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CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

Empreendimento Residencial Imigrantes (São
Gonçalo-RJ)- A CCCPM participa que, de acordo com
o BONO Especial nº 402/2016, foi concluída a pré-
análise de crédito dos inscritos para aquisição
dos imóveis do empreendimento Residencial
Imigrantes (São Gonçalo-RJ) e que o resultado
está divulgado no site da CCCPM.
Os beneficiários inscritos e aprovados deverão
entrar em contato direto com a empresa
CREDENCIADA Assessoria e Prestacão de Serviços
Imobiliários Ltda – ME, designada pela
construtora e credenciada pela Caixa Econômica
Federal – CEF para concluir as análises de
crédito e dar início a elaboração dos contratos
de compra e venda dos futuros compradores das
unidades habitacionais do empreendimento citado,
situada à Avenida Pastor Martin Luther King Jr nº
126, Del Castilho, Rio de Janeiro-RJ, Shopping
Nova América, Torre 3000, sala 1507. O contato de
agendamento será feito com a Sra. Caroline,
preferencialmente, através do telefone (21)3553-

5705 ou (21)3549-5705, e confirmação de agendamento através do e-mail
residencialimigrantesrj@gmail.com.
O agendamento da data de comparecimento na empresa deverá ser feito a partir do dia
01SET2016, sendo que o atendimento presencial somente será iniciado no dia 12SET2016.
Para o atendimento presencial, os futuros compradores deverão se apresentar munidos
dos seguintes documentos:
1) DOCUMENTAÇÃO PESSOAL
IDENTIDADE (atentar para data de vencimento, se for o caso);
CPF; e
Comprovante de Residência (máximo de 60 dias).
2) COMPROVANTE DE ESTADO CIVIL
SOLTEIROS:
- Certidão de Nascimento.
CASADOS:
- Certidão de Casamento (Pacto Antenupcial registrado no C.R.I, se for o caso).
SEPARADOS/DIVORCIADOS:
- Certidão de Casamento com Averbação.
VIÚVOS:
- Certidão de Casamento e Atestado de Óbito.

3) COMPROVAÇÃO DE RENDA
ASSALARIADOS – RENDA FORMAL:
- Último contracheque;
- Carteira Profissional (cópia das páginas com anotações); e
- Declaração de Imposto de Renda com recibo de entrega.
SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS
- Contrato Social;
- Último contracheque de remuneração mensal, no caso de pró-labore; e
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- Declaração de Imposto de Renda 2015/2016 com recibo de entrega – Soma anual acima
de R$ 28.123,91.
APOSENTADOS OU PENSIONISTAS
- Último comprovante de recebimento do benefício; e
- Carta de concessão do benefício ou memorial de cálculo.
AUTÔNOMOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS
-Contrato de prestação de serviços registrado e com firma reconhecida dos
participantes;
- 6 últimos meses de movimentação bancária pessoa física; e
- Declaração de Imposto de Renda 2015/2016 com recibo de entrega – Soma anual acima
de R$ 28.123,91.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
- Certificado de Microempreendedor individual (CEI); e
- 6 últimos meses de movimentação bancária pessoa física.

4) CASOS COM UTILIZAÇÃO DE FGTS:
CTPS (Cópia das páginas com anotações); e
Extrato do FGTS atualizado/ Cartão PIS.

Aqueles que estiverem servindo no Exterior ou fora de sede e que, por este motivo,
não puderem comparecer ao Rio de Janeiro, deverão fazer contato com a CCCPM ou com a
empresa MD.Oito / CREDENCIADA a fim de receberem instruções de como proceder para
cumprir as formalidades necessárias à assinatura dos contratos pertinentes.
O contato na CCCPM poderá ser feito com a Servidora Civil SHEILA CARVALHO ou a Cabo
ALESSANDRA, preferencialmente, por meio do e-mail sheila.carvalho@cccpm.mar.mil.br ou
por meio do telefone: (21) 2105-7481.
Para que seja mantida a prerrogativa de escolha das unidades habitacionais, de acordo
com a classificação dentro da listagem de inscritos, é necessário comparecer conforme
horário agendado pela empresa responsável. No período de 1º a 11 de SETEMBRO, este
agendamento será feito seguindo a listagem dos classificados. Caso não haja a
disponibilidade do beneficiário de comparecer na data e horário marcados, será
chamado o próximo interessado. O interessado não poderá questionar qualquer
prerrogativa, caso não compareça ao agendamento.

Este procedimento visa dar celeridade ao processo de aprovação definitiva da CEF para
início da construção do empreendimento ainda em 2016.

Após a finalização dos agendamentos, não havendo compradores em número suficiente
para aquisição das 252 unidades habitacionais, a CCCPM eliminará da lista de
compradores os beneficiários inscritos que não fizeram contato e reabrirá inscrição
para aquisição das unidades restantes.

Por determinação da CEF, a construtora foi novamente substituída, assumindo a empresa
M ROCHA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 04.479.708/0001-28, que dará continuidade à construção
do mesmo projeto apresentado no BONO ESPECIAL 216/2016.
A construção do empreendimento deverá ter início entre a segunda quinzena de Novembro
e a primeira de Dezembro/2016.
Os valores finais de comercialização dos imóveis ficaram estabelecidos em:
- Apartamentos de 51,71 m² (2 quartos s/suíte) - R$ 162.000,00; e
- Apartamentos de 56,10 m² (2 quartos c/suíte) - R$ 176.000,00.
Importante relembrar que o empreendimento contará com piscina, salão de festas,
“playground”, churrasqueira, quadra poliesportiva e academia e que serão 252
apartamentos, divididos em 4 blocos, sendo 2 com 10 pavimentos e 2 com 11 pavimentos.
Os apartamentos terão as seguintes características:
-160 unidades de 2 quartos com suíte, sala, cozinha, área de serviço, banheiro
social, varanda, uma vaga de garagem e área privativa de 56,10 m2;
- 8 unidades de 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro social, varanda,
uma vaga de garagem e área privativa de 56,10 m2, destinados a Portadores de
Necessidades Especiais - PNE; e
- 84 unidades de 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro, varanda, uma
vaga de garagem e área privativa de 51,71 m2.
Os financiamentos imobiliários para aquisição dos imóveis serão celebrados somente
com a Caixa Econômica Federal - CEF, podendo ser de até 90% do valor de

- 2 de 3 -



 
BONO ESPECIAL Nº 600/2016. 
Visite a página da Marinha na Internet – www.marinha.mil.br onde poderão ser
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
 

comercialização, com prazo de até 360 meses, observados os critérios daquele agente
financeiro. O empreendimento está incluso no Programa Minha Casa Minha Vida do
Governo Federal, o que possibilita juros mais baixos e subsídios especiais para o
pessoal de renda compatível com o programa. As condições de financiamento da CEF
p o d e r ã o  s e r  s i m u l a d a s  d i r e t a m e n t e  n o  s i t e
(http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/financiamento), ou as mesmas serão explicadas
e simuladas fisicamente no agendamento junto a empresa Md.Oito/ CREDENCIADA.
No atendimento presencial a ser realizado com a CREDENCIADA, os beneficiários
estabelecerão, junto àquela empresa, as condições em que serão pagos os valores
referentes à diferença entre o valor total do imóvel pretendido e aquele que a CEF
poderá financiar, bem como as custas necessárias para celebração do contrato (ITBI e
registro do contrato), que diz respeito à capacidade aquisitiva particular de cada
propenso comprador. A empresa MROCHA ENGENHARIA LTDA e a CCCPM envidarão esforços
para facilitar o pagamento dessas despesas àqueles que pretendam adquirir os imóveis.
Solicita-se aos Comandantes/ Diretores de OM ampla divulgação desta matéria.
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