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Nº 612 DE 23 DE AGOSTO DE 2016

BONO ESPECIAL
GERAL

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA
A CCCPM participa que, após a divulgação do BONO
Nº 649/2014, referente ao empreendimento
Residencial ALDEIA DAS ASAS, a ser edificado na
cidade de São Pedro da Aldeia-RJ, ocorreram
diversos fatores que motivaram a substituição da
empresa anteriormente indicada pela CEF para a
construção do empreendimento, sendo necessário
que a construtora anteriormente indicada fosse
substituída. Realizada nova seleção em MAI2016,
foi escolhida, para assumir a construção do
empreendimento em Associativo, a empresa M ROCHA
ENGENHARIA LTDA.
O novo projeto, a semelhança do anteriormente
divulgado no BONO Nº913/2013, 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.
Os apartamentos terão 57,68 m² e 57,95 m², com 02
quartos (uma suíte), sala, cozinha, área de serviço, varanda e uma vaga no
estacionamento. O condomínio terá piscina adulto/infantil, “play ground”, salão de
festas, churrasqueiras e quadra poliesportiva. Este novo projeto já foi aprovado pela
Secretaria de Urbanismo daquele município.
As unidades habitacionais serão comercializadas pelo mesmo valor previsto,
anteriormente, R$ 180.000,00.
Os beneficiários que constam da última relação de inscritos para aquisição das
unidades deste empreendimento, divulgada em 19FEV2015, disponibilizada no site da
CCCPM, que desejarem permanecer inscritos para aquisição dos imóveis oferecidos,
deverão fazer contato com a CCCPM para confirmar ou não sua inscrição até o dia
30SET2016. Nova documentação deverá ser apresentada quando solicitado.
O contato na CCCPM para confirmação das inscrições deverá ser feito com a Servidora
Civil SHEILA ou a Cabo ALESSANDRA, preferencialmente, por meio do e-mail
alessandra.souza@cccpm.mar.mil.br ou pelo telefone: (21) 2105-7481.
Os beneficiários já inscritos terão prioridade na aquisição dos imóveis, permanecendo
a mesma posição classificatória.
Os beneficiários que desejarem fazer suas inscrições pela primeira vez, só deverão
fazê-lo, a partir de hoje – 23 de AGOSTO 2016, por meio do formulário de inscrição
eletrônica, disponibilizado na página da CCCPM: www.cccpm.mar.mil.br/?q=inscricoesaldeia-das-asas. Não será aceito nenhum outro meio de comunicação para realizar a
inscrição. Estes beneficiários entrarão na lista de classificação imediatamente após
o último beneficiário constante da lista de candidatos inscritos, divulgada no site
da CCCPM, em ordem cronológica, de acordo com o data-hora do recebimento de sua
inscrição. Após concluída a inscrição do candidato pelo site, este emitirá uma
mensagem confirmando a inscrição realizada. Esta mensagem de confirmação deverá ser
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impressa e guardada para posterior apresentação, caso seja necessário. As inscrições
serão encerradas no dia 30SET2016.
No dia 06OUT2016 será divulgada a nova relação de candidatos inscritos, em ordem
classificatória.
Os beneficiários que não forem atendidos no empreendimento ALDEIA DAS ASAS,
permanecerão em lista de espera para próximos empreendimentos a serem divulgados no
mesmo município.

BONO ESPECIAL Nº 612/2016.
Visite a página da Marinha na Internet – www.marinha.mil.br onde poderão ser
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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