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Tirar carteira 
fica mais fácil
agendamento para emissão pode ser realizado em site

A Secretaria de Estado de 
Administração (Sead), 
responsável pela gestão 

da Estação Cidadania Bosque 
Grão-Pará, informa que a partir 
de amanhã (26) o atendimento 
para emissão da carteira de tra-
balho será agendado pelo site 
www.estacaocidadania.pa.gov.
br. O atendimento na Estação 
Bosque Grão-Pará se dará de 
segunda-feira a quinta-feira, 
com limite de 60 agendamentos 

diários, sendo a sexta-feira desti-
nada para entrega das carteiras, 
das 10h às 18h.

A Sead informa que a partir 
do dia 2 de fevereiro a emissão 
de carteira de trabalho será dis-
ponibilizada na Estação Cidada-
nia Guamá (avenida José Boni-
fácio, nº 2.308), das 8h às 14h, de 
segunda a sexta-feira, por meio 
de agendamento no site www.
estacaocidadania.pa.gov.br

Desde a implantação da Esta-

ção Cidadania do Bosque Grão-
Pará, a procura pela emissão da 
carteira, serviço disponibilizado 
pela Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego (SRTE), 
tem sido além da capacidade de 
atendimento e o agendamen-
to busca evitar filas e garantir 
mais conforto e segurança aos 
usuários. A emissão da CTPS 
também é disponibilizada pela 
SRTE (rua dos Mundurucus, nº 
1.794) das 8h às 16h.

trabalho

Dois dias após a Receita 
Federal do Brasil (RFB) ter 
disponibilizado aos con-
tribuintes a possibilidade 
de alterar informações do 
Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) pela internet, ainda 
não há um balanço do ór-
gão sobre a procura pelo 
novo serviço. 

Dentre os problemas 
mais frequentes que causam 
transtornos para os contri-
buintes estão erros no nome, 
na data de nascimento e no 
nome da mãe. A partir de 
agora, quem tiver que alterar 

alguns destes dados pode 
fazer o procedimento pelo 
site da Receita (www.receita.
fazenda.gov.br) sem precisar 
pagar qualquer taxa.

De acordo com o ana-
lista tributário da RFB Luis 
Roberto Gárcia, como a 
possibilidade ainda é muito 
nova não foi feito um balan-
ço sobre os resultados. Mui-
tas pessoas ainda estavam 
acostumadas a fazer as alte-
rações por meio dos órgãos 
conveniados como Banco 
do Brasil, Caixa Econômica 
e agências dos Correios. 

Alteração de dados já
pode ser feita na web

CPF 

Concorrência Pública  nº 053 / 2016
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Alienar Bens 
Móveis e Imóveis – GILIE/BE, torna pública a anulação, por interesse da Administração, 
do seguinte item da Concorrência Pública n.º 053/2016: item: 8. Permanecem 
inalteradas as demais disposições previstas no Edital de Condições Básicas.

AVISO DE ANULAÇÃO DE ITEM

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA

CÂMARA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2017

A Câmara Municipal de Tailândia, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público que no dia 07 de Fevereiro de 
2017, às 09:00hs, na CPL da Câmara Municipal de Tailândia, fará realizar licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, 
do tipo Menor Preço, que tem como objeto Registro de Preços para aquisição de Combustível (Gasolina), entrega parcelada 
para atender a demanda operacional da Câmara Municipal de Tailândia de acordo com o que determina a legislação vigente. O 
procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações que lhe 
foram introduzidas. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo no horário de expediente, das 8:00hs 
às 12:00hs, em dias úteis. Tailândia-PA, 24 de Janeiro de 2017. Patrícia Gordo de Sousa - Pregoeira oficial.


