
Segregação e agregação nas contratações públicas 
 

* Rosmari A. Ferraiolo, Vilma E. de Savino, Luciano S. Todoroki e Marcus A. G. 

Cerávolo 

 

 

A segregação de funções decorre do princípio da moralidade (caput do artigo 37 da 

CF/88) e constitui fundamento básico de controle interno, consistindo na repartição de 

atribuições e responsabilidades entre diferentes agentes públicos como forma de se 

combater a ocorrência de sobreposição de atividades que se mostrem incompatíveis 

entre si, potencializando o aprimoramento no desempenho de cada função, fruto do 

processo de especialização dos indivíduos em tarefas bem delineadas. 

 

Tomando-se como exemplo o caso das contratações públicas – mais especificamente 

aquelas precedidas de licitação na modalidade pregão –, a despeito de não se 

desconhecer que as limitações de recursos (humanos e financeiros) presentes em 

grande parte da Administração Pública fazem com que o pregoeiro acabe atuando de 

forma multidisciplinar – seja auxiliando na elaboração da minuta do ato convocatório 

ou na obtenção do valor referencial da licitação – não lhe compete, à luz do princípio 

da segregação das funções, subscrever o edital de licitação, tampouco responder a 

eventuais pedidos de esclarecimento e impugnações referentes às regras estipuladas 

no instrumento convocatório, muito menos examinar e aprovar as minutas do 

edital/contrato ou autorizar/homologar o certame, haja vista que sua atuação está 

adstrita à 'fase externa' da licitação. 

 

Isto se dá em virtude da necessidade de compartimentalização de determinadas ações, 

visando não apenas limitar e adequar a responsabilização de cada agente à medida de 

sua contribuição na ocorrência de eventual dano – à Administração ou a terceiros –, 

como também proporcionar autonomia no exercício de controle dos atos praticados 

pelos diferentes servidores, assimilando-se à inserção de um 'sistema de freios e 

contrapesos' no universo das contratações públicas. 

 

Uma das vantagens advindas deste controle 'intra/inter departamental' é a agilidade 

na detecção de problemas, cuja rapidez em sua resolução, todavia, depende de 

aspecto intimamente ligado ao princípio da eficiência (que pressupõe celeridade e 

razoabilidade na aplicação de recursos), qual seja, a agregação de todos aqueles que, 

direta ou indiretamente, atuam no processo. 

 

Com efeito, os participantes devem estar cientes de que o trabalho desenvolvido no 

âmbito setorial irá impactar (direta ou indiretamente, positiva ou negativamente) no 

resultado final, razão pela qual cabe à Administração estabelecer critérios bem 

definidos em sua organização interna, bem como conscientizar todos os envolvidos 



sobre a importância de concatenação e integração entre cada ação realizada, 

propiciando uma visão do micro e do macro cosmo das contratações públicas. 

 

Para tanto, é de todo recomendável que seja elaborado um plano anual de compras – 

que é parte do planejamento estratégico do órgão/entidade, o qual engloba os 

objetivos de médio e longo prazos – contendo análise dos benefícios e riscos inerentes 

a cada produto ou resultado almejado, informações estas que servirão de importante 

subsídio para uma atuação preventiva e tempestiva de cada setor que compõe a 

cadeia operacional. 

 

Diante do exposto, partindo-se do pressuposto da existência de um bom 

planejamento, pode-se concluir que a segregação de funções, aliada a uma agregação 

entre aqueles que as executarão são fatores decisivos no sucesso de um processo de 

contratação pública – assim entendido o procedimento que envolve a seleção da 

proposta mais vantajosa e a contratação do fornecedor de material/prestador de 

serviço, bem como uma efetiva e eficiente execução do quanto pactuado entre as 

partes – restando atendido assim, em última instância, o interesse público que deve 

nortear a atuação administrativa.  
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