Ata n.º 2 da Comissão
Designação: procedimento de negociação para a celebração de Contrato de Subcessão de Direito
de Superfície sobre os Módulos 4 e 5 do Centro Cultural de Belém.

Aos oito dias do mês de fevereiro de 2019, pelas 10h00m, reuniu, ao abrigo do disposto nos artigos
2.1. e 2.2. do programa de procedimento acima identificado, a Comissão designada para o mesmo.
A reunião foi convocada pelo Presidente da Comissão com a seguinte ordem de trabalhos: apreciar
e decidir sobre um pedido de prorrogação de prazo para entrega das candidaturas apresentado,
em 6 de fevereiro de 2019, por parte de um interessado em participar no procedimento.
Analisado o requerimento apresentado, os membros da Comissão tiveram em consideração:
a) Que o referido interessado solicitou uma prorrogação do prazo de entrega de candidaturas, em
8 dias úteis;
b) Que o prazo de 75 dias para a entrega de candidaturas, fixado no ponto 8 do anúncio do
procedimento, termina no próximo dia 12 de fevereiro de 2019;
c) Que não foi ainda deferida qualquer prorrogação do referido prazo, como poderia ter sucedido,
por exemplo, ao abrigo do disposto no artigo 8.2. do programa do procedimento, em resultado
das respostas a pedidos de esclarecimentos apresentados pelos interessados;
d) Que é do interesse da FCCB promover a concorrência, proporcionando todas as condições
para a maior participação possível de candidatos no procedimento do CCB New Development.
Nesses termos e ao abrigo do disposto no ponto 2.2. do programa de procedimento, a Comissão
deliberou aprovar, por unanimidade, uma prorrogação de prazo por 14 dias, contados nos termos
do artigo 6 do programa de procedimento, determinando que o prazo para apresentação de
candidaturas termina no próximo dia 26 de fevereiro de 2019, até às 17h00 (dezassete horas).
Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião e lavrada a presente que depois de
lida vai ser assinada por todos os membros da Comissão.
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