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CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ALDEIA DAS ASAS – A
CCCPM participa aos beneficiários inscritos no
empreendimento “Residencial Aldeia das Asas”,
localizado em São Pedro da Aldeia-RJ, a ser
construído em Associativo com a Caixa Econômica
Federal (CEF), que a partir do dia 28NOV2016,
será iniciado o processo de pré-análise
documental dos candidatos, pela CEF, com a
finalidade de verificar as restrições cadastrais
e avaliar as condições dos candidatos inscritos
para financiar o valor da unidade imobiliária.

Na modalidade Associativo, a CCCPM participa com o terreno e a apresentação da
demanda e a CEF seleciona a construtora e financia a obra e a aquisição das unidades.
Conforme divulgado no BONO 785/2016, o projeto, aprovado pela Secretaria de Urbanismo
daquele município, contempla a construção de 04 edifícios, todos com 5 andares mais
pilotis, sendo 2 blocos com 50 apartamentos (10 unidades por andar) e outros 2 blocos
com 40 apartamentos (8 unidades por andar), com elevador, totalizando 180 unidades
residenciais. As unidades habitacionais serão comercializadas pelo mesmo valor,
previsto anteriormente, de R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS). As plantas
humanizadas e as informações detalhadas do empreendimento estão disponibilizadas no
site da CCCPM (https://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=empreendimentos-residenciais), bem
como a relação de beneficiários inscritos (em ordem alfabética) e suas
classificações.

O beneficiário inscrito que, efetivamente, desejar fazer parte do processo de seleção
para aquisição, deverá apresentar, à empresa CREDENCIADA Assessoria e Prestação de
Serviços Imobiliários Ltda – ME (designada pela construtora e credenciada pela CEF),
a documentação relacionada abaixo:
- cópia simples da Carteira de Identidade (do candidato, do cônjuge e do
coparticipante, se houver);
- cópia simples do CPF (do candidato, do cônjuge e do coparticipante, se houver); e
- cópia simples do último Contracheque (do candidato, do cônjuge e do coparticipante,
se houver).
- comprovante de residência

Alerta-se que, mesmo que o cônjuge/companheiro(a) do candidato(a) inscrito(a) não
seja coparticipante no financiamento, a carteira de identidade e o CPF do mesmo(a)
deverão ser entregues. Caso o(a) coparticipante seja casado(a), os documentos do seu
cônjuge deverão ser entregues.

Os documentos poderão ser entregues de duas formas:
1) Por meio físico
- Nos dias 28, 29 e 30NOV2016, de 09:00hs às 12:00hs e de 13:00hs às 16:00hs,
representantes da empresa estarão atendendo, presencialmente, naquele Município, no
Posto de Atendimento (PA) da CCCPM na Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia,
situado(a) à Rua Comandante Ituriel, s/nº, Fluminense, São Pedro da Aldeia, RJ;
- Nos dias 14 e 15 DEZ2016, de 09:00hs às 12:00hs e de 13:00hs às 16:00hs,
representantes da empresa estarão atendendo, presencialmente, na Sede da CCCPM,
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situada à Avenida Rio Branco, 39, 9º andar – Auditório, Centro, Rio de Janeiro, RJ;
- Via CORREIOS, com AR (Aviso de Recebimento), com o título “Empreendimento em São
Pedro da Aldeia”, aos cuidados da senhora Monique Padrão, para o endereço da empresa
(Avenida Pastor Martin Luther King Jr, nº 126, Torre 3000, sala 1507, Shopping Nova
América, Del Castilho, Rio de Janeiro, RJ);

2) Por meio digital
- Diretamente, à empresa CREDENCIADA Assessoria e Prestação de Serviços Imobiliários
L t d a  –  M E ,  e n v i a n d o  o s  d o c u m e n t o s  d i g i t a l i z a d o s  p a r a  o  e - m a i l
residencialaldeiadasasas@gmail.com.

A empresa confirmará o recebimento da documentação, por e-mail. A CCCPM controlará a
elaboração da lista classificatória dos inscritos para adquirir os imóveis do
referido empreendimento imobiliário, bem como enviará e-mail aos inscritos com a
finalidade de orientar e/ou esclarecer quaisquer dúvidas.

O contato na CCCPM será a Servidora Civil Sheila Carvalho, que poderá ser contatada,
preferencialmente, por meio do e-mail sheila.carvalho@cccpm.mar.mil.br ou pelo
telefone (21) 2105-7481.

Após esta pré-análise de crédito e a correção de possíveis restrições ao crédito,
outros documentos serão necessários para complementar a análise de financiamento,
junto à CEF.

- Notas em BONO sobre o Residencial “Aldeia das Asas”, serão emitidas, oportunamente,
determinando prazos para a reserva e/ou assinatura da promessa de compra e venda das
unidades habitacionais. Caso haja desistência, os beneficiários deverão enviar e-mail
para residencialaldeiadasasas@gmail.com e para sheila.carvalho@cccpm.mar.mil.br;

- A CEF considera a renda familiar bruta na análise da capacidade de pagamento do
candidato, bem como admite a coparticipação de terceiros, além do(a)
cônjuge/companheiro(a), na composição do financiamento imobiliário. O pagamento das
prestações do financiamento será efetuado por boleto bancário; e
- A CCCPM esclarece, também, que não há impedimentos na participação no processo, de
beneficiários já proprietários de imóveis.

Solicita-se aos Comandantes/Diretores das OM promoverem ampla divulgação desta
matéria.
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