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CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

Empreendimento Residencial Imigrantes (SÃO
GONÇALO/RJ) - A CCCPM participa que, no dia
01SET2016, foram iniciados os agendamentos das
entrevistas para análise de crédito e elaboração
das promessas de compra e venda dos candidatos
inscritos.
Após os referidos agendamentos, as entrevistas
foram iniciadas a partir de 12SET2016, pela
empresa indicada pela CEF (CREDENCIADA Assessoria
e Prestação de Serviços Imobiliários Ltda – ME),
tendo sido observado que cerca de 40 candidatos

não compareceram às entrevistas iniciais.
Dessa forma, com o objetivo de dar continuidade ao processo de ANÁLISE DE CRÉDITO dos
candidatos inscritos e, consequentemente, evitar atrasos ao início da construção do
referido empreendimento (constituído de 252 apartamentos), recomenda-se que os
candidatos inscritos, conforme relação classificatória disponível no site da CCCPM,
realizem contato com a “CREDENCIADA LTDA-ME”, o mais breve possível.
Importante esclarecer que os candidatos que perderam o agendamento poderão reagendar
até 10OUT2016, ficando, a partir dessa data, passível de perder sua inscrição sem
qualquer prerrogativa, uma vez que serão agendadas entrevistas para os demais
candidatos que se seguem na referida relação (observada a ordem classificatória).
Cabe esclarecer, ainda, que nesse processo de análise de crédito são considerados
prazos para regularização de possíveis pendências documentais, por parte dos
candidatos, conforme orientações emitidas pela “CREDENCIADA LTDA-ME”, por ocasião das
entrevistas. A não prontificação de tais pendências poderá resultar no cancelamento
da respectiva inscrição.
Por fim, a CCCPM informa que os contatos poderão ser efetuados, preferencialmente,
com a Sra. Caroline - telefones (21)3553-5705 ou (21)3549-5705, que confirmará o
agendamento pelo e-mail residencialimigrantesrj@gmail.com. A “CREDENCIADA LTDA-ME”
está situada à Avenida Pastor Martin Luther King Jr nº 126, Del Castilho, Rio de
Janeiro-RJ, Shopping Nova América, Torre 3000, sala 1507.
Solicita-se aos Comandantes/Diretores de OM ampla divulgação desta matéria.
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