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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 
 

 

JUSTIFICATIVA PARA FORMALIZAÇÃO DIRETA DE 
TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
NAVIRAI E FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DE 
CÂNCER DE BARRETO).  
 
 

Com fulcro no art. 13, inciso I e II, c/c com o art. 14, do Decreto municipal nº 

69/2017, PUBLICA-SE a  justificativa apresentada pela Gerência Municipal de Saúde 

para a INEXIGIBILIDADE, a fim de formalização direta de Termo de Fomento entre o 

MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ,  e  FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DE CÂNCER DE 

BARRETO). 

 

DAS JUSTIFICATIVAS: 

 

Na qualidade de Gerente Municipal de Saúde, apresento a justificativa inexigibilidade, 

com vista à celebração de parceria, destinada à cogestão dos serviços voltados à 

área de saúde prestados pela FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DE CÂNCER DE 

BARRETO): 

 

 1- Constitui objeto a  conjugação de esforços entre o poder público e a proponente 

no sentido de custear despesas para a realização do evento denominado “XIV 

Leilão Direito de Viver e Show de Prêmios”, cuja arrecadação será revertida ao 

Hospital de Câncer de Barretos-SP, a ser realizado nos dias 30/09/2017 e 

01/10/2017, no Parque de Exposição Tatsuo Suekane, conforme  Termo de 

Fomento e Plano de Trabalho. 

 

2- O Hospital de Câncer de Barretos - HCB (Fundação Pio XII)1, é especializada na 

prestação de serviços de prevenção, tratamento e pesquisa na área oncológica, 

sendo que tais serviços são integralmente gratuitos a todos aqueles que dele 

precisam e contam com a colaboração voluntária de coordenadores locais. 

 

No ano de 2016, a Fundação Pio XII atendeu mediante a disponibilização de 

tratamento do câncer, 33.196 pacientes do Estado de Mato Grosso do Sul, 

procedendo 85.862 atendimentos, sendo que deste total, 67 pacientes são oriundos 

da cidade de Naviraí – MS, os quais receberam, ao todo, 406 atendimentos 
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oncológicos, desde consultas, cirurgias, radioterapia, quimioterapia e demais 

procedimentos oncológico e de diagnóstico. 

 

   Além da disponibilização de tratamento, particularmente, a 

população de Naviraí ainda é beneficiada com atendimento preventivo da unidade 

móvel da Fundação Pio XII, por meio da qual no ano de 2016 foram realizados 346 

exames preventivos em pacientes pertencentes ao município de Naviraí – MS. 

 

   Neste ano de 2017, intensificamos a prevenção e rastreamento 

do câncer em nossas Mulheres, sendo que até apresente data foram realizados 

mais de 1.500 exames de diagnósticos em pacientes oriundas do nosso município 

de Naviraí – MS, mais que quadriplicando o número de atendimentos preventivos, o 

que se faz em paralelo ao atendimento dos pacientes já diagnosticados com câncer.  

  

 

3- Admite-se a impugnação à presente justificativa, no prazo de cinco dias a contar 

de sua publicação, ao qual será analisado  pelo administrador público responsável 

em até cinco dias da data do respectivo protocolo.    

 

 

NAVIRAI/MS, 25 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

                                               EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA 

                                                                   Gerente de Saúde 

 

 


