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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

NOTICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 002/2021 

 Por este instrumento de notificação extrajudicial, o 
MUNICÍPIO DE BANANEIRAS, ESTADO DA PARAÍBA, 
através do seu Prefeito Municipal, Sr. MATHEUS DE MELO 
BEZERRA CAVALCANTI, em observância ao disposto no 
art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/02, c/c os arts. 87, 88 e 109, 
caput, I, “e” da Lei Federal 8.666/93: 

 

 CONSIDERANDO, a instauração de processos 
administrativo de aplicação de penalidade nº 
0001/2021/PAAP que tem como objeto para apurar possíveis 
irregularidades e aplicar penalidades à COOPERATIVA DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE 
BANANEIRAS/PB – COOPAFAB, na Licitação Pregão 
Eletrônico 00018/2021, decorrente do Processo 
Administrativo 210305PE00018, modalidade Pregão 
Eletrônico, que possui como objeto  a "aquisição de peixe 
fresco, tipo tilápia e gêneros alimentícios para serem 
distribuídos com as famílias carentes do município de 
Bananeiras, por ocasião da Semana Santa/2021.  
 
 N O T I F I C A: 
 
 A Cooperativa dos Agricultores Familiares do 
Município de Bananeiras, CNPJ: 16.491.781/0001-02, 
através do responsável, o senhor GIVERALDO PEREIRA DE 
AZEVEDO, CPF:  251.768.464-20, para no improrrogável 
prazo de 05 (cinco) dias, contados desta notificação, 
apresentar, por escrito, alegações de defesa, encaminhadas 
a Prefeitura Municipal de Bananeiras, no endereço 
estabelecido em rodapé, desse documento, em razão a 
ocorrência do seguinte fato:  
 

O licitante apresentou declaração afirmando não 
possuir em seu quadro societário e de funcionários, 
qualquer servidor efetivo, comissionado ou 
empregado desta Prefeitura Municipal de 
Bananeiras, toda via, o senhor Júlio Matias de 
Sousa Neto é servidor efetivo do Município de 
Bananeiras/PB, e conforme ata da assembleia geral 
extraordinária exerce a função de Diretor 
Administrativo Financeiro da respectiva 
cooperativa. 

 
 Em observância aos princípios da ampla defesa e 
contraditório, o Município de Bananeiras/PB coloca-se a 
disposição para prestar esclarecimentos e para conceder 
vistas e cópias dos autos, caso requeridos.  
 Ressaltamos que a rejeição das alegações 
apresentadas poderá ensejar o impedimento de licitar e 
contratar com o município e o descredenciamento do SICAF 
e/ou nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que 
se refere o inciso XIV do Art. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, bem como a aplicação de multa 

prevista nos itens 25.1 e 25.3 do instrumento convocatório, 
de até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.  
 
 BANANEIRAS/PB, em 17 de maio de 2021. 

 
 

 

 

MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI 

Prefeito Constitucional do Município de Bananeiras/PB 
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