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Peças – Valor unitário R$ 1.178,00. Valor total R$ 1.178,00. 
Mão de obra – Valor unitário R$ 1.170,00. Valor total R$ 1.170,00. Sendo o valor total da 

empresa R$  2.348,00.
Bauru, 25/04/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SMS.

Processo: – : Pregão Presencial SMS  
–  contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento 24 horas e instalação 

com o fornecimento de software de geoposicinamento e controle logístico no regime de comodato, para 
102 (cento e dois) veículos. Aberto no dia: às 9h

em 
 e devidamente pelo Sr. Secretário Municipal Saúde de Bauru à 

empresa abaixo:
– contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento 

Municipal de Saúde, com o fornecimento de software de geoposicinamento e controle logístico no regime 
de comodato, para 102 (cento e dois) veículos, à

 
Bauru – Divisão de Compras e licitações, 25/04/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

Processo: – : Pregão Eletrônico SMS  por meio da INTERNET 
– Tipo Menor Preço por Lote –  aquisição de 03(três) disco HP, 02(dois) Kit de memória HP, 

. Aberto no dia: 04/04/2014 às 09h

, as empresas abaixo:
 – Unidades de disco HP 

500Gb, no valor unitário: R$ 920,00, totalizando: R$ 2.760,00;  – Unidades de kit de memória HP 
8GB; no valor unitário: R$ 510,00, totalizando: R$ 1.020,00;  – Unidades de HP 512MB 36IN; no 
valor unitário: R$ 970,00, totalizando: R$ 970,00. 

 – Unidades de 
nobreak 3.0 KVA 2000w, no valor unitário: R$ 3.979,00, totalizando: R$ 3.979,00. 

Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 25/04/2014 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Atendendo o disposto no art . 15, § 2º da Lei Federal nº 8666/93, disponibilizamos abaixo, as Atas de  
Registro de Preço vigentes desta Secretaria:

AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 
VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 – Impressora a laser nova de primeiro uso, ciclo mensal 50.000 páginas, á R$ 1.099,00 unitário, 
Marca: Kyocera – FS 1370DN 

 – Toner Original para impressora rendimento mínimo de 6500 páginas á R$ 271,00 unitário, Marca: 
Kyocera – Toner TK 172

 – Impressora a laser nova de primeiro uso, ciclo mensal 200.000 páginas, á R$ 2.249,98 unitário, 
Marca: Kyocera – FS 4100 DN

 – Toner Original para impressora rendimento mínimo de 15000 páginas, á R$ 239,34 unitário, 
Marca: Kyocera – Toner TK 3112
Bauru, 25/04/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

 - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru

 8h - 12h das  14h - 18h
 Avenida Nações Unidas 30-31

 3235-9222
 17011-105

1 - - 3235-9225 e 3235-9226
2 -  - 3235-9211e 3235-9223.
3 -  - 3235-9209 e 3235-9210.
4 -  - 3235-9205 e 3235-9212.
5 -  - 3235-9206 e 3235-9221.
6 -  - 3235-9208 
7 - CPD - 3235-9216 e 3235-9218.
8 - - 3235-9217.
9 - - 3235-9213.
10 - - 3235-9202 e 3235-9224
11 -  - 3235-9207 e 3235-9219.

A , observada a Lei 
Municipal n° 1.222, de 1° de abril de 1966, torna pública a abertura de inscrições para Seleção de Estagiários 
Regularmente Matriculados no Ensino Médio e Estagiários de Curso Superior de Direito, objetivando o 
preenchimento de vagas existentes e formação de cadastro para novas vagas, em conformidade com a Lei 
Federal n° 11.788/08 e alterações posteriores, de acordo com as instruções especiais abaixo transcritas. 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. 1. As áreas de estágio e o número de vagas são os estabelecidos no Anexo I do presente Edital, 
e estarão disponibilizados na Internet no site: www.cohabbauru.com.br
1. 2. A Seleção Pública tem validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, a 
contar da data de sua homologação. 
1. 
vagarem ou forem criadas durante o prazo de validade da seleção. 
1. 4. O período de validade estabelecido para esta Seleção Pública não gera para a COHAB-

5. DA BOLSA: O Estagiário de Ensino Médio receberá uma bolsa no valor de R$ 270,00 (duzentos e 
setenta reais), para estágio de 04 horas diárias, mais auxílio-transporte no valor de R$ 100,00 (cem reais) 
em espécie ou em crédito em cartão de transporte coletivo público, conforme opção manifestada pelo 
estagiário. Por sua vez, o Estagiário de Direito receberá uma bolsa no valor de R$ 370,00 (trezentos e 
setenta reais), para estágio de 04 horas diárias, mais auxílio-transporte no valor de R$ 100,00 (cem reais) 
em espécie ou em crédito em cartão de transporte coletivo público, conforme opção manifestada pelo 
estagiário.
6. DA CARGA HORÁRIA: O estagiário cumprirá carga horária diária de 04 (quatro) horas, de segunda a 
sexta-feira, nos períodos matutino ou vespertino, conforme a disponibilidade de vagas da COHAB BAURU.
2. 

II – DAS INSCRIÇÕES
1. 1. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: O candidato, ao inscrever-se, estará declarando sob 
as penas da Lei, satisfazer as seguintes condições: 
1.1. Estar matriculado e freqüentando o curso na área de estágio para a qual se candidatou, de acordo com 
o exigido no Anexo I do presente Edital; 

1.2. Estar em dia com as obrigações eleitorais;
1.3. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 

1. 2. DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES: As inscrições serão recebidas na sede da COHAB-
BAURU, localizada na Avenida Nações Unidas, n. 30-31, Jardim Panorama, em Bauru (SP), entre 
07/05/2014 e 14/05/2014, das 8h às 17h. 
1. 3. DO PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO: Para inscrever-se o candidato deverá: 
3.1. Depositar o valor da taxa de inscrição no importe de R$ 15,00 (quinze reais) em conta corrente bancária 
de titularidade da COHAB-BAURU – operação: 003, conta corrente: 1660-0, agência: 0290, na Caixa 
Econômica Federal, em qualquer agência bancária;

3.2. Realizar o cadastro disponível no site da COHAB-BAURU na internet - www.cohabbauru.

pelo próprio candidato, na forma do item 3.2.
3.4. No caso de inscrição por procurador, deverão ser apresentados: procuração, cópia legível do 

no setor de recepção da COHAB-BAURU, devendo, neste caso, comparecer à sede da COHAB-BAURU 
munido do comprovante original do depósito bancário e de documento de identidade original, com foto.

3.6. Não será efetivada inscrição sem a observância dos itens acima.

3.8. A COHAB-BAURU poderá, a seu critério, indeferir a inscrição dos candidatos que não 
preencherem a Ficha de Inscrição de forma completa e correta. 
1. 4. O candidato, no ato da inscrição, deverá indicar a área de estágio para a qual desejará 
concorrer, conforme as opções previstas no Anexo I deste Edital. 
1. 5. Não serão aceitas inscrições por via postal, “fac-símile” (fax), e-mail, etc, nem condicionais 
e/ou extemporâneas. 

à compensação do título. 
6. Não haverá em hipótese alguma devolução da taxa de inscrição.
7. Serão isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que comprovarem mediante documento 
idôneo doação de sangue no prazo de um ano antecedente à inscrição no concurso. 
8. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, por parte do candidato, 
de todas as condições, normas e exigências constantes deste Edital e demais instrumentos reguladores, dos 
quais o candidato não poderá alegar desconhecimento, bem como de todos os atos que forem expedidos 
sobre o certame. 
9. O candidato poderá se inscrever apenas uma vez e para uma única área de estágio. 
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10. Eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, etc., deverão ser corrigidos 
somente no dia das respectivas provas. 
11. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de área de estágio. 

III - DA FORMA DE AVALIAÇÃO

composta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, distribuídas conforme o previsto no Anexo II deste 
Edital. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos, no valor de 01 (um) ponto 

1.1. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos. 

IV – DA APLICAÇÃO DA PROVA
1. 1. A prova será realizada no município de Bauru, na 

Rua Severino Dantas de Souza, 5-15 - Jd. Flórida/Araruna, na data provável de 18/05/2014, com início 
às 9h.
2.  2. O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) 

comprovante de inscrição e original da cédula de identidade ou outro documento original comprobatório 
de identidade com foto. 
2.1. O documento deve estar em perfeito estado de conservação, de forma a permitir, com clareza, a 

2.2. Não serão aceitos protocolos ou cópias dos documentos citados ainda que autenticados. 
2.3. Somente será admitido em sala de prova o candidato que apresentar um dos documentos 

2.4. Não será admitido em sala de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para seu início, seja qual for o motivo alegado. 
1. 3. A prova terá duração de 02 (duas) horas, a contar do seu efetivo início. 
1. 4. Os candidatos só poderão se retirar da sala de prova após o decurso de 30 (trinta) minutos do 
início da mesma. 
4.1. Durante a realização da prova o candidato somente poderá sair da sala desde que acompanhado por 

5. Não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local de exame com armas ou aparelhos 
eletrônicos (calculadora, agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone 
celular, walkman, scanner, MP3 e outros equipamentos similares). O descumprimento desta instrução 
implicará a eliminação do candidato, caracterizando tentativa de fraude.

5.1. O candidato que estiver portando equipamento eletrônico, como os indicados no item 5, 
deverá desligá-lo permanecendo nesta condição até a saída do candidato do local de realização das provas.

5.2. A COHAB-BAURU não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.

5.3. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a 
realização das provas escritas, o candidato será automaticamente eliminado da seleção.

5.4. Não será admitido, durante as provas, o uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro 
acessório que venha cobrir as orelhas do candidato.
6. Será excluído da Seleção Pública o candidato que: 
6.1. Apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado; 

6.2. Não comparecer à prova seja qual for o motivo alegado; 
6.3. Não apresentar o documento de identidade exigido; 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas; 
6.5. For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, 

impressos ou equipamentos não permitidos; 
6.6. Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
6.8. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
6.9. Agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou autoridades 

presentes. 
1. 
de tinta preta ou azul. 
7.1. Não serão computadas questões não assinaladas ou assinaladas a lápis ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
8. O candidato poderá levar o caderno de respostas para posterior conferência do gabarito. 

V – DOS RECURSOS
1. Serão admitidos recursos quanto à aplicação das provas objetivas e/ou divulgação dos gabaritos.
1.1. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 
aplicação das provas objetivas ou da divulgação dos gabaritos ou do resultado.

3. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter o nome e a assinatura do candidato, 
o número de inscrição e o seu questionamento.
4. Os recursos deverão ser entregues no setor de protocolo, na sede da COHAB-BAURU.
5. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item V.1.
6. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma da Seleção.
7. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada será atribuído a todos os candidatos.
8. Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados:

b) fora do prazo estabelecido;
c) sem fundamentação lógica e consistente e;
d) com argumentação idêntica a outros recursos.

10. A comissão de concurso constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão 
pela qual não caberão recursos adicionais.
11. Não haverá vistas de provas.

VI – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA CLASSIFICAÇÃO

www.
cohabbauru.com.br

www.cohabbauru.
com.br. 

sucessivamente o candidato: 
4.1. Que obtiver maior pontuação:
a) para a área jurídica: nas questões de Direito;
b) para a área de ensino médio: nas questões de língua portuguesa;
4.2. Que estiver mais próximo da colação de grau no curso a que estiver vinculado;
4.3. Com idade mais elevada. 

VII – DA CONVOCAÇÃO
1. 

1. 2. A convocação do candidato será feita através do envio de telegrama para o endereço constante 

manifestação de aceitação da vaga de estágio na área pretendida. 
2.1. A COHAB-BAURU não se responsabiliza por eventuais prejuízos aos candidatos convocados 
decorrentes de endereço incompleto, não atualizado, endereço de difícil acesso, correspondência devolvida 
pelos Correios por razões diversas de fornecimento errado pelo candidato, correspondência recebida por 
terceiros, candidato “ausente” “ou não localizado”. 
3. O não comparecimento do candidato na sede da COHAB-BAURU no prazo de 05 (cinco) dias, contados 
do recebimento do telegrama, será interpretado como desistência da vaga e acarretará a exclusão do 
candidato do processo de seleção. 
4. No prazo da convocação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
4.1. Atestado de matrícula original, em papel timbrado da Escola ou Faculdade, conforme o caso, constando: 
4.1.1. Estar regularmente matriculado e freqüentando o curso ao qual se candidatou; 

4.1.2. Ano/semestre que está cursando; 
4.1.3. Duração total do curso (anos/semestres); 
4.1.4. Período (horário) que está cursando; 

4.2. Cédula de Identidade (original e cópia); 
4.3. Cadastro de Pessoa Física - CPF (original e cópia);
4.4. Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia); 

 – quando do sexo masculino e tiver completado 18 anos (original 
e cópia); 

4.6. Uma foto 3 X 4 colorida; 
4.7. Certidão de Quitação Eleitoral ou Certidão Negativa de Alistamento Eleitoral;
4.8. Comprovante de residência atual.

1. 
à apresentação de documentação.
1. 
celebração de termo de compromisso com a participação da instituição de ensino em que se encontrar 
matriculado o candidato, com indicação de professor orientador e aquiescência ao plano de atividades 
propostas e exigidas do estagiário.
2. 
entre a COHAB e a Instituição de Ensino, ou esta não proceder aos trâmites necessários para que sejam 

de assumir a vaga correspondente, não cabendo à COHAB qualquer penalidade ou responsabilidade em 
razão do fato.
3. 
previsto no telegrama de convocação ou não iniciar estágio na data determinada. 
4. 

VIII – DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
1. 
em igualdade de condições com os demais candidatos, para o provimento de vaga de estágio desde que 

vaga de estágio, em a aceitando, será submetido a inspeção médica a ser agendada para avaliação da 

atribuições do estágio. 

indicado. 

seja qual for o motivo alegado. 

prova, deverá protocolar requerimento até o dia 14/05/2014, na sede da COHAB-BAURU, até as 17 horas. 

candidatos. 

5296/2004.
7. Para as modalidades cujo número de vagas é de apenas uma, esta será preenchida pelo candidato 
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al, porém após o preenchimento dessa vaga, em caso de surgimento de novas vagas 
no decorrer do prazo de validade da seleção pública, a COHAB-BAURU, compromete-se a reservar vagas 

3.298/99. 
8. Se o resultado da aplicação do percentual for número fracionado, o número de vagas reservadas para 

poderá invocar, posteriormente, sua situação para quaisquer benefícios, inclusive não sendo cabível recurso 
sobre o tema. 

somente a pontuação destes últimos, de acordo com o artigo 42 do Decreto Federal n.º 3.298/99. 

IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

anulando-se os atos decorrentes. 
2. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço junto à COHAB-BAURU, durante o período de 
validade da seleção pública, sob pena de perder a vaga. 

hall de entrada do prédio da sede da COHAB-BAURU situada na Avenida Nações Unidas, n. 30-31, Jardim 
Panorama, em Bauru (SP), sendo também disponibilizados no site www.cohabbauru.com.br, não podendo 
ser alegado qualquer desconhecimento. 
4. À COHAB-BAURU é facultada a homologação parcial ou total da Seleção Pública. 
5. À COHAB-BAURU é facultada a anulação parcial ou total da Seleção Pública, antes de sua homologação, 
se constatada irregularidade substancial insanável. 

ocorrerá segundo os critérios de conveniência e oportunidade da COHAB-BAURU, em decorrência de 
condições técnicas de estágio e necessidades das áreas, bem como disponibilidade orçamentária. 
7. O vínculo de estágio poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes ou pela instituição 
de ensino.
8. O estágio não criará vínculo empregatício com a COHAB-BAURU. 
9. Constitui obrigação do estagiário apresentar semestralmente, até 31.01 e 31.07 de cada ano, atestado de 
freqüência escolar e aproveitamento.
9.1 Na hipótese de reprovação, não possuir o estagiário freqüência mínima ao curso ou não apresentação 
dos documentos exigidos no curso do estágio, considerar-se-á automaticamente extinto o ajuste.
10. A inscrição do candidato implicará na tácita e integral aceitação das condições estabelecidas neste 
Edital das quais não poderá alegar desconhecimento. 
11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para coordenação do processo seletivo.

X – CRONOGRAMA PREVISTO

Período Atividade 
26/04/2014 a 06/05/2014 Publicação do Edital (por 3x)
07/05/2014 a 14/05/2014 Período de inscrições
18/05/2014 Data da Realização da Prova
22/05/2014 Divulgação do Gabarito da Prova – site www.cohabbauru.com.br  
29/05/2014

Bauru/SP, 23 de Abril de 2014.

Edison Bastos Gasparini Junior
Diretor Presidente da COHAB-BAURU

Jurídica 20 Matriculado no Curso de Bacharelado em Direito 4 horas
Ensino Médio 20 Matriculados no Ensino Médio 4 horas

Jurídica
Língua Portuguesa

Direito 
Informática 

10
15
05

Ensino Médio
Língua Portuguesa

Informática
20
10

LÍNGUA PORTUGUESA para ambas as áreas

Classe gramaticais. Estrutura da palavras. Formação das palavras. Sintaxe: Sintaxe de concordância, de 
regência, de colocação (nominal e verbal). Pronomes: Emprego e formas de tratamento (uso). Pontuação. 
Interpretação de texto.

INFORMÁTICA para ambas as áreas 

DIREITO para a área Jurídica
Lei de introdução às Normas do Direito Brasileiro 

tempo. Jurisdição. Competência. Condições da ação. Pressupostos Processuais. Sujeitos do processo. Atos 

Revelia. Julgamento antecipado da lide. Provas. Extinção do processo.
Direito Civil: Parte Geral do Código Civil.
Lei 8.666/93.

OBJETO: Execução de serviços de engenharia com fornecimento de materiais, para execução das obras 
de reformas de imóveis da COHAB BAURU compromissados à venda a mutuários da Vila Tecnológica, 
localizada em Bauru/SP, os quais deverão observar os padrões de qualidade exigíveis e estar de acordo com 
o Edital de tomada de preços de nº 01/2013. Processo: PI – 2589, 11/09/2013 
Fundamentação: 24, V da Lei 8.666/93 
Valor: R$ 183.186,24 
Vigência: 180 dias 
Assinatura: 22 de outubro de 2013. 
EM 02/12/2013, FIRMADO ADITIVO 01 (referente aos imóveis da Rua Abílio Zambonato, 1-69, 1-169, 
2-189 e 2-49, alterando o valor para reforma dos mesmos, dado o acréscimo e exclusão de serviços, para 
R$ 20.720,52) Em 02/01/2014, FIRMADO ADITIVO 02 (referente aos imóveis das Ruas Paulo Garbino, 

9-105, dado o acréscimo e exclusão de serviços, para R$ 9.271,06) Em 03/02/2014, FIRMADO ADITIVO 

Tecnológica. Valor: R$ 9.629,19. Em 04/02/2014, FIRMADO ADITIVO 05, referente aos serviços a serem 
executados nos imóveis das Ruas Paulo Garbino, 2-200 e Abilio Zambonato, 1-199, da Vila Tecnológica; 
bem como, a realização de transporte e movimentação, dentro e fora da obra, de entulhos, ao preço total de 
R$ 1.446,34. 

Departamento de Água e Esgoto 

presidente@daebauru.sp.gov.br
planejamento@daebauru.sp.gov.br

juridico@daebauru.sp.gov.br

administrativo@daebauru.sp.gov.br
tecnica@daebauru.sp.gov.br

producao@daebauru.sp.gov.br
imprensa@daebauru.sp.gov.br

cpd@daebauru.sp.gov.br
compras@daebauru.sp.gov.br

rh@daebauru.sp.gov.br
geo@daebauru.sp.gov.br

gabinete@daebauru.sp.gov.br
dao@daebauru.sp.gov.br

corregedoria@daebauru.sp.gov.br

APLICANDO A PENA DE ADVERTÊNCIA ao servidor Sr. JAIRO ALVES DA SILVA, Encanador, matrícula 
nº 100.729, portador do RG.nº 16.436.905-3-SSP-SP, por ter violado o dever funcional estabelecido pelo Art. 
14, inciso IV, da Lei Municipal nº 3781/94, e incorrido na proibição prevista no seu Art. 15, inciso V, quando 
descumpriu ordem superior datada de 03 de abril de 2013, no sentido de que apresentasse à Administração cópia 
do Boletim de Ocorrência relativo ao acidente de trânsito ocorrido em 11/03/2013, envolvendo a motocicleta 

Administrativo nº 3072/2013, consoante restou apurado no Processo Administrativo Disciplinar Sumário 
instaurado pela Portaria nº CGAD-014/2013-PAD, de 26/09/2013.
Bauru, 22 de abril de 2014

EXONERANDO A PEDIDO a servidora Sra.  JOYCE GIMENES BRANDÃO POPOLO, portadora do R.G.nº 
22.429.200-6-SSP-SP, do cargo efetivo de Médico do Trabalho, com efeitos retroativos a partir do dia 23 de abril 
de 2014, de acordo com documento administrativo nº 836/2014-DAE.
Bauru, 24 de abril de 2014.

Solicitamos o comparecimento da candidata:

no Departamento de Água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 


