
Comandante  do  Exército,  desde  que  o  Ordenador  de  Despesas  do  HCE  considere  que  se  trata  de
atividade de custeio; 

h. que  a  Secretaria  de  Economia  e  Finanças  (SEF)  emitiu  parecer  favorável  ao
prosseguimento do Processo Administrativo, desde que observadas as suas recomendações, entendendo
tratar-se de atividade de custeio, conforme DIEx nº 782-ASSE1/SSEF/SEF, de 17 de dezembro de 2021; 

i.  que o Ordenador de Despesas do HCE declarou que o presente processo se trata de
atividade de custeio, conforme Declaração de Atividade de Custeio, de 23 de dezembro de 2021; 

j.  que,  tratando-se  de  atividade  de  custeio,  o  valor  total  de  R$  20.300.000,00  (vinte
milhões  e  trezentos  mil  reais)  está  abrangido  na  esfera  de  competência  exclusiva  e  indelegável  do
Comandante do Exército, de acordo com a previsão contida no art. 3º da Portaria – C Ex nº 1.280, de 30
de novembro de 2020; e

k.  que  a  presente  contratação  deve  ser  admitida  de  forma excepcional,  temporária  e
justificada, sem prejuízo da adoção das medidas necessárias ao recompletamento dos cargos civis e/ou
aos ajustes  e às adequações do Quadro de Cargos Previstos do HCE para a apropriada prestação de
serviços aos seus usuários, dou o seguinte

DESPACHO

1)  AUTORIZO a celebração do Contrato Administrativo nº 22/2021 - HCE, que tem como
objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de Enfermagem (Enfermeiros e Técnicos de
Enfermagem) para o HCE, com a empresa RENACOOP – RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO, CNPJ nº
04.920.616/0001-31, com vigência de 1º de março de 2022 a 1º de março de 2023.

2) Publique-se o presente Despacho em Boletim do Exército.

3) Restitua-se o processo ao HCE para as providências decorrentes.

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

PORTARIA – SEF/C Ex Nº 175, DE 26 DE JANEIRO DE 2022

Aprova  as  Normas  para  a  Contabilização  e  o
Controle  dos  Bens  e  Materiais  de  Consumo  em
Trânsito (EB90-N-04.002), 1ª Edição, 2022.

O SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso
VII do art. 7º do Regulamento da Secretaria de Economia e Finanças (EB10-R-08.001), 2ª Edição, 2021,
aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 1571, de 11 de agosto de 2021, resolve:

Art. 1º Ficam aprovadas as Normas para a Contabilização e o Controle dos Bens e dos
Materiais de Consumo em Trânsito (EB90-N-04.002), 1ª Edição, 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 1º de março de 2022.

NOTA: as Normas para a Contabilização e o Controle dos Bens e Materiais de Consumo em Trânsito (EB90-
N-04.002)  encontram-se  disponíveis  na  intranet  da  SGEx  (link: intranet.sgex.eb.mil.br  –  BE  ACESSO
RÁPIDO – Separatas/Anexos) e na internet da SGEx (link: http://www.sgex.eb.mil.br – BE ACESSO RÁPIDO
– Separatas/Anexos).

16 - Boletim do Exército nº 5, de 4 de fevereiro de 2022.
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