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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS/SC. 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS  

 

Pregão Presencial n°. FMS 04/2020 – Destinado à Contratação de empresa 
para prestação de serviços veterinários de cirurgias de esterilização (Castração 
Minimamente Invasiva) em forma de mutirão que contenha unidade móvel equipada 
com as normas básicas de vigilância sanitária ou instalações equivalentes no 
Município de Canoinhas/SC, destinada a cães e gatos de Rua, resgatados e/ou 
domiciliados.       

 

MK CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita sob o CNPJ 21.716.103/0001-22, com sede na Rodovia Doutor Antônio 
Luiz Moura Gonzaga, 3126, Loja 01, Rio Tavares, Florianópolis, SC – CEP 88048-
301, vem, respeitosamente, à presença de V. Sa., por intermédio de suas 
procuradoras Andreza Justin, OAB/RS 99.987 e Laiza Pscheidt, OAB/SC 57.741, 
SOLICITAR ADIAMENTO da sessão pública marcada para o dia 31 de março, por 
motivo de pandemia:  

 

I- TEMPESTIVIDADE 

O presente pedido de esclarecimentos é plenamente tempestivo, uma vez 
que o prazo para protocolar o pedido é de dois dias úteis corridos antes da data 
fixada para o recebimento das propostas e habilitações. 

Considerando o prazo legal para a apresentação do presente pedido, são as 
razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo 
dar-se-á em 27 de março de 2020, razão pela qual se deve conhecer e julgar o 
presente pedido de providências.  

 

II – RAZÕES 

 

Em dezembro de 2019 vários casos de um novo agente do coronavírus 
foram identificados na China. Denominado como Covid-19, este vírus possui uma 
alta transmissão e afeta, principalmente, o sistema respiratório do paciente 
infectado. Desde então, vários países apresentaram pacientes em forte potencial 
para a contaminação. 

No dia 19 de março de 2020, o Brasil registrou a segunda morte causada 
pelo vírus de alto contágio e o país vem adotando medidas de precaução para evitar 
a propagação da doença. Em Santa Catarina, o governador Carlos Moisés decretou 
estado de emergência em coletiva à imprensa nesta terça-feira, dia 17.  

O Estado de Santa Catarina já possui, até o momento, 14 casos 
confirmados, bem como, casos de transmissão comunitária, o que deve deixar 
todos em alerta, e principalmente, em regime de isolamento domiciliar. 

Em decorrência da pandemia, apenas serviços essenciais poderão 
funcionar nos sete dias de regime, como farmácias, supermercados, unidades de 
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saúde, postos de combustíveis e distribuidoras de gás e água. Entretanto, os casos 
suspeitos continuam aumentando, o que possivelmente prorrogará o regime de 
isolamento social.  

Nesta senda, nada mais certo que mantermos nossa saúde e a de todos 
em segurança. Para tanto, precisamos nos manter isolados, evitando o contato 
social. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o Novo Coronavírus 
(COVID-19), como uma pandemia, configurando risco potencial da doença 
infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a 
locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna. 

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) pontuou que epidemia da 
COVID-19 apresenta-se em três fases, sendo a primeira fase a dos casos 
importados, em que há poucas pessoas acometidas e todas regressaram de países 
onde há epidemia. A segunda fase epidemiológica é de transmissão local, quando 
pessoas que não viajaram para o exterior ficam doentes, ou seja, há transmissão 
autóctone, mas ainda é possível identificar o paciente que transmitiu o vírus, 
geralmente parentes ou pessoas de convívio social próximo. E finalmente pode 
ocorrer a terceira fase epidemiológica ou de transmissão comunitária, quando o 
número de casos aumenta exponencialmente e perdemos a capacidade de 
identificar a fonte ou pessoa transmissora. 

 Em Santa Catarina, conforme expusemos acima, foram identificados 
casos de transmissão comunitária. E considerando o que dispõe a Constituição 
Federal de 1988, em seu art. 196, in verbis:  

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Diante da situação em que se encontra o Estado, não é adequada a 
realização de eventos, até mesmo pequenas festas de aniversário pelo alto risco de 
contágio. Dessa forma, prezando pela integridade de todos, solicitamos que seja 
realizado o adiamento da abertura da sessão de pregão, agendada para o dia 31 de 
março de 2020, para data adequada, após a diminuição dos riscos a saúde de 
todos. 

 

Termos em que pede providências e espera deferimento.  

 

Florianópolis, 19 de março de 2020. 
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