AVISO DE CONSULTA PÚBLICA Nº 001/2018

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL, empresa pública federal,
criada pela Lei nº 12.743, de 19/12/2012, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9,
Lote C, 8º andar, Edifício Cidade Parque Corporate - Torre C, CEP 70.308-200, Brasília,
Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o número 15.763.423/0001-30, torna público, para
conhecimento dos interessados, que realizará consulta pública referente ao relatório do
Plano Nacional de Logística - PNL, por meio da internet, no período compreendido
entre os dias 21/03/2018 e 20/04/2018.

1. OBJETIVO
O presente Aviso tem como objetivo orientar a realização da consulta pública para coleta
de sugestões e comentários referente ao relatório do “Plano Nacional de Logística PNL”, visando dar transparência e possibilitar o aprimoramento deste Plano, por meio
da contribuição de agentes que atuam no setor público e privado, nos diversos
segmentos da sociedade brasileira.

2. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Disponibilização no sítio da internet da Empresa de Planejamento e Logística
(www.epl.gov.br):
2.1 Extrato de Aviso de Consulta Pública, publicado no D.O.U. de
20/03/2018
2.2 Este Aviso de Consulta Pública
2.3 Relatório do Plano Nacional de Logística - PNL
2.5 Apresentação do Plano Nacional de Logística - PNL (power point)
2.4 Formulário para envio de contribuições

3. PRAZO E FORMA DE ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES
3.1. A consulta pública será realizada no período compreendido entre os dias
21/03/2018 e 20/04/2018.
3.2. O envio das contribuições estará condicionado a realização de um cadastro
simplificado, disponível no sítio da EPL, contendo o nome, área de atuação e o

endereço eletrônico do participante da consulta pública, o qual será utilizado para
o envio de informações acerca do aproveitamento das sugestões e comentário.
3.3. As sugestões e comentários deverão ser encaminhadas à EPL apenas por meio
do formulário específico para envio de contribuições, disponível no site da EPL
(www.epl.gov.br). As contribuições apresentadas fora do prazo estabelecido não
serão consideradas no processo de consulta pública.
3.4. As contribuições apresentadas serão analisadas pela equipe técnica da EPL,
segundo os critérios de conveniência e oportunidade, sendo os resultados
acerca do seu aproveitamento informados aos interessados, por meio do
endereço eletrônico cadastrado.
3.5. Um resumo das contribuições recebidas dentro do prazo, e as respectivas
análises, poderão ser disponibilizadas após o término da consulta pública.

