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CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

cadastrais, bem como a avaliação das condições dos candid
financiar o valor da unidade imobiliária. Ressalta
disponíveis para comercialização.

Os atendimentos seguirão a seguinte programação:
a) Posto de Atendimento da CCCPM localizado na BAeN SPA: 
– 30 e 31JAN2018 – 8h às 16h; e
– 01FEV2018 – 8h às 16h. 
b) Sede da MDOito (Av. Pastor Martin Luther King Jr . nº 126 
3000, Del Castilho – RJ.):  
- 30 e 31JAN2018 – 10h às 17h;
- 01FEV2018 – 10h às 17h; e  
- 02FEV2018 – 10h às 14h. 
Maiores informações, pod em ser consultadas no BONO nº 882 de 23NOV2016, 
disponível em https://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=bono
Solicita- se aos Comandantes/Diretores de OM efetuar ampla d
matéria. 
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AIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

Empreendimento Residencial ALDEIA DAS ASAS 
CCCPM participa aos beneficiários inscritos no 
empreendimento Residencial “Aldeia das Asas”, 
a ser construído no município de São Pedro da 
Aldeia – RJ, que a empresa “CREDENCIADA 
Assessoria e Prestação de Serviços 
Imobiliários Ltda – ME”, continuará o processo 
de pré- análise documental dos candidatos, 
visando à verificação das restrições 

cadastrais, bem como a avaliação das condições dos candid atos inscritos, para 
financiar o valor da unidade imobiliária. Ressalta - se, ainda, que há unidades 
disponíveis para comercialização.  

Os atendimentos seguirão a seguinte programação:  
a) Posto de Atendimento da CCCPM localizado na BAeN SPA:  

8h às 16h; e  

b) Sede da MDOito (Av. Pastor Martin Luther King Jr . nº 126 

10h às 17h;  
 

em ser consultadas no BONO nº 882 de 23NOV2016, 
https://www.marinha.mil.br/cccpm/?q=bono -882- 23nov16

se aos Comandantes/Diretores de OM efetuar ampla d ivulgação desta 

 

....................)  

AIXA 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”, 
a ser construído no município de São Pedro da 

RJ, que a empresa “CREDENCIADA 
Assessoria e Prestação de Serviços 

ME”, continuará o processo 
análise documental dos candidatos, 

visando à verificação das restrições 
atos inscritos, para 

se, ainda, que há unidades 

b) Sede da MDOito (Av. Pastor Martin Luther King Jr . nº 126 – sala 1507 - Torre 

em ser consultadas no BONO nº 882 de 23NOV2016, 
23nov16 . 
ivulgação desta 


