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 DECAN  //  Departamento de Contratos e Atos Negociais
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  Diretoria-Geral 
        de Logística

          O DECAN tem como função dar apoio administrativo à gestão e fiscalização dos Atos 
Negociais, convênios e parcerias e auxílio às Unidades Organizacionais na fase de planejamento 
dos contratos de prestação de serviços.

O DECAN é composto por 01 (uma) Assessoria de Custos e 
02 (duas) Divisões, conforme demonstrado a seguir: DECAN

Telefones: DIANE // Gestão de Bens Móveis, Imóveis e 
Ocupação de Terceiros: 21 3133 7147 / 7164
Gestão de Convênios e Cooperações: 21 3133 7366

ASANC // Elaboração de custos: 21 3133 7241 / 7168

DIANC // Revisão do DR: 21 3133 7157 / 7156
Contratação Direta: 21 3133 7155

 Assessoria de Análise 
de Custos  //  ASANC

//

//

 Elabora as planilhas de 
composição de custos 
estimativos das 
contratações de serviços 
e dos convênios com 
repasse de verbas. Nas 
contratações de serviços 
com dedicação exclusiva 
demão de obra, realiza a 
pesquisa de salários e 
insumos de mão de obra. 
Nas demais contratações, 
examina as pesquisas de 
mercado realizadas pelas 
Unidades Demandantes.
Confere as planilhas de 
custos apresentadas pelas 
empresas e entidades, 
seja nas licitações, nas 
contratações diretas ou 
nas formalizações de 
convênios e demais 
ajustes. 

  Divisão de Instrução e
Análise Contratual // DIANC

//

//

 Auxilia as Unidades 
Demandantes na revisão 
dos documentos de 
referência das 
contratações de serviços. 
Procede à análise da 
instrução dos pedidos de 
contratação direta com 
base em hipóteses de 
dispensa ou de 
inexigibilidade de 
licitação, inclusive  
atuando como gestora 
dos processos de locação 
e compra de imóveis. 

 Divisão de Atos 
Negociais  //  DIANE

//

//

 Apoia 
administrativamente os 
gestores e os fiscais dos 
convênios e parcerias, 
auxiliando no controle dos 
prazos e na análise da 
instrução desses, inclusive 
nas alterações, 
prorrogações e revisões 
propostas. Atua na gestão 
das permissões de uso 
não precedidas de 
licitação, dos comodatos, 
das cessões de uso e 
doações de imóveis, bem 
como procede à análise 
da instrução das doações 
de bens móveis.  


