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ANEXO “A” 

 
ATESTADO DE SELEÇÃO  

 

 
Chamamento Público SEHAB Nº  10/2014 

 
 

O Secretário de Habitação, neste ato representando o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE - MEBPG, após a  conclusão do processo de seleção 
instituído pelo Chamamento Público SEHAB nº 10/2014, para a implantação dos Conjuntos 
Habitacionais Jardim Silmara I,  II e III, com um total de 75 unidades habitacionais, 
Processo Administrativo nº 26.255/2014, atesta como selecionada a empresa de 
construção civil abaixo qualificada: 
 
 

EMPRESA    , CNPJ:  
 
 

A empresa selecionada deverá apresentar à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no prazo de 
30 dias após o recebimento deste termo de seleção sua Proposta para o Empreendimento   
e, esta deverá conter a documentação completa para análise e contratação da operação no 
âmbito do “Programa Minha Casa, Minha Vida” com recursos do Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR), conforme especificações técnicas fornecidas pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. 
 
O prazo acima estipulado poderá ser prorrogado por mais 30 dias pelo MEBPG, mediante 
justificativa devidamente comprovada pela empresa selecionada, de que não conseguiu 
reunir toda a documentação e licenciamentos necessários e/ou promover as alterações 
exigidas nos projetos apresentados para aprovação.     
 
A empresa selecionada terá o prazo de 60 dias, contados do recebimento deste para 
contratação  com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, findo este prazo sem que a empresa 
tenha conseguido cumprir todas as etapas necessárias para a formalização da contratação 
o MEBPG poderá considerá-la desclassificada independente de qualquer notificação, e será 
chamada a empresa classificada em segundo lugar no Chamamento, este prazo poderá ser 
alterado a critério do MEBPG caso a empresa comprove que os fatos que motivaram o 
atraso na entrega da documentação tenham sido causados por fatores estranhos a sua 
gerencia.  
 
 
Praia Grande,       de               de 2014 
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