Ata n.º 3 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 27 dias do mês de fevereiro de 2019, pelas 10h00m, reuniu, ao abrigo do disposto nos artigos
2.1., 2.2. e 12 do programa de procedimento acima identificado, a Comissão designada para o
mesmo.
Em observância do disposto no artigo 12 do programa de procedimento, a Comissão reuniu para
proceder à abertura das candidaturas entregues até ao termo do prazo fixado para o efeito, que,
de acordo com as regras do programa de procedimento e com a prorrogação anteriormente
decidida pela Comissão, terminou no dia 26 do mês de fevereiro de 2019, pelas 17h00m.
Analisados os documentos entregues à Fundação Centro Cultural de Belém no âmbito do presente
procedimento, a Comissão constatou ter sido entregue uma candidatura pela empresa Mota-Engil
Engenharia e Construção, S.A..
Depois de proceder à abertura da candidatura entregue em suporte físico, a Comissão deliberou,
por unanimidade, que a mesma deveria ser objeto de análise subsequente pelos seus membros,
designadamente para efeitos de aplicação do critério de admissão e de elaboração do relatório
preliminar, nos termos previstos no artigo 13 do programa de procedimento.
Assim, a Comissão deliberou ainda, também por unanimidade, determinar o encerramento da
presente reunião e a prossecução dos trabalhos em nova reunião da Comissão, agendada para o
próximo dia 13 de março de 2019, pelas 10h00m, deste modo possibilitando que, até essa data,
todos os membros da Comissão procedam à análise dos documentos da candidatura entregue.
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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