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CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

Reabertas as inscrições para o Empreendimento
Residencial Imigrantes - A CCCPM participa que
serão reabertas as inscrições para o
Empreendimento Residencial Imigrantes, a partir
do dia 10FEV2017, o qual será construído em
parceria com a CEF em terreno desta Autarquia,
situado  à  Avenida  Paiva,  bairro de  Neves,
São Gonçalo/RJ. As  inscrições  serão 
r e a l i z a d a s    p e l o  s i t e :
https://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=inscricoes-
imigrantes.

Os novos candidatos serão inseridos após o último candidato classificado na lista de
inscrições já existente no site da CCCPM.
A MROCHA Engenharia Ltda foi a empresa selecionada pela CEF para construir o
empreendimento em 24 meses, conforme já foi esclarecido no BONO nº 600/2016. O
empreendimento contará com 252 apartamentos divididos em 4 blocos, sendo 2 com 10
pavimentos e 2 com 11 pavimentos, com área de lazer: piscina, salão de festas e
quadra esportiva. 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, área privativa de 56,10 m2 e valor de
comercialização atual de R$ 176.000,00;
- 8 unidades de 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro social, varanda,
uma vaga de garagem, área privativa de 56,10 m2 e valor de comercialização atual de
R$ 176.000,00, destinados a portadores de necessidades especiais - PNE; e
- 84 unidades de 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro, varanda, uma
vaga de garagem, área privativa de 51,71 m2 e valor de comercialização atual de R$
162.000,00.
As plantas dos apartamentos, assim como demais dependências de lazer, poderão ser
visualizadas no site da CCCPM: www.marinha.mil.br/cccpm, no campo "Empreendimentos
Residenciais - Associativos com a CEF".
Os financiamentos imobiliários, para a aquisição desses imóveis, serão celebrados com
a CEF, em até 90% do valor de comercialização, com prazo de até 420 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 menor renda, que se enquadrarem nas faixas do
referido Programa. As condições de financiamento da CEF poderão ser simuladas
diretamente no site www.caixa.gov.br/voce/habitacao/financiamento.
A CCCPM já prontificou todas as medidas necessárias para possibilitar o início da
construção do empreendimento, dependendo apenas da assinatura de contratos de
Promessa de Compra e Venda dos futuros compradores. À medida que as inscrições forem
realizadas/efetivadas, pela empresa indicada pela CEF – CREDENCIADA LTDA-ME
(“CREDENCIADA”), serão encaminhados e-mails aos candidatos com a finalidade de
agendar entrevistas para maiores informações e esclarecimentos necessários. Cabe
ressaltar que, para os candidatos contactados, será respeitada a lista
classificatória, sendo a prioridade observada àqueles que se decidirem pela aquisição
do imóvel e, consequentemente, pela assinatura do Contrato de Promessa de Compra e
Venda.
Qualquer dúvida poderá ser sanada com a Servidora Civil Sheila, do Departamento de
Programas Imobiliários da CCCPM, pelo telefone (21) 2105-7481 ou por meio do e-mail:
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BONO Especial Geral Nº 126/2017. 
Visite a página da Marinha na Internet – www.marinha.mil.br onde poderão ser
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
 

sheila.carvalho@cccpm.mar.mil.br.
Não há impedimentos para inscrição de beneficiários envolvidos em outros
empreendimentos da CCCPM ou proprietários de imóveis em qualquer Unidade da
Federação. A CEF admite, além do(a) cônjuge/companheiro(a), a participação de
terceiros na composição do financiamento.
A relação de nomes de todos os candidatos inscritos, em ordem alfabética, e suas
classificações, será atualizada oportunamente no site da CCCPM. Em caráter
excepcional, será oferecida a oportunidade de inscrição aos Praças / Oficiais RM-2,
com vínculo com a MB.
Por fim, a CCCPM  informa  que  os  contatos  poderão  ser  efetuados  com  a
empresa  “CREDENCIADA”, situada à Avenida  Pastor  Martin  Luther  King  Jr  nº 126, 
Torre 3000,  sala  1507,  Shopping  Nova  América,  Del  Castilho,  Rio  de Janeiro-
RJ; mediante os telefones (21) 3553-5705 e (21) 3549-5705, ou e-mail
residencialimigrantesrj@gmail.com.
Solicita-se aos Comandantes/Diretores de OM efetuar ampla divulgação desta matéria.
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