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FORMULÁRIO DE SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 32/2018 - de 4/12/2018 a 4/3/2018
NOME:_PETROBAHIA S.A._____________________________________________________
( ) representante órgão de classe ou associação
( ) representante de instituição governamental
( ) representante de órgãos de defesa do consumidor

(x) agente econômico
( ) consumidor ou usuário

Esta consulta pública tem por objetivo obter sugestões quanto aos dados da ANP os quais se considera mais
importantes e/ou urgentes de serem publicados em formato aberto, indicando sua prioridade em relação aos demais
dados colocados em consulta.
“Código de Referência” do dado (conforme tabela
anexa à consulta)

OU “Novo tipo de dado a

“Ordem de prioridade” para
disponibilizar (1 a 10, sendo 1 o mais

disponibilizar em formato aberto” (não constante da prioritário e os demais números seguintes
tabela – nesse caso descrever sua proposta)

com menor prioridade)

16

1

300

2

299

3

13

4

244

5

“Justificativa” (indique aqui o motivo da escolha deste dado e de sua prioridade)

Calcular o Marketshare da Empresa no Brasil, por estado e
por região.
Comparar os preços praticados pelo mercado com os
preços praticados pela empresa.
Comparar os preços praticados pelo mercado com os
preços praticados pela empresa.

Verificar a participação das compras nacionais x
internacionais.
Verificar quais os concorrentes diretos no mercado de
atuação.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIO E SUGESTÕES
CONSULTA PÚBLICA Nº 32/2018 (DE 4/12/2018 a 4/3/2018)
PÁGINA 2 DE 2

235

6

247

7

243

8

10

9

7

10

Obter informação dos potencias prestadores de serviço de
armazenagem.
Calcular o Marketshare da Empresa nos pontos de
fornecimento.

Verificar quais os concorrentes diretos no mercado de
atuação.

Verificar a disponibilidade de produto nos diversos polos de
fornecimento.

Verificar a disponibilidade de produto nos diversos polos de
fornecimento.
Este formulário deverá ser encaminhado à ANP como anexo para o endereço eletrônico: consultadadosabertos@anp.gov.br .

