a possibilidade de rescisão amigável do 
contrato administrativo, caso haja interesse da administração.” TCU. Acórdão 3567/2014. Plenário. 
15 O direito à ampla defesa e ao contraditório decorre da previsão contida no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que estabelece: 
“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla 
defesa, com meios e recursos a ela inerentes”. 



 

 

Nesse contexto, inclusive, importante sinalizar que no edital devem ser previstas as 
penalidades aplicáveis no caso de inadimplemento, observadas as disposições da Lei Geral de 
Licitações, devendo ser fixado hipóteses de incidência de cada espécie de sanção, percentuais 
de multas, etc. 

Registra-se, ainda, que tendo por fundamento o credenciamento a 
inexigibilidade de licitação, cabem todas as regras sobre a instauração de processo de 
contratação direta, contendo a requisição inicial do setor responsável, razões de 
interesse público que justificam a contratação direta/necessidade da contratação do 
maior número de interessados, descrição sucinta e clara do objeto, valor estimado, 
data e assinatura, análise da assessoria jurídica e endereçamento à autoridade 
superior para ratificação do procedimento.16 

E por fim, citam-se mais algumas deliberações do TCU, que refletem o 
posicionamento dessa Corte de Contes sobre o tema e podem servir de auxílio ao 
gestor público quando utilizar-se do referido sistema: 

“3. O credenciamento, hipótese de inexigibilidade de licitação, não pode ser mesclado às 
modalidades licitatórias previstas no art. 22 da Lei 8.666/1993, por não se coadunar com 
procedimentos de pré-qualificação nem com critérios de pontuação técnica para 
distribuição dos serviços  
Ainda no âmbito do pedido de reexame interposto pela Nuclebrás Equipamentos Pesados 
S.A.- Nuclep contra o Acórdão 1115/2012-Plenário, a empresa insurgiu-se também contra a 
notificação da ocorrência de irregularidade consistente na criação de modalidade licitatória 
não prevista na Lei 8.666/1993. Conforme analisado na deliberação recorrida, a empresa, em 
certames para contratação de serviços advocatícios, mesclou procedimentos de 
credenciamento e de pré-qualificação com critérios de classificação de licitantes por 
pontuação técnica, criando ‘um híbrido de tomada de preços com características de 
credenciamento, incluindo em seu bojo uma fase de pré-qualificação, o que é vedado pela 
legislação’. O relator expôs que o credenciamento configura uma ‘hipótese de inviabilidade 
de competição decorrente da possibilidade de a Administração contratar empresas ou 
profissionais de um determinado setor em igualdade de condições, observados os requisitos 
de qualificação’. Concluiu que ‘a pré-qualificação prevista no artigo 114 da Lei 8666/1993 
aplica-se somente à concorrência, modalidade licitatória de maior complexidade’, além do 
que não cabe a associação de credenciamento com critérios de classificação de propostas por 
pontuação técnica. O Tribunal, então, ao acolher proposta do relator, negou provimento ao 
recurso. Acórdão 141/2013-Plenário, TC 008.671/2011-7, relator Ministro Walton Alencar 
Rodrigues, 6.2.2013.”

17
 (grifou-se) 

“6. A aplicação do sistema de credenciamento na contratação de serviços deve observar os 
seguintes requisitos, conforme as orientações expedidas pelo Acórdão 351/2010-Plenário: 
a) a contratação de todos os que tiverem interesse e que satisfaçam as condições fixadas 
pela Administração, não havendo relação de exclusão; 
b) a garantia da igualdade de condições entre todos os interessados hábeis a contratar com 
a Administração, pelo preço por ela definido; 

                                                           
16 Lei 8.666/93: “Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de 
inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º 
desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. Parágrafo único.  O processo de dispensa, de 
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: I - 
caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso; II - razão da escolha do 
fornecedor ou executante; III - justificativa do preço. IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 
serão alocados.” 
17 Informativo de Licitações e Contratos do TCU 139/2013. 



 

 

c) 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.  
Representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas apontara a 
utilização irregular do sistema de credenciamento para a contratação de prestadores de 
serviços educacionais de qualificação profissional, à conta de convênio firmado entre o 
Ministério do Trabalho e Emprego e o Governo do Estado do Amazonas. Além da utilização 
inadequada da contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação, para o 
procedimento, o representante anotara que ‘os requisitos para aplicação do credenciamento 
não haviam sido observados, uma vez que o edital previa a exclusão de participantes por 
meio de regras de pontuação e desempate’. Ademais, ainda segundo o representante, o 
preço fixado para a hora/aula – equivalente ao valor máximo estabelecido nas normas do 
concedente – ‘denotaria a possibilidade de competição e de oferta de menor preço’. 
Realizado o contraditório, o relator registrou que o sistema de credenciamento adotado ‘não 
observou perfeitamente os requisitos que vêm sendo estabelecidos para a espécie pela 
jurisprudência desta Corte, especialmente o Acórdão 351/2010-Plenário’, quais sejam: (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. No caso vertente, 
segundo o relator, não houve a fixação de preço único, já que admitida variações de preço 
abaixo do parâmetro fixado. Além disso, o instrumento convocatório não estabelecera 
claramente as regras de classificação, podendo se presumir que, se coincidentes quesitos de 
habilitação e itens pontuáveis, ‘seriam desclassificadas apenas as interessadas que 
obtivessem pontuação zero em algum dos itens’. Ao revés, ‘ante a apresentação de mais de 
uma proposta para um determinado curso, seria selecionada a entidade proponente com a 
pontuação mais alta’. Nesse sentido, avaliou o relator que ‘o sistema adotado pela Setrab/AM 
não se tratou de credenciamento propriamente dito, mas da mixagem de algumas feições 
desse sistema com aspectos característicos de licitação’, evidenciando o descumprimento da 
Lei de Licitações e a inobservância do Acórdão 351/2010 - Plenário. O Tribunal, ao acolher a 
proposta de encaminhamento do relator, considerou procedente a representação e 
cientificou a Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas (Setrab/AM) de que a aplicação 
do sistema de credenciamento na contratação de prestação de serviços custeados por 
recursos federais deve observar as orientações expedidas no Acórdão 351/2010-Plenário. 
Acórdão 5178/2013-Primeira Câmara, TC 023.697/2011-3, relator Ministro-Substituto 
Augusto Sherman Cavalcanti, 30.7.2013.”

18
 (grifou-se) 

“51. Valho-me aqui, uma vez mais, do voto revisor do Ministro Benjamin Zymler nos autos do 
TC 032.202/2008-1, oportunidade em que Sua Excelência bem delineou o instituto do 
credenciamento, ao assinalar: 
‘63. (...) esta Corte tem considerado legal a utilização do credenciamento quando, em vista 
das particularidades do objeto contratado, torna-se conveniente e viável para a 
Administração a contratação de um número ilimitado de interessados (Acórdãos nº 
642/2004 e 1.751/2004, ambos do Plenário)’.”

19
 (grifou-se) 

“6. Como se observa, o credenciamento é instituto aplicável em situações de inexigibilidade 
de licitação, quando não há que se falar em concorrência dentre os interessados, uma vez 
que todos os credenciados serão contratados nos termos propostos pelo órgão. 7. Na 
modalidade de credenciamento, portanto, a avaliação técnica limita-se a verificar se a 
empresa interessada possui capacidade para executar o serviço. Uma vez preenchidos os 

                                                           
18 Informativo de Licitações e Contratos do TCU 162/2013. 
19 TCU. Acórdão 3457/2012. Plenário. 



 

 

critérios mínimos estabelecidos no edital, a empresa será credenciada, podendo ser 
contratada em igualdade de condições com todas as demais que também forem 
credenciadas. 8. A etapa de avaliação das empresas é, portanto, apenas eliminatória, e não 
classificatória, já que nessa modalidade não pode haver distinção entre as empresas 
credenciadas. Inexiste, portanto, a possibilidade de escolha de empresas que mais se 
destaquem dentre os parâmetros fixados pela entidade, visto que as empresas estariam 
competindo para constarem como as mais bem pontuadas. O credenciamento não se presta 
para este fim, uma vez que ele só se justifica em situações onde não se vislumbra 
possibilidade de competição entre os interessados, conforme entendimento já transcrito 
neste voto. 9. Ademais, nos termos da Decisão 624/1994-TCU-Plenário, o credenciamento 
para contratação de serviços advocatícios seria justificável quando se tratasse de serviços 
comuns, que podem ser realizados de modo satisfatório pela maior parte dos advogados. 
Significa dizer que se trata de serviço dotado de certa simplicidade, sem exigência de um 
nível técnico tão aprofundado, não existindo, portanto, diferenças de qualificação 
relevantes ao interesse público”.

20 (grifou-se) 

“A preferência por determinados escritórios de advocacia em detrimento de outros, por 
meio de critério de pontuação em procedimento de credenciamento, é incompatível com a 
natureza dessa sistemática, que não possui caráter competitivo 
Representação apresentada por pessoa física, com suporte no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/93, 
apontou possíveis ilicitudes no procedimento deflagrado por meio do Edital de 
Credenciamento 10/2011, lançado pelo IRB-Brasil Resseguros S.A., que tem por objeto o 
‘credenciamento de sociedade de advogados para prestação de serviços técnicos advocatícios 
de natureza contenciosa e administrativa nas áreas de seguro/resseguro e 
trabalhista/previdenciário, para patrocínio de causas judiciais/administrativas e 
procedimentos conexos de interesse do licitante’. Em sua peça, o autor da representação 
também pediu a suspensão cautelar de tal procedimento. Apontou como indevidas: a 
exigência de que a sociedade de advogados possua escritórios no Rio de Janeiro e em São 
Paulo; a necessidade de demonstrar capacidade de atendimento com abrangência nacional; o 
estabelecimento de critério de pontuação que privilegia escritórios que tenham atuado em 
causas com valor superior a R$ 3.000.000,00. A unidade técnica, ao se manifestar no feito, 
após exame de esclarecimentos preliminares enviados pelo IRB, reproduziu trecho do voto 
condutor do Acórdão 351/2010 – Plenário, de onde se depreende que ‘o credenciamento tem 
sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência como hipótese de inexigibilidade (...), 
porquanto a inviabilidade de competição configura-se pelo fato de a Administração dispor-se 
a contratar todos os que tiverem interesse e que satisfaçam as condições por ela 
estabelecidas...’. Transcreveu, ainda, ensinamentos doutrinários que mencionam a Decisão 
624/1994 – Plenário, em que o Tribunal recomendou a adoção da pré-qualificação para a 
contratação de serviços advocatícios comuns, que podiam ser realizados pela maior parte dos 
advogados, com a condição de que a Administração fixe critérios objetivos de 
credenciamento. Anotou, também ancorado em ensinamentos doutrinários, que ‘(...) o IRB 
não poderia escolher determinados escritórios em detrimento de outros, se o 
credenciamento não comporta qualquer competitividade, devendo ser cadastrados, a 
qualquer momento ou em períodos definidos, mas periódicos, todos aqueles que obtenham 
os requisitos mínimos estabelecidos pela entidade’. E, também, que  ‘o IRB poderia 
credenciar escritórios de São Paulo que não têm representação no Rio e vice-versa, sem 
perda de economicidade’, já que não necessitaria de arcar com nenhuma despesa de 
deslocamento.  A unidade técnica ponderou, ainda, que a pretendida abrangência nacional 
seria até melhor atingida ‘se o cadastramento também fosse nacional, de maneira que 
pudessem se cadastrar tantos escritórios quantos atuassem em cada Estado da Federação’. 
Em relação ao critério de pontuação baseado no valor de causas já conduzidas pelos 
interessados em se cadastrar, observou que só grandes escritórios obteriam o 
cadastramento. Considerou ilícita a prefixação de número de interessados a serem 

                                                           
20 TCU. Acórdão 408/2012. Plenário. 



 

 

cadastrados, ‘haja vista que a competição é inviável, devendo ser cadastrados todos aqueles 
que preencham os requisitos exigidos’.  E mais: ‘Não há classificação em cadastro; ou o 
escritório é credenciado ou não é credenciado’. O relator, acompanhando posicionamento 
da unidade técnica, concedeu medida cautelar a fim de suspender o procedimento em 
questão, em face do fumus boni iuris e do periculum in mora, ante a iminência de 
contratação dos escritórios já cadastrados. Sugeriu, ainda, a realização de oitiva do IRB e dos 
escritórios que foram credenciados. O Plenário do Tribunal, por sua vez, endossou as medidas 
implementadas pelo Relator. Comunicação de cautelar ao Plenário, TC-034.565/2011-6, rel. 
Min. Valmir Campelo, 23.11.2011.”

21
  (grifou-se) 

“*RELATÓRIO+ 
Embora não esteja previsto nos incisos do art. 25 da Lei 8666/93, o credenciamento tem 
sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência como hipótese de inexigibilidade inserida 
no caput do referido dispositivo legal. Aqui, a inviabilidade de competição configura-se pelo 
fato de a Administração se dispor a contratar todos os que tiverem interesse e que 
satisfaçam as condições por ela estabelecidas, não havendo, portanto, relação de exclusão. 
Nas palavras de Marçal Justen Filho, a ‘licitação é um procedimento destinado a fundamentar 
uma decisão de escolha e de exclusão. O que caracteriza a licitação não é apenas escolher a 
proposta mais vantajosa, mas também rejeitar outras como não sendo adequadas e 
igualmente satisfatórias’. Ora, se no credenciamento a Administração assegura que todos 
serão contratados, não faz sentido a competição entre os interessados’. (...) 
[ACÓRDÃO] (...) 
5.4. na hipótese de opção pelo credenciamento dos agricultores que formarão a rede de 
suprimento de gêneros para as organizações militares distribuídas na Amazônia Ocidental, 
deve ser observado que, para a regularidade da contratação direta, é indispensável a 
garantia da igualdade de condições entre todos os interessados hábeis a contratar com a 
Administração, pelo preço por ela definido; 
5.5. é possível à Administração realizar a contratação direta, mediante inexigibilidade de 
licitação, desde que haja a demonstração inequívoca de que suas necessidades somente 
poderão ser atendidas com a contratação direta, cabendo a devida observância das 
exigências do art. 26 da Lei n. 8.666/1993, principalmente no que concerne à justificativa de 
preços.”

22 
(grifou-se) 

“Promova, diante de caso concreto, estudos com vistas a verificar a viabilidade de realizar 
credenciamento de oficinas para prestação dos serviços de manutenção de viaturas, seja 
diretamente ou por meio de empresa especializada. Estabeleça no ato de convocação, regras 
objetivas a serem observadas em todo procedimento e por ocasião das futuras 
contratações, em especial no que se refere à forma de qualificação dos interessados, em 
consonância com os arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666/1993, condições de pagamento e critérios 
a serem observados por ocasião da escolha da empresa que executará os serviços.”

23
 

(grifou-se) 

“(...) embora o credenciamento não seja compatível com o procedimento licitatório, trata-se, 
na opinião dos juristas, de caso de inexigibilidade de licitação pela inviabilidade ou pela 
desnecessidade de competição, dado que, em tese, todos os interessados na prestação do 
serviço ficam disponíveis para a contratação. Assim, são exigidos os elementos prescritos no 
parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993, entre eles a justificativa do preço fixado pela 
administração contratante”.
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21 Informativo de Licitações e Contratos do TCU 87/2011. 
22 TCU. Acórdão 351/2010. Plenário. 
23 TCU. Acórdão 2731/2009. Plenário. 
24 TCU. Acórdão 1751/2004. Plenário. 


