
Quarta-Feira, 22 De Fevereiro De 2017    H  H  H mercado   a19ab

MARCOS LISBOA
COLUNISTA DA FOLHA

Morreu Kenneth Arrow.
Eu era jovem professor-as-

sistente no departamento de 
economia de Stanford e dis-
cutíamos a contratação de re-
cém-doutor na área de comér-
cio internacional. 

Um gênio, disse um; um 
novo Paul Krugman, que pou-
co antes deixara o departa-
mento em que havia muitos 
economistas que recebe- 
ram o Prêmio Nobel pelas su-
as contribuições ou que viri-
am a recebê-lo nos anos se-
guintes.

Um velho professou reba-
teu: gênio por aqui há apenas 
um: Kenneth Arrow.

O gentil senhor frequenta-
va os seminários de teoria que 
me cabia conduzir, como re-
cém-contratado.

Arrow invariavelmente 
chegava atrasado, carregado 
de papéis e correspondênci-
as que recolhia no escaninho 
do departamento. Os baru-
lhos que causava distraíam a 
apresentação. Cartas abertas, 

jornais folheados, eventual-
mente acompanhados por 
um eventual levantar dos 
olhos sobre os óculos para 
acompanhar as demonstra-
ções dos teoremas.

Em algum momento, inter-
rompia a apresentação com 
a doçura e humildade que lhe 
eram peculiar: “Parece-me 
que você que demonstrar es-
sa conclusão”, antecipando 
o resultado. “Pois bem, não 
vai dar certo”, e apontava 
uma dificuldade inesperada 
para os demais.

“Mas muito interessante o 
seu argumento. Caso você o 
reformule, há uma conclusão 
que pode ser útil.” E assim se-
guia Arrow reinventando o ar-
gumento proposto e, com a 
sua generosidade usual, atri-
buindo a quem fracassara um 
resultado original.

Assistindo a Arrow nos se-
minários entendi por que tan-
tos economistas tinham arti-
gos tão criativos em coauto-
ria com ele, apesar de, de-
pois, terem feito tão pouco.

RAPIDEZ E CRIATIVIDADE
O velho e sutil senhor era 

doce e generoso. E inacredi-
tavelmente rápido, profundo 
e criativo.

Arrow revolucionou a teo-
ria econômica, a ciência po-
lítica, inaugurou a economia 
da informação, contribuiu 

para a macroeconomia e pa-
ra a pesquisa operacional, foi 
o mais jovem ganhador do 
Prêmio Nobel em Economia, 
aos 51 anos, em 1972, recebeu 
a medalha J. B. Clarke, con-
cedida ao melhor economis-
ta com menos de 40 anos, e 
ganhou o Prêmio Von Neu-
mann pela sua contribuição 
em pesquisa operacional.

Seu teorema da impossibi-
lidade da razão social talvez 
seja um dos três grandes re-
sultados formais do século 
passado, ao lado do Princípio 
da Incerteza de Heidelberg e 
do Teorema de Godel.

Cinco de seus alunos ga-
nharam o Prêmio Nobel em 
Economia, e muitos outros o 
receberam por trabalhos em 
que elaboraram sobre suas 
contribuições originais e in-
crivelmente profundas.

Kenneth Arrow inventou a 
economia moderna. Ele pro-
vou o teorema do eleitor me-
diano, mas não publicou o ar-
tigo pois acreditava que um 
resultado tão simples já de-
veria ser conhecido. Quase 
fez o mesmo com a sua revo-
lucionária tese de doutorado.

Arrow morreu nesta terça-
feira (21), aos 95 anos, em Pa-
lo Alto, Califórnia. Até a con-
clusão desta edição, seu filho 
Andrew não sabia informar a 
causa. 

Morreu Kenneth Arrow.

Cinco dos alunos de 
Arrow, morto nesta 
terça (21) aos 95 anos, 
também ganharam  
o Nobel de Economia

Laureado com o prêmio aos 51 anos, em 1972, norte-americano revolucionou a teoria econômica e a ciência política

Morre Kenneth Arrow, mais jovem Nobel
10.dez.72/Associated Press

Kenneth J. Arrow recebe, aos 51 anos, o Prêmio Nobel de Economia em Estocolmo, em 1972

SECRETARIA DA SAÚDE

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete, o seguinte pregão: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
116/2017-SMS.G, processo 6018.2017/0000421-7, destinado ao registro de preços 
para o fornecimento de ESSENCIAIS IV, para a Divisão Técnica de Suprimentos, 
SMS-3 / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Medicamentos, do tipo 
menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 
9 horas do dia 14 de março de 2017, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo 
da 4ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde. 
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Os documentos referentes às propostas 
comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a  
partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, até a data de  
abertura, conforme especificado no edital. RETIRADA DE EDITAL O edital do  
pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços: 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br, quando 
pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General 
Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o 
recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, 
Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/SME/2017
PROCESSO ELETRÔNICO nº 6016.2016/0003691-4 - REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DOS CEUS. 
Acha-se aberta a licitação em epígrafe, que será realizada às 10h30 do dia 
13.03.2017.
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder da 
abertura, mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou através da apresentação 
de CD ROM gravável na Divisão de Licitações - DILIC - Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 
- sala 316 - Vila Clementino, ou através da internet pelo site www.comprasnet.gov.br e 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem como, as cópias do Edital estarão 
expostas no mural do Núcleo de Licitação.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
MEDICINA/HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA, convida as empresas 
interessadas em participar da CONCORRÊNCIA SE nº 13/2017, realizada 

para a Contratação de empresa especializada em GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 
PLANTONISTA. Os interessados devem retirar edital no dia 02/03/2017 das 10:00 às 
16:00 hs à Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, 2º andar, tel para contato (11) 3170.6337.

SECRETARIA DOS 
NEGÓCIOS JURÍDICOS

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM 
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1052802-
71.2015.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara de Fazenda Pública, do 
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Kenichi 
Koyama, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA 
LIDE QUE o(a)PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma 
Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de 
Desapropriação contra ERIVALDO DANTAS DIAS, inscrito no CPF/MF sob nº 
144.240.498-17, casado com HELMA APARECIDA BARBOSA, objetivando a 
área descrita nas plantas expropriatória P-32.464-A1 e ampliada PA-01-A3, com 
154,00 m², concernente à totalidade do imóvel situado na r. Bonifácio de Montferrat, 
nº 73 - LT 9 A QD E Tuparoquera, contribuinte nº 165.099.0142-1, declarada de 
utilidade pública para implantação do “Plano de Melhoramento ao longo do Córrego 
Ponte Baixa”, conforme descrição e demais elementos técnicos ora Juntados. 
Declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de 
09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão 
Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de  
São Paulo, aos 02 de maio de 2016.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA – CEL - No 004/2017 - PROCESSO Nº 006/2017/CEL
OBJETO/NATUREZA: SERVIÇO; DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
OBRA DE RECONSTITUIÇÃO E REFORÇO DO PROLONGAMENTO DO MOLHE DE ABRIGO DO PORTO DE 
SUAPE, a ser processada de acordo com a legislação vigente e as condições estabelecidas no instrumento 
convocatório. Valor máximo aceitável: R$ 18.142.767,09 (dezoito milhões, cento e quarenta e dois mil, 
setecentos e sessenta e sete reais e nove centavos). ABERTURA: 27 de março 2017, às 09:30 horas. LOCAL: 
Km.10, Rodovia PE-60, Engenho Massangana - Ipojuca-PE. Fone: (081) 3527-5025. EDITAL à disposição dos 
interessados no endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, dias úteis, devendo 
portar CD ou DVD virgem e carimbo ou cartão com o nº do CNPJ da empresa, para cópia dos arquivos.

Ipojuca (PE), 21 de fevereiro de 2017.
HERMES DARCY B. MACHADO - Presidente da CEL

Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
AVISO DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania comunica o Pregão Eletrônico nº 0126/2016 
- menor preço por item.
Objeto: Aquisição de equipamentos para o aparelhamento de Unidades Básicas de Saúde 
do Sistema Prisional por meio do Convênio-DEPEN n°45370/2015.
Início da entrega de propostas: às 14:00 horas do dia 23/02/2017. 
Fim da entrega de propostas: às 13:30 horas do dia 09/03/2017. 
Abertura da sessão: a partir das 13:30 horas do dia 09/03/2017. 
O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.sjc.sc.gov.br. Informações sobre 
o edital serão prestadas através do e-mail geliclicitacao@sjc.sc.gov.br, ou no seguinte 
endereço: Rua FREI CANECA, nº 400, CEP 88025-060, AGRONOMICA, Florianópolis/SC, no 
horário das 13:00 às 19:00, em dias úteis.

Protocolo CIG (SGP-e) SJC 00008994/2017.

Em relação à publicação do dia 17/02/2017, pregão 
05/2017, da Secretaria da Justiça e da Defesa da 
Cidadania.
Onde se lê:  170101000012017OC00001
Leia-se: 170101000012017OC00002
Onde se lê: A abertura da sessão pública dar-se-á no 
dia 07/03/2017 às 09:30 minutos
Leia-se : A abertura da sessão pública dar-se-á no dia 
08/03/2017 às 09:30 minutos

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA GGCS/GCSER-143/2016

A Liquigás Distribuidora S.A. pela sua Gerência Geral de Compras e 
Serviços (GGCS), torna público que realizará Licitação, sob modalidade 
Concorrência, tipo “Melhor Técnica”, para a contratação de agência de 
propaganda. A documentação deverá ser entregue no dia 06/04/2017 às 
10h, na Av. Paulista, 1842 - 2º andar - Ed. Cetenco Plaza - Torre Norte, 
Bela Vista, São Paulo/SP, ocasião em que será iniciada a primeira sessão 
para recebimento dos invólucros. Os documentos desta Licitação poderão 
ser retirados pelas empresas interessadas a partir do dia 02/03/2017, em 
dias úteis, na Av. Paulista, 1842 - 3º andar - Ed. Cetenco Plaza - Torre 
Norte, Bela Vista, São Paulo/SP, das 9h às 11h e das 14h às 16h,  
na GGCS/GCSER, mediante apresentação do comprovante de pagamento 
(cópia do comprovante de depósito com autenticação mecânica),  
em nome da Liquigás Distribuidora S.A. Concorrência GGCS/GCSER-143/2016, 
da quantia de R$ 100,00 (cem reais), feito na conta corrente nº 207.162-2, 
do Banco do Brasil, Agência 3180-1.

Elaine de Cássia Violla Carvalho
Gerência de Contratação de Serviços

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ nº 60.886.413/0001-47

Ministério de
Minas e Energia

Edital para iNtimação 
dE ricardo alipErti cucE E waNda malhotra cucE

O 10º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, atendendo ao requerimento 
de Itaú unIbanCO s/a, proprietário por alienação fiduciária do imóvel da 
Rua Dr. Alberto Seabra nº 140, Alto de Pinheiros, e com fulcro no §4º do art. 
26 da Lei 9.514/97, iNtima ricardo alipErti cucE (rg. 15.520.459-2 
cpf. 128.496.278-44) e waNda malhotra cucE (rg. 308777815 cpf. 
272.938.898-28), a pagar no prazo de até (quinze) dias contados a partir 
da data da publicação deste edital, no 10º Oficial de Registro de Imóveis, 
na Rua Inácio Pereira da Rocha nº 142, 1º andar, Pinheiros, São Paulo, com 
expediente de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, em dinheiro ou 
cheque administrativo nominal ao credor, a importância de R$55.587,59, 
saldo apurado em 21 de fevereiro de 2017, mais o valor das prestações que se 
vencerem (se houver) a partir dessa data, além do reembolso à serventia, dos 
emolumentos devidos pela intimação, que deverão ser pagos em apartado, 
conforme previsto no contrato respectivo, tudo nos termos e valores constantes 
do mencionado requerimento e planilha de cálculo apresentada. E para que 
chegue ao seu conhecimento e não venham o intimado de futuro alegar 
ignorância, expede-se o presente edital que será publicado por 3 (três) dias em 
um dos jornais de maior circulação da Comarca de São Paulo. Dado e passado 
em São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2017. flAvIAnO gAlhARDO, Oficial.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
NELSON AMOROSO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que ELISABETE RODRIGUES DE SANTANA, RG nº 17.213.321-X-SSP/
SP, CPF/MF nº 084.513.848-03 e seu marido CARLOS PAES, RG nº 20.729.852-X-SSP/SP, CPF/MF nº 104.613,158-
31 pelo presente edital fi cam intimados, para que no prazo de 15 dias úteis, a fl uir após 3 dias de publicação deste 
edital, compareçam a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 29, 4º andar, das 9h às 16h, 
de segunda a sexta-feira, para fi ns de cumprimento das obrigações contratuais de pagamento, fi rmado com a credor 
fi duciário BANCO BRADESCO S/A., registrado sob nº 02, na matrícula n° 212.187, deste Registro, relativo as 
prestações vencidas e não pagas, e as demais que se vencerem até o efetivo pagamento, além das despesas de cobrança 
e intimação, sob pena de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado garante o direito de 
consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º da Lei 
9.514/97. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, 22 de fevereiro de 2017. O Ofi cial Substituto, (22, 23 e 24)

A Oi (Telemar Norte Leste S/A), em recuperação judicial, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - modalidade local, na Região I exceto setor 3 do Plano Geral de Outorgas - PGO, comunica ao 
público em geral os novos valores máximos homologados e os novos valores promocionais para o Plano de Serviço Alternativo Local Fale 350 (PA 146).
1 - Valores máximos homologados pela Anatel:
Valores em Reais incluindo impostos e contribuições sociais, com data-base para futuros reajustes tarifários de março de 2017, tomando-se o Índice de Serviços de Telecomunicações - IST relativo ao mês de dezembro 
de 2016 como base para o cálculo do reajuste.
1.1 Plano Alternativo de Serviço Local - Fale 350 (PA 146)

Descrição AL AM AP BA CE ES MA MG PA PB PE PI RJ RN RR SE
ASSINATURA RESIDENCIAL 96,89 96,89 95,45 94,05 96,89 90,10 92,70 92,70 96,89 96,89 96,89 90,10 96,89 96,89 90,10 96,89
Minuto Local Fixo-Fixo 0,27808 0,27808 0,27395 0,26994 0,27808 0,25859 0,26605 0,26605 0,27808 0,27808 0,27808 0,25859 0,27808 0,27808 0,25859 0,27808

2 - Valores promocionais:
Promocionalmente a partir de 22 de março de 2017, a Oi praticará os valores abaixo, em Reais com impostos e contribuições sociais. Valores válidos por 2 meses. Esta promoção será prorrogada automaticamente por períodos de 
15 dias, caso não haja a publicação de novo comunicado público alterando-a.
2.1 Plano Alternativo de Serviço Local - Fale 350 (PA 146)

Descrição AL AM AP BA CE ES MA MG PA PB PE PI RJ RN RR SE
ASSINATURA RESIDENCIAL 94,70 95,35 95,35 91,93 94,70 90,00 90,65 92,67 93,21 93,21 95,77 90,00 94,40 94,70 90,00 94,70
Minuto Local Fixo-Fixo 0,26265 0,26265 0,25875 0,25496 0,26265 0,24424 0,25129 0,25129 0,26265 0,26265 0,26265 0,24424 0,26265 0,26265 0,24424 0,26265

Obs:   1 - Os demais valores promocionais dos Planos  Fale 350 (PA 146) não publicados neste comunicado, permanecem inalterados. Qualquer alteração será previamente divulgada.

COMUNICADO OI

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 
– UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas em participar da 
Concorrência nº SE 16/2017 para a Contratação de serviços e locação de solução 
baseada em Telemedicina composta por Hardware e Software para apoio ao 

serviço de diagnóstico médico, auxiliando no tratamento e acompanhamento dos pacientes. 
O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia 07/03/2017, das 9h às 16h, 
no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antônio 
nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TCE 01/17 – ABERTURA
DIRETORIA DE MATERIAIS - SEÇÃO DE LICITAÇÕES - DM-5

Encontra-se aberto o PREGÃO ELETRÔNICO TCE nº 01/17 - Objeto do processo TC-A-
4.630/026/16, visando à contratação de serviços gerenciados de segurança da informação,
pelo período de 36 meses, compreendendo monitoramento remoto em regime 24x7, gestão
de vulnerabilidades, tratamento de incidentes de segurança e treinamento. A sessão
pública será realizada por meio eletrônico no site da Bolsa Eletrônica de Compras: www.bec.
sp.gov.br (Pregão Eletrônico) com início previsto para 13/03/2017, às 9h30. O edital na íntegra
será disponibilizado nos endereços eletrônicos: www.bec.sp.gov.br e www.tce.sp.gov.br.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
NELSON AMOROSO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que JOSÉ HENRIQUE SILVA CHAVES, RG nº 35.499.716-6-SSP/SP,
CPF/MF nº 302.370.748-00, e sua mulher PRISCILA DE CASTRO GUIMARÃES, RG nº 30.658.056-SSP/SP, CPF/
MF nº 3329.113.348-09 pelo presente edital ficam intimados, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir após 3 dias
de publicação deste edital, compareçam a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 29, 4º
andar, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações contratuais de pagamento,
firmado com a credora fiduciária CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF, objeto da matrícula n° 35.809, deste Registro,
relativo as prestações vencidas e não pagas, e as demais que se vencerem até o efetivo pagamento, além das despesas
de cobrança e intimação, sob pena de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado garante
o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º da
Lei 9.514/97. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, 20 de fevereiro de 2017. O Oficial Substituto, (20, 21 e 22)


