Aviso n.º 3444/2005 (2.ª série) — AP. — Por despachos
do presidente da Câmara de 7 de Abril de 2005, foram contratados a termo resolutivo certo, com as categorias de motorista
de pesados, Manuel Tavares Teixeira, e condutores de máquinas
pesadas e veículos especiais, Vasco Nuno Tavares Ferreira Fernandes e Manuel José Moreira Vieira, pelo prazo de um ano,
com vencimentos correspondentes aos índices 155 e 151, respectivamente, operário qualificado — operário (trolha), Manuel Costa, operário qualificado — operário (serralheiro civil), Sérgio
Rodrigues Rocha, operário qualificado — operário (canalizador),
Lourenço Filipe Soares, pelo prazo de um ano, com vencimento correspondente ao índice 142, e operários semiqualificados —
operários (cantoneiros), Hilário Teixeira da Silva e Carlos Alberto Ribeiro Augusto, pelo prazo de um ano, com vencimento
correspondente ao índice 137, a partir de 11 de Abril do corrente ano, para prestarem serviço no Departamento Técnico
Municipal.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

8 de Abril de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, com competências subdelegadas, António Alberto Almeida de Matos Gomes.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDAS NOVAS

Aviso n.º 3443/2005 (2.ª série) — AP. — Por despacho do
vice-presidente da Câmara de 7 de Abril de 2005, foi renovado o
contrato a termo certo, por mais seis meses, com Sara Alexandra
Ferreira da Silva Tavares, contratada a termo certo como auxiliar
administrativo, para desempenhar idênticas funções. (Isento do visto
do Tribunal de Contas.)

8 de Abril de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Alberto Almeida de Matos Gomes.

30 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, José Filipe Godinho Barradas.

PERSONDA — Sociedade de Perfurações e
Sondagens, S. A.
Pavia, Pavimentos e Vias, S. A.
R. D. Contreiras, S. A.

14 950,00

Eduardo Espada, L.da

21 240,74
29 477,73

26 828,80

PERSONDA — Sociedade de Perfurações e
Sondagens, S. A.
CME — Construção e Manutenção Electromecânica, S. A.
Eduardo Espada, L.da

4 500,00

3 293,76
88 762,50

SOFOMIL — Sociedade Fornecedora de Máquinas Industriais, L.da

106 184,18

Adjudicatário

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Empreitada para fornecimento e montagem da estação elevatória EE Bombel, a in- Concurso limitado sem publicação de anúncluir nas infra-estruturas de remodelação — expansão, tratamento e destino final
cio.
das águas residuais de Bombel.
Empreitada de atravessamento ao quilómetro 68 + 450 da linha de caminho-de-ferro
Ajuste directo ................................................
do Alentejo.
Empreitada de pavimentação na Rua de Horácio Sousa Rocha, em Vendas Novas ..... Ajuste directo ................................................
Empreitada para fornecimento e montagem da estação elevatória da Afeiteira, a in- Concurso limitado sem publicação de anúncluir nas infra-estruturas de remodelação, expansão, tratamento e destino final
cio.
das águas residuais da Afeiteira.
Empreitada de atravessamento ao quilómetro 57 + 450 da linha de caminho-de-ferro Ajuste directo ................................................
do Alentejo.
Empreitada para a execução de ramal de média tensão de 30 kv misto inserido na Concurso por negociação ..............................
qualificação urbana da zona nova das Piçarras.
Empreitada de execução do ramal de média tensão de 30 kv subterrâneo inserido na Ajuste directo ................................................
qualificação urbana da zona nova da Afeiteira.
Empreitada de execução do ramal de média tensão de 30 kv e posto de transforma- Concurso limitado sem publicação de anúnção inserido nas infra-estruturas de remodelação, expansão, tratamento e destino
cio.
final das águas residuais da Afeiteira.

Valor de adjudicação (sem IVA)
(em euros)

5 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, José António
Bastos da Silva.

Forma de atribuição

Aviso n.º 3442/2005 (2.ª série) — AP. — Por despacho do
presidente da Câmara de 1 de Abril de 2005, foi contratada a termo resolutivo certo, com a categoria de ajudante de cozinha, Ana
Maria de Oliveira Pais, de 4 de Abril a 31 de Julho do corrente
ano, com vencimento correspondente à retribuição mínima garantida,
para prestar serviço na Escola Primária de Macieira de Cambra.
(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

Designação da empreitada
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