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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Data da celebração do contrato — 12 de Julho de 2004.
Forma processual da adjudicação — ajuste directo.
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Prazo — 60 dias.
Data da celebração do contrato — 11 de Outubro de 2004.
Forma processual da adjudicação — concurso limitado.

Execução do ponto de entrega de Margaride:
Parte co-contratante — SOCOPUL — Sociedade de Construções e
Obras, S. A.
Natureza dos trabalhos — fornecimento e montagem de 22 m de tubagens e dos acessórios necessários à execução de um ponto de
entrega.
Preço — E 33 790,14.
Prazo — 30 dias de calendário.
Data da celebração do contrato — 13 Julho de 2004.
Forma processual da adjudicação — ajuste directo.
Concepção/execução de dois passadiços para peões e suporte
da conduta adutora Greire-Pedorido na EN 222-1, sobre o
rio Sardoura, e no CM 1132, sobre a ribeira de Sá, em Santa
Maria de Sardoura, Castelo de Paiva:
Parte co-contratante: SOCOPUL — Sociedade de Construções e
Obras, S. A.
Natureza dos trabalhos — concepção/construção de dois passadiços
metálicos, com cerca de 50 m cada, instalação de cerca de 215 m
de conduta em ferro fundido DN 250 mm e PN 40 e construção
de câmaras de manobras; repavimentações da faixa de rodagem,
e colocação de tubagem para telegestão.
Preço — E 444 023,49.
Prazo — 150 dias de calendário.
Data da celebração do contrato — 3 de Agosto de 2004.
Forma processual da adjudicação — concurso público.
Reparação de infra-estruturas de telegestão nos concelhos da
Feira, São João da Madeira e Oliveira de Azeméis:
Parte co-contratante — Visabeira, S. A.
Natureza dos trabalhos — reparação de bainha técnica existente em
PEAD 110/90 mm para enfiamento de cabos de fibra óptica e fornecimento e colocação de 2/3 monotubos em PEAD 32 mm, 6 kg,
incluindo os trabalhos de levantamento topográfico, piquetagem,
arranque e reposição de pavimentos.
Preço — E 59 217.
Prazo — 60 dias de calendário.
Data da celebração do contrato — 1 de Setembro de 2004.
Forma processual da adjudicação — concurso limitado.
Reparação de infra-estruturas de telegestão nos concelhos de
Gondomar e Matosinhos:
Parte co-contratante — Visabeira, S. A.
Natureza dos trabalhos — reparação de bainha técnica existente em
PEAD 110/90 mm, para enfiamento de cabos de fibra óptica e
fornecimento e colocação de 2/3 monotubos em PEAD 32 mm,
6 kg, incluindo os trabalhos de levantamento topográfico, piquetagem, arranque e reposição de pavimentos
Preço — E 52 575.
Prazo — 58 dias de calendário.
Data da celebração do contrato — 1 de Setembro de 2004.
Forma processual da adjudicação — concurso limitado.
Execução do reservatório de Felgueiras:
Parte co-contratante — SOCOPUL — Sociedade de Construções e
Obras, S. A.
Natureza dos trabalhos — o projecto engloba a construção do reservatório de Felgueiras. Este reservatório é do tipo elevado. Corresponde, genericamente, à construção de uma câmara de manobras
e, por cima, uma célula em betão armado com 100 m3. Estão incluídos ainda os trabalhos de movimentos de terra, instalação de tubagens para ligação às condutas existentes e ao reservatório municipal,
instalações eléctricas e de comando e os arranjos exteriores e
pavimentações.
Preço — E 322 239,35.
Prazo — 140 dias de calendário.
Data da celebração do contrato — 29 de Setembro de 2004.
Forma processual da adjudicação — concurso público.
Execução da 1.a fase da adutora Duas Igrejas-Sameiro:
Parte co-contratante — SOCOPUL — Sociedade de Construções e
Obras, S. A.
Natureza dos trabalhos — o contrato tem por objecto a execução dos
trabalhos de instalação da conduta adutora Duas Igrejas-Sameiro/1.a fase, que compreendem a instalação de conduta DN 600,
em FFD, numa extensão de 745 m, incluindo os trabalhos de movimento de terras, levantamento e reposição de pavimentos e colocação de tubagens e acessórios.
Preço — E 87 295,81.

Obras de adaptação das instalações de Jovim:
Parte co-contratante — Abel Orlando Costa Ribeiro.
Natureza dos trabalhos — substituição das caixilharias de alumínio
exteriores; demolição/construção de paredes; remates de rebocos;
colocação de pavimento; pinturas interiores e exteriores; aplicação
de louças sanitárias para os WC; serralharias e tectos falsos e instalação eléctrica e iluminação.
Preço — E 42 410,69.
Prazo — 60 dias de calendário.
Data da celebração do contrato — 11 de Novembro de 2004.
Forma processual da adjudicação — concurso limitado.
11 de Março de 2005. — O Administrador, José Paulo Silva
Carvalho.

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO ALENTEJO, S. A.
Despacho n.o 6435/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração do Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, S. A., de
8 de Março de 2005:
Ana Sofia Mendes Quintas Moreira de Sá, assistente eventual de
pediatria, colocada no Hospital José Joaquim Fernandes,
Beja — concedida licença especial, nos termos do n.o 3 do artigo 43.o
da Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, no período de 16 de Março
a 15 de Maio de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
10 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Manuel da Cunha Rêgo.

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, S. A.
Aviso n.o 3176/2005 (2.a série). — Por despacho de 3 de Março
de 2005 do conselho de administração:
Manuel Maria Nogueira Souto, assistente de cirurgia geral — homologada a acta da Comissão de Avaliação Curricular que lhe concede
a categoria de assistente graduado, com efeitos a partir de 2 de
Maio de 2004.
9 de Março de 2005. — A Chefe da Repartição de Pessoal, Helena
Marques.
Aviso n.o 3177/2005 (2.a série). — Devidamente homologada por
despacho do conselho de administração, torna-se pública a classificação da avaliação final do internato complementar da área de medicina interna, efectuada neste Hospital em Fevereiro de 2005:
João Mateus Matos Costa — 18,7 valores.
A aprovação na avaliação final confere ao interessado o grau de
assistente na respectiva área.
9 de Março de 2005. — A Chefe da Repartição de Pessoal, Helena
Marques.

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA, S. A.
Despacho n.o 6436/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho de administração deste Hospital de 9 de Março
de 2005:
Valentina Vitória Ferreira da Costa Trigo, assistente administrativa
principal do quadro de pessoal deste Hospital — nomeada, definitivamente, precedendo concurso, na categoria de assistente administrativa especialista do quadro do pessoal deste Hospital, ficando
exonerada do lugar que ocupa a partir da data do início de funções.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Março de 2003. — O Presidente do Conselho de Administração, António Pinheiro.

