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Em Foco
DGLOG

DECAN - Departamento de Contratos e Atos Negociais

eTelefon s

DICON

Apoio aos fiscais e gestores:

(21) 3133-7165 / 7170 / 7166 / 7694

DECAN

Gabinete: (21) 3133-7071

DIANC
Revisão do DR: (21) 3133-7167 / 7156

Contratação Direta: (21) 3133-7155

Custo: (21) 3133-7168 / 7724

DIANE

Gestão de Bens Móveis, Imóveis e 

Ocupação de Terceiros: 3133-7147 / 7164

Gestão de Conv. e Coop.: 3133-7366

O  DECAN tem como missão coordenar os procedimentos pert inentes a contratos 

de serviços, locações e atos negociais. É composto por 3 ( três) divisões, conforme 

demonstrado a seguir:

Auxilia as Unidades Demandantes na revisão dos documentos de referência das contratações 
de serviços mediante licitação e também na análise da instrução dos pedidos de contratação 
direta com base em hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. A DIANC ainda é 
responsável pelo exame da composição de custos das contratações de serviços e pela 
elaboração da pesquisa de mercado de salários e uniformes/EPI, quando se tratar de 
contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Atua também como gestora 

dos processos de locação e compra de imóveis.

Divisão de Instrução e Análise Contratual - DIANC

Possui a função de apoiar os gestores e os fiscais dos convênios e cooperações, 
amparando-os no controle dos prazos e na análise da instrução desses convênios e 
cooperações, dando, ainda, andamento a pedidos de alterações, prorrogações e revisões. 
Além disso, a DIANE funciona como gestora das permissões de uso sem exploração 
comercial, dos comodatos, das cessões de uso e atos similares de bens móveis e imóveis.

Divisão de Atos Negociais - DIANE

DEPARTAMENTO 
DE CONTRATOS E 
ATOS NEGOCIAIS

DEPARTAMENTO 
DE CONTRATOS E 
ATOS NEGOCIAIS

Dedica-se a prestar apoio aos gestores e aos fiscais, auxiliando-os no controle de prazos, 
na coleta de dados, na supervisão dos valores relativos à execução dos contratos, bem 
como dando andamento a pedidos de alterações, prorrogações, revisões e reajustes, 
verificando os pressupostos e documentos necessários à lavratura dos respectivos termos 
aditivos. A DICON também fornece informações atualizadas para a eficaz gestão das 
contratações, sempre buscando a proposição de medidas preventivas e corretivas para a 
melhoria da execução dos contratos de serviços gerenciados pelo PJERJ.

Divisão de Contratos de Prestação de Serviços - DICON
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